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улучшения состояния безопасности Украины в
энергетической отрасли. Проанализированы эко-
номические факторы, которые напрямую воздей-
ствуют на изменение энергобезопасности страны.
Предложены основные направления государствен-
ной политики по улучшению состояния обеспече-
ния страны энергоресурсами.

S.G. Azhnakin. Economic forces of improving 
the state of safety Ukraine in power branch. Eco-
nomic forces which directly influence the change of 
power safety of the country are analysed. The basic 
directions of the state policy in improving the condi-
tion of providing the country with power resources are 
offered. 

 
Забезпечення енергетичної безпеки України є одним з головних питань політичного й еко-

номічного розвитку держави, що зачіпає життєві інтереси кожного громадянина, кожного під-
приємства незалежно від форми його організації та власності. Про енергетичну безпеку та шля-
хи її забезпечення точаться активні дискусії не тільки серед науковців та урядовців, а й політи-
ків усіх рівнів, партій і блоків. На думку багатьох експертів, енергетична безпека держави ви-
значається ії спроможністю гарантовано забезпечувати свої поточні і перспективні потреби в
якісній та економічно доступній енергії з урахуванням імовірності особливих режимів функці-
онування економіки у надзвичайних ситуаціях. Глибоке проникнення енергетики в усі галузі 
економіки та соціальну сферу визначає її особливу роль в забезпеченні безпеки розвитку сучас-
ного суспільства.

Особливої актуальності проблема забезпечення енергетичної безпеки набуває нині, коли 
Україна перебуває на етапі підготовки до можливого входження у світовий економічний прос-
тір. Трансформація суспільних відносин, що відбувається останнім десятиріччям, багато в чому 
обумовила й глибоку кризу, для подолання якої Україні потрібно реалізувати нетрадиційні ме-
тоди і підходи, насамперед у сфері споживання найважливіших матеріальних ресурсів, до яких 
належать паливно-енергетичні.

Надійне функціонування промисловості, сільського господарства, інших галузей економі-
ки та комунально-побутової галузі України вимагає випереджального розвитку енергетичного 
комплексу. Тому сталий розвиток енергетичного комплексу, ефективне використання енергії 
шляхом застосування енергозберігаючих, екологобезпечних технологій у виробництві та побуті 
можуть розглядатися як основні напрями забезпечення енергетичної безпеки держави. Це важ-
ливо насамперед з огляду на те, що існуюча міра відповідності рівня розвитку ПЕК вимогам 
енергетичної безпеки є неприпустимо низька, що стає перешкодою на шляху стабілізації та 
розвитку усього господарського комплексу.

Україна належить до енергодефіцитних країн — за рахунок власних джерел вона задово-
льняє свої потреби у паливно-енергетичних ресурсах менш ніж на 50 відсотків. Водночас вітчи-
зняна промисловість характеризується надмірними витратами енергетичних ресурсів на одини-
цю валового внутрішнього продукту. Енергоємність одного USD ВВП в Україні на 20 % вища,
ніж в Росії, на 60...70 % — ніж в Польщі, Угорщині та Чехії, в 4...5 разів у порівнянні з Туреч-
чиною та у 8...10 разів більша, ніж у державах “великої сімки”. У структурі собівартості проду-
кції українських підприємств частка палива та енергії коливається від 10 до 80 % за середнього 
значення цього показника 25 % [1]. Така ситуація обумовлена насамперед дедалі зростаючою 
питомою вагою важкої промисловості, для якої характерна значна енергоємність продукції.
Наприклад, частка чорної металургії в 1990...1991 рр. (тоді ціна на енергоносії в Україні за екс-
пертними оцінками складала 10 відсотків світового рівня) становила 21 % у сукупному проми-
словому виробництві, а вже в 1998 р. за світовими цінами на енергоносії — понад 54 %. Висока 
енергоємність продукції пов’язана також з відсутністю позитивних результатів від здійснюва-
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ної реструктуризації паливно-енергетичної промисловості на користь вітчизняних енергоносіїв,
поширеним використанням застарілих енерговитратних технологій, понаднормативним фізич-
ним спрацюванням основних виробничих фондів. Зокрема, більша частка нині діючих ТЕС 
спроектована і побудована у 60...70-ті роки, фізично спрацьована і морально застаріла. Із 104 
енергоблоків теплоелектростанцій Мінпаливенерго 90 % практично відпрацювали розрахунко-
вий ресурс —  100 тис. годин, а показник граничного спрацювання машин та устаткування ся-
гає 73 % [1]. Зрозуміло, що еколого-технічні рішення, закладені під час проектування та будів-
ництва діючих електростанцій, не відповідають сучасним вимогам, а енергообладнання потре-
бує реконструкції та технічного переозброєння.

