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Метою роботи є аналіз сучасного стану паливно-енергетичної бази України; визначення чинників, що за-

грожують енергетичній безпеці України; дослідження засобів усунення кризових явищ у енергетичному секто-
рі. Дослідження засноване на використанні законів, закономірностей і категоріального апарату. У процесі нау-
кового дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження (порівняння, узагальнення, метод 
аналогій, структурний аналіз і синтез), прийоми логіко-теоретичного аналізу, спеціальні економіко-математичні 
методи. Нормативною базою дослідження послужили офіційні документи різних державних і урядових органів, 
що відображають і регламентують ті або інші аспекти системи енергобезпеки в рамках збору, обробки й надан-
ня інформації. Як інформаційні джерела використані законодавчі й нормативні акти, офіційні документи різних 
державних і урядових органів, що регулюють енергетичне забезпечення на території України, матеріали науко-
вих конференцій і семінарів, ресурси глобальної інформаційної системи Інтернет, інформація Державної служ-
би статистики України. Теоретичним підґрунтям досліджень послужили наукові праці вітчизняних і закордон-
них дослідників у галузі енергетичної безпеки в умовах перехідної економіки. 

Наукова новизна обумовлюється умовами залежності української економіки від кон’юнктури, що складаєть-
ся в її енергетичному секторі. Існує необхідність розробки й утілення шляхів подолання загрозливих для еко-
номіки явищ, що є наслідками дисбалансів і криз в енергетиці. Практична значимість полягає в дослідженні 
чинників-складових енергетичної безпеки, що дозволить визначити відповідні рівні енергетичної безпеки як 
складової економічного розвитку. Проблеми, висвітлені в роботі, тісно пов’язані з науковими та практичними 
завданнями щодо ефективного використання та розподілу наявних енергетичних ресурсів, розвитку альтерна-
тивної енергетики. Україна є державою з високим рівнем розвитку енергетики. Сьогодні це один з регіональних 
лідерів у виробництві електричної енергії, вагомий гравець на світових ринках деяких палив (вугілля, урану). 

Ключові слова: енергетика, ефективність, енергоємність, енергетична безпека, чинники, енергоресурси. 
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Целью данной работы является анализ современного состояния топливно-энергетической базы Украины, 

определение факторов, угрожающих энергетической безопасности Украины; исследование возможности  
устранения кризисных явлений в энергетическом секторе. Исследование основано на использовании законов, 
закономерностей и категориальном аппарате. В процессе научного исследования использовались общенаучные 
методы исследования (сравнение, обобщение, метод аналогий, структурный анализ и синтез), приемы логико-
теоретического анализа. Нормативной базой исследования послужили официальные документы различных 
государственных и правительственных органов, отражающие и регламентирующие те или иные аспекты систе-
мы энергобезопасности в рамках сбора, обработки и представления информации. Как информационные источ-
ники использованы законодательные и нормативные акты, официальные документы различных государствен-
ных и правительственных органов, регулирующих энергетическое обеспечение на территории Украины, мате-
риалы научных конференций и семинаров, ресурсы глобальной информационной системы Интернет, информа-
ция Государственной службы статистики Украины. Теоретической основой исследований послужили научные 
труды отечественных и зарубежных исследователей в области энергетической безопасности в условиях пере-
ходной экономики. 

Научная новизна обуславливается условиями зависимости украинской экономики от конъюнктуры, склады-
вающейся в ее энергетическом секторе. Существует необходимость разработки и воплощения путей преодоле-
ния явлений, угрожающих экономике и являющихся следствием дисбалансов и кризисов в энергетике. Практи-
ческая значимость состоит в исследовании факторов, влияющих на энергетическую безопасность, что позволит 
определить соответствующие уровни энергетической безопасности как составляющей экономического разви-
тия. Проблемы, освещенные в работе, тесно связаны с научными и практическими задачами по эффективному 
использованию и распределению имеющихся энергетических ресурсов, развития альтернативной энергетики. 
Украина является государством с высоким уровнем развития энергетики. Сегодня это один из региональных 
лидеров в производстве электрической энергии, весомый игрок на мировых рынках топливно-энергетических 
ресурсов (угля, урана). 