Отож і нині, як і десять років тому, так само марнотратно споживаються енергетичні ре-
сурси, у тому числі імпортовані за цінами на рівні світових. Енергетичне марнотратство вже 
вкоренилося у свідомості населення, і потрібні справді титанічні зусилля, аби виправити це 
становище. Причому це стосується не тільки пересічних громадян, а й переважної більшості 
представників владних структур та керівників виробництва, які за функціональними 
обов’язками мають втілювати в життя енергозберігаючі заходи. Недостатньо ефективно працює 
Закон України про енергозбереження, ухвалений ще в 1994 р. Він не має прямої дії, що унемо-
жливлює використання закладених в ньому механізмів стимулювання енергозбереження. Вод-
ночас без розв’язання проблеми зменшення енерговитрат не можна побудувати модель нової 
вітчизняної ефективно діючої економіки, яка спроможна забезпечити високі соціальні стандар-
ти.

Розвиток паливно-енергетичних галузей країни й досі характеризується певною хаотичніс-
тю, непередбачуваністю, відсутністю узгоджених та збалансованих між собою стратегій та 
пріоритетів перспективного розвитку галузей і регіонів, недосконалістю правового поля. При-
йняті програми розвитку окремих галузей не підпорядковані загальній ідеї й значною мірою є
застарілими. Мало відповідає реальним потребам сьогодення й Національна енергетична про-
грама України, затверджена у 1996 р. Постанова Верховної Ради України від 24 травня 2001 р.
№ 2455-III “Про підсумки парламентських слухань “Енергетична стратегія України на період 
до 2030 року” відзначає, що стрижнем енергетичної стратегії України повинні стати досягнення 
прогресу та сталого розвитку в критичних напрямках збалансування попиту та пропозиції па-
ливно-енергетичних ресурсів, зміцнення екологічної та енергетичної безпеки, удосконалення 
ринкових відносин, інтеграції до міжнародної енергетичної сфери з перетворенням транзитних 
переваг у стратегічний ресурс [2]. 

На сьогодні в Україні відсутня зазначена національна комплексна енергетична політика,
що має передбачити визначення і ухвалення на державному рівні пріоритетних напрямів та 
шляхів прискореного розвитку галузей ПЕК і механізмів подолання загроз національним інте-
ресам у сфері енергетики, державне регулювання та контроль взаємовідносин між виробника-
ми, постачальниками та споживачами енергетичних ресурсів з метою гарантування необхідного 
рівня енергозабезпечення та енергетичної безпеки держави. Метою нової енергетичної політи-
ки України мають стати: забезпечення енергетичними ресурсами потреб населення, промисло-
вості та сільського господарства України у повному обсязі; сприяння соціально-економічному 
відродженню країни за рахунок підвищення надійності енергопостачання та досягнення макси-
мального рівня ефективності виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та вико-
ристання енергії; забезпечення гідної участі України в міжнародному розподілі праці з подо-
ланням технічного відставання та сировинної орієнтації експорту.

Наявний стан енергетичної галузі, безперечно, впливає на рівень енергетичної безпеки 
держави. Аналіз показує, що численні загрози енергетичній безпеці України зумовлені низкою 
чинників, які можна класифікувати як внутрішні та зовнішні.

До найвагоміших внутрішніх чинників належать:
відсутність платоспроможного попиту на енергоресурси в обсязі, достатньому для задово-

лення навіть мінімально критичної потреби суспільства;
надмірна енергоємність валового внутрішнього продукту;
застарілість та високий рівень спрацювання основної частини енергетичних потужностей;
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недостатній обсяг інвестицій у розвиток галузей ПЕК;
недостатній рівень власного виробництва устаткування та матеріалів для ПЕК;
відсутність власного виробництва ядерного палива (на базі наявних покладів уранової ру-

ди) і забезпечення повного ядерного циклу;
відсутність належного контролю за корисливими діями трейдерів, що фактично монополі-

зували ринки постачання енергоресурсів;
недосконалість нормативно-правового забезпечення функціонування та розвитку галузей 

ПЕК в ринкових умовах.
Серед зовнішніх факторів найважливішими є:
високий рівень монополізації постачання імпортних паливно-енергетичних ресурсів;
залежність від імпорту частки виробничого устаткування, матеріалів та послуг для галузей 

ПЕК.
У зв’язку з цим виникає нагальна проблема вироблення та прийняття на державному рівні 