Ключевые слова: энергетика, эффективность, энергоемкость, энергетическая безопасность, факторы, энер-
горесурсы. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні в Украї-

ні розв’язання проблеми енергонезалежності зали-
шається пріоритетним напрямом державного регу-

лювання економіки. Головним завданням державної 
Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» є забез-
печення енергетичної безпеки і перехід до енергое-
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фективного та енергоощадного використання та 
споживання енергоресурсів з упровадженням інно-
ваційних технологій. Поєднання в рамках Держене-
ргоефективності двох різнонаправлених функцій – 
зниження споживання енергії завдяки розвитку ене-
ргоефективності та збільшення її виробітку шляхом 
розвитку генерації з відновлюваних джерел енергії – 
не дозволяє сконцентруватись на якісному виконан-
ні жодної з них. Управління державних підприємств 
галузі досі не реформовано, що призводить до пос-
тійних корупційних скандалів та вкрай непрозорого 
і неефективного їх функціонування [1, 2]. 

Значна кількість науковців у своїх дослідженнях 
визначають концептуальні й методологічні підходи 
до побудови системи оцінювання енергетичної без-
пеки [3]. Теоретичним та практичним аспектам ене-
ргетичної безпеки присвячено низку робіт, серед 
яких можна виділити праці Б. Андрушківа, Г. Бон-
даренка [4], В. Баранніка, Н. Воропая, В. Гавриша, 
А. Дорошкевича, А. Жаркіна, З. Залоги, М. Земляно-
го, О. Кириленко, Г. Півняка, Б. Стогнія, А. Шид-
ловського [2–10] та ін. Існують різноманітні підходи 
щодо інструментарію оцінювання рівня стану енер-
гетичної безпеки [11].  

Як зазначає Т. І. Салашенко, пріоритетні напря-
ми – зміцнення енергетичної безпеки України у 
сфері електроенергетики мають сприяти створенню 
мобілізаційного резерву маневрових електрогене-
руючих потужностей, що працюють на внутрішніх 
джерелах енергопропозиції; підвищенню ефектив-
ності трансформації паливно-енергетичних ресурсів 
в електроенергію належної якості; економії кінцевої 
енергії та енергоносіїв на всіх етапах їх трансфор-
мації та споживання електроенергії; переорієнтації 
національного електроенергетичного сектору з ім-
портованих джерел енергопропозиції на національ-
ні, дідгрунтям яких мають стати місцеві, нетради-
ційні та поновлювальні енергоресурси [12]. 

Основною метою роботи є дослідження наявних 
проблем енергетичного сектору, можливих засобів 
зменшення негативного впливу цих проблем на 
економіку України. У контексті такої мети виконано 
такі завдання: проаналізовано сучасний стан спожи-
вання енергоресурсів; перелічено чинники, що за-
грожують енергетичній безпеці України; вказано 
засоби усунення кризових явищ у енергетичному 
секторі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
лежно від забезпечення енергетичними ресурсами 
тої чи іншої країни енергетична безпека набуває 
різних змін. Так, для країн-споживачів (імпортерів) 
енергоресурсів ключовим завданням є стабільність 
поставок енергоресурсів та прийнятні ціни на них. 
Крім того, країни-імпортери прагнуть застрахувати 
себе від тимчасових перебоїв поставок, що визначає 
важливість таких чинників, як присутність запасів 
енергоносіїв, стабільності інфраструктури, оперу-
вання інформацією про стан ринків. 

Для країн-експортерів енергоресурсів поняття 
«енергетичної безпеки» має інше значення. В осно-
вному це забезпечення стабільного попиту на енер-
гоносії на міжнародних ринках та прийнятний рі-

вень цін.  
Енергетична безпека залежить від того, є країна  

експортером, імпортером енергоресурсів чи транзи-
тною державою. 

Паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) – сукупність 
різних видів палива та енергії (продукція нафтопе-
реробної, газової, вугільної, торф’яної та сланцевої 
промисловостей, електрична енергія атомних та 
гідроелектричних станцій, а також місцеві види 
палива), якими володіє країна для забезпечення 
виробничих, побутових і експортних потреб. Зва-
жаючи на абсолютну залежність господарства від 
ПЕР, є сенс розглядати питання забезпеченості ПЕР 
у контексті питання економічної безпеки країни. 
Отже, поняття економічної безпеки є складним і 
багатогранним. Тому вважатиме енергетичну та 
економічну безпеку тотожними поняттями, оскільки 
мова йтиме саме про енергетичний аспект економі-
чної безпеки. 

Під енергетичною безпекою країни розуміють 
спроможність держави забезпечити ефективне вико-
ристання власної паливно-енергетичної бази, здійс-
нити оптимальну диверсифікацію джерел і засобів 
постачання енергоносіїв, реалізувати потенціал енер-
гозбереження, збалансувати попит та пропозицію на 
паливно-енергетичні ресурси [13, 14]. Уперше про-
блема енергетичної безпеки була усвідомлена в про-
мислово розвинених країнах на початку 70-х років 
минулого століття під час близькосхідного конфлік-
ту. Тоді була розроблена енергетична політика як у 
рамках кожної з цих країн, так і Міжнародного енер-
гетичного агентства (МЕА). Її складовими стали ши-
роке залучення до паливно-енергетичного балансу 
власних енергоресурсів, пріоритетний розвиток ядер-
ної енергетики і вугільної промисловості, активна 
енергозберігаюча політика, створення стратегічних 
резервів енергетичних ресурсів тощо. 

Енергетична безпека сьогодні є наріжним каме-
нем політики багатьох країн. Доречно зазначити, що 
до 2030 року, за даними Міністерства палива і енер-
гетики України, у країні планується скоротити спо-
живання енергоресурсів на 12 %, у тому числі в 
металургії – на 30 %, хімічній промисловості – на 
20 % [7]. 

Щодо сучасного стану паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК) України, то слід зауважити, що 
Україна в господарській діяльності використовує 
переважно традиційні джерела енергії – вуглеводне-
ві палива (газ, нафту, вугілля). За прогнозами на 
більш віддалений період, домінуючими видами ПЕР 
можуть стати ядерне, термоядерне чи водневе пали-
во та новітні відновлювальні джерела електроенергії 
(НВДЕ). Отже, технічний прогрес багато в чому 
визначає розвиток енергетичної галузі України. 
Проте на сучасному рівні розвитку ПЕК України на 
долю альтернативної енергетики припадає не більше 
1 % у паливно-енергетичному балансі. Структуру 
загального первинного постачання енергії (ЗППЕ) 
приведено у табл. 1 [7]. 

Україна є великим виробником та експортером 
електричної енергії. Значна іі частина одержується 
на ТЕС. Проте наша країна активно також експлуа-
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тує АЕС (у деякі роки ними вироблялася переважна 
кількість електроенергії). Табл. 2 дає змогу ознайо-
митися з наявними ресурсами головних ПЕР та об-

сягами виробництва з невуглеводних джерел елект-
роенергії в деяких країнах світу. 

 
Таблиця 1 – Структура ЗППЕ України, млн т н.е. 

Найменування джерел первинного  
постачання енергії 

2010 2015 
2020 

(прогноз) 
2025 

(прогноз) 
2030 

(прогноз) 
2035 

(прогноз) 

Вугілля  38,3 27,3 18 14 13 12 

Природний газ  55,2 26,1 24,3 27 28 29 

Нафтопродукти 13,2 10,5 9,5 8 7,5 7 

Атомна енергія 23,4 23 24 28 27 24 

Біомаса, біопаливо та відходи 1,5 2,1 4 6 8 11 

Сонячна та вітрова енергія 0,0 0,1 1 2 5 10 

ГЕС 1,1 0,5 1 1 1 1 

Термальна енергія – 0,5 0,5 1 1,5 2 

Усього 132,5 90,1 82,3 87 91 96 

 
Таблиця 2 – Наявні ресурси головних ПЕР та обсяги виробництва 

Держава/ 
Показник 

Населення, 
 млн. осіб 

Нафта,  
млн. т  

(т на особу) 

Газ, млрд. м
3 

 
(тис. м

3
 на особу) 

Вугілля, млн. т 
(т на особу) 