стратегії, спрямованої на підвищення енергетичної безпеки країни, яка має вміщувати заходи з
розв’язання проблем:

— забезпечення платоспроможності внутрішнього ринку;
— удосконалення управління ПЕК;
— зміцнення власної паливно-енергетичної бази, організація власного виробництва палив-

них елементів для ядерної енергетики;
— розвиток енергетичного машинобудування з метою забезпечення паливно-енергетичних 

галузей технологічним обладнанням, приладами та матеріалами вітчизняного виробництва;
— залучення внутрішніх та іноземних інвестицій у розвиток галузей ПЕК шляхом впрова-

дження прогресивних технологій генерування, промислового використання та споживання ене-
ргії;

— нормалізація ринкових відносин між виробниками та споживачами паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР) в умовах реформування економіки;

— удосконалення цінової та тарифної політики в галузі ПЕР;
— активне застосування адміністративних, нормативно-правових та економічних важелів 

у справі ефективного використання ПЕР та енергозбереження;
— зменшення залежності національної економіки від імпорту палива завдяки розвитку 

власного виробництва і диверсифікації джерел надходження енергоносіїв;
— використання нетрадиційних джерел отримання енергії;
— підвищення екологічної безпеки під час виробництва, транспортування та споживання 

палива та енергії.
До основних положень нової державної політики в галузі енергетичної безпеки України 

слід віднести:
— забезпечення ефективної роботи та динамічного розвитку підприємств енергетичної,

ядерної вугільної та нафтогазової промисловості, безпечна для життя людей і навколишнього 
природного середовища експлуатація об’єктів ПЕК;

— законодавче забезпечення діяльності ПЕК в умовах ринкового реформування економіки 
та здійснення приватизації. Ніде в світі функціонування цього комплексу не віддається у цілко-
вите відання ринкової стихії. Має бути створена і реалізована прозора і ефективна система 
державного регулювання природних монополій, цін та тарифів як усередині комплексу, так і у
площині взаємовідносин з партнерами та споживачами;

— створення досконалої системи управління ПЕК та його галузями, поліпшення її взаємо-
дії з владними структурами, ЗМІ та громадськістю. Пошук оптимального співвідношення між 
ринковим саморегулюванням і державним управлінням в ПЕК триває, і вимоги національної 
безпеки є вирішальним аргументом для збереження істотного державного впливу;

— забезпечення оптимально збалансованої та стало урівноваженої роботи Об’єднаної ене-
ргетичної системи (ОЕС) України. Це завдання повинно вирішуватись комплексно — і за раху-
нок балансу власного видобутку первинних енергоресурсів та генерації електроенергії тепло-
вими, атомними та гідроелектростанціями, і за рахунок інтеграції ОЕС України до сусідніх 
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енергосистем. Важливим елементом енергозабезпечення України є диверсифікація ПЕР за ви-
дами та джерелами їх надходження. Імпорт ПЕР треба спрямовувати на покриття дефіциту, а не 
на заміщення власного видобутку та виробництва.

Аналізуючи проблеми забезпечення енергетичної безпеки України, слід особливу увагу 
приділити питанням використання нетрадиційних джерел енергії, які є досить поширеними в
країні. Наприклад, загальні річні обсяги відновлюваних ресурсів біомаси становлять 115,5 млн 
т [3]. Можливий енергетичний потенціал по біомасі дорівнює 22 млн т у. п., з яких технічно 
доступний енергетичний потенціал оцінюється в 13,2 млн т у. п. на рік, що становить близько 7 
% від загального споживання первинних енергоресурсів України, зокрема в 1996 р. Значний 
потенціал має Україна у вітроенергетиці. Відомо також, що Україна має величезні фактично не 
розроблені ресурси метану вугільних родовищ. За його запасами наша країна посідає четверте 
місце у світі. Їхній обсяг оцінюється у 12— 17 трлн. куб. м. Але проблема в тому, що його запа-
си зосереджені переважно у вугленосних товщах й у кілька разів перевищують поклади, що 
містяться в газових родовищах. Втім промисловий видобуток шахтного метану в Україні поки 
не налагоджено, і він здебільшого спричиняє нам тільки біду, оскільки через вибухи газу у ву-
гільних шахтах гинуть сотні людей. З 219 шахт України 95 % —  газові, 70 % — небезпечні 
через вибухи вугільного пилу, 45 % — через газодинамічні явища, 30 % — небезпечні через 
самозаймання вугілля. Ці підземні катастрофи тільки в 2001 р. забрали життя ніж 300 осіб.