Виробництво 
НВДЕ, атомної, 
гідроенергії та 

інше, % 

Австралія 19,47 445 (22,9) 1443 (74,1) 82090 (1416) 11,3 

Індія 1032,36 645 (0,6) 647 (0,6) 84396 (81,75) 8,6 

Китай 1271,85 4793 (3,8) 1368 (1,1) 114500 (90,0) 7,2 

Японія 127,21 8 (0,06) 39 (0,3) 773 (6,1) 21,5 

США 285,91 3728 (13,0) 4740 (16,6) 249994 (874,4) 12,4 

Канада 31,08 779 (25,1) 1719 (55,3) 6578 (211,7) 32,6 

Німеччина 82,34 42 (0,5) 285 (3,5) 66000 (801,6) 15,7 

Великобританія 58,79 665 (11,3) 760 (12,9) 1500 (25,5) 15,2 

Італія 57,93 61 (1,1) 191 (3,3) 34 (0,6) 15,3 

Франція 60,91 21 (0,3) 14 (0,2) 36 (0,5) 40,7 

Росія 144,75 6654 (46,0) 47730 (329,7) 157010 (1084,7) 11,4 

Україна 45,09 173 (3,5) 825 (16,8) 34153 (695,7) 15,7 

Весь світ 6102,56 142478 (23,4) 151502 (24,8) 984453 (161,3) 15,9 

 
Лише один поверхневий аналіз цієї таблиці та 

наявність нових даних по кожній країні дозволяють 
стверджувати про помірне, але чітке зниження пи-
томої частки нафти, газу, вугілля в ПЕБ більшості 
європейських країн. Значна динаміка помітна в 
останньому стовпчику таблиці. Проведений аналіз 
чинників загрози енергетичній безпеці, як складовій 
економічного розвитку України, дозволив виділити 
перш за все природний чинник. Суть цього чиннику 
полягає в нерівномірному розміщенні паливно-
енергетичних ресурсів на території світу, тобто 
відсутності в Україні в необхідних обсягах деяких 
палив. Реалізація стратегії убезпечення в контексті 
цього чинника передбачає два напрями: нарощуван-
ня імпорту енергоресурсів, збільшення обсягів влас-
ного видобутку енергетичних корисних копалин, а 
також розвиток альтернативної енергетики (вітро-
вої, сонячної, геотермічної), виробництво біологіч-
ного та місцевих видів палива. 

Інфраструктурний та науково-технічний чинник. 
Значними є втрати енергії у житлово-комунальному 

господарстві України. Використання застарілих 
будівельних та ізоляційних матеріалів, неефективне 
планування опалювального сезону та застаріле об-
ладнання на підприємствах житлово-комунальної 
теплоенергетики веде до втрат енергії на рівні 40 %. 
Переважна більшість втрат енергії припадає на ко-
тельні, трубопроводи та ТЕЦ. Наприклад, наша 
країна експлуатує котельні, ККД яких у середньому 
складає 70 %, тоді як у країнах західної Європи цей 
показник сягає 92–95 %. А зношені теплові мережі 
призводять до втрат майже половини транспортова-
ної теплової енергії. Модернізація теплових мереж, 
ТЕЦ і котелень, установлення лічильників газу та 
гарячої води дозволить зекономити до 40 % палива, 
спожитого підприємствами комунальної теплоенер-
гетики [16]. 

У промисловості джерелом проблем є викорис-
тання застарілих і неефективних агрегатів (особливо 
це стосується металургії та хімічної промисловості). 
Для оцінювання здатності країни заощаджувати 
енергетичні ресурси розглядають такий показник, як 
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енергоємність ВВП: кількість умовного палива, 
витраченого на виробництво продуктів і послуг 
вартістю один долар. За даними Міністерства пали-
ва та енергетики, для України цей показник стано-
вить 0,88, що є небезпечно великим значенням та 
вказує на значні ризики для економіки країни та її 
суверенітету (для порівняння, енергоємність ВВП 
США, Китаю й Польщі відповідно 0,23, 0,34 та 0,34; 
зазначимо, що ці країни виробляють значно більше 
продукції, ніж Україна) [15]. 

Окремим пунктом стоїть проблема застарілого 
обладнання в системі виробництва і транспортуван-
ня електричної енергії та палива. В