Вже зазначалося, що забезпечення енергетичної безпеки — функція держави. ЇЇ виконання 
потребує створення дієвої системи виконавчої влади, яка підпорядкувала б галузеві інтереси 
виробників та споживачів енергетичних ресурсів загальнодержавним пріоритетам. Це поро-
джує проблеми, які лежать в площині створення відповідної системи управління. Серед них 
забезпечення цілісності та керованості енергосистем, систем транспортування нафти та газу,
забезпечення балансу імпортних поставок, видобутку та споживання ПЕР на загальнодержав-
ному рівні, гарантування життєздатності систем енергетики та технічної безпеки енергетичних 
об’єктів.

Одним із визначальних елементів енергетичної безпеки України є забезпечення відповід-
ного технічного рівня і виробництва, і споживання енергетичних ресурсів. Вкрай незадовільний 
технічний стан об’єктів паливно-енергетичного комплексу України зумовлює низький рівень 
перетворення первинних енергетичних ресурсів, неефективне споживання енергії і значні її 
втрати під час транспортування до споживачів. Спрацьованість устаткування не лише знижує 
ефективність виробництва і споживання енергії, а й посилює загрози аварій, що значно усклад-
нює забезпечення надійності функціонування ПЕК. Безумовно, модернізація ПЕК потребує 
прийняття відповідних організаційно-економічних та управлінських рішень. Проте ці рішення 
мають спрямовуватися на вирішення технічних завдань, які є тут визначальними [4]. 

Слід зазначити, що достатність постачання ПЕР, їх надійність та якість також не на нале-
жному рівні. Наявність неплатежів та крадіжок ще більше розхитують нестійку систему енерго-
забезпечення країни.

Зберігається значна енергетична залежність країни від зовнішнього постачання енергоносі-
їв. Частка імпорту в постачанні ПЕР в Україну (50 %) на середньоєвропейському рівні, але мо-
нопольна залежність від імпорту нафти (70 %), газу (71 %) та ядерного палива (100 %) з Росії,
обмежені можливості нарощування власного видобутку вугілля, нафти, газу та незадовільний 
баланс енергоспоживання ще більш загострюють ситуацію. Можливості диверсифікації здебі-
льшого не задіяні з причин необхідності вкладання значних коштів та тиску з боку традиційних 
постачальників палива (поява конкурентних та непідконтрольних їм маршрутів сприймається 
як загроза їх енергетичній безпеці). 

Стратегічною метою, проголошеною керівництвом України, є вступ до Євросоюзу. На 
цьому шляху Україна повинна не тільки прийняти європейські норми та стандарти, але, в пер-
шу чергу, забезпечити належний рівень розвитку власного паливно-енергетичного комплексу.

Основні заходи, необхідні для забезпечення входження України в енергетичні ринки Єв-
ропи такі:
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— це, в першу чергу, підвищення енергоефективності за рахунок модернізації потужнос-
тей, впровадження нових прогресивних технологій та енергозбереження при генерації, передачі 
і споживанні енергії;

— розвиток існуючих та створення нових власних енергетичних ринків за прозорих пра-
вил гри, зваженої цінової та тарифної політики, встановлення сприятливого інвестиційного 
клімату та використання інших ринкових заходів (інновації, спільні програми, кооперація, то-
що); 

— забезпечення відповідності політики в сфері транзиту енергоносіїв принципам Догово-
ру енергетичної хартії, таким як: прозорість критеріїв визначення транзитних тарифів, недиск-
римінаційність доступу, запобігання несанкціонованому відбору та ін.;

— розробка, законодавче оформлення та реалізація державної приватизаційної політики в
енергетичній сфері, що дозволить використати кошти від приватизації для оновлення енергети-
ки. Ця політика теж повинна бути прозорою, ефективною та виключати зловживання;

— поступове впровадження еколого-економічного механізму природокористування, що 
стимулюватиме енерговиробників до зменшення забруднення природного середовища;

— більш значне впровадження нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, що також 
сприятиме екологічному енергопостачанню;

— разом з покращенням стану власного ПЕК та відносин в його сфері, Україні слід погли-
блювати співробітництво з країнами-постачальниками та країнами-споживачами енергії на за-
садах міжнародної кооперації.

Врахування всіх чинників, що сприяють покращенню енергетичного стану держави дозво-
лять Україні забезпечити необхідні обсяги імпорту енергоносіїв, диверсифікувати їх джерела та 
шляхи постачання, реалізувати принцип управління рівнем зовнішньої енергетичної залежнос-
ті, покращити екологічну ситуацію в країні, збільшити ефективність енерговиробництва та ене-
ргоспоживання, що в цілому сприятиме підвищенню рівня енергетичної безпеки країни.
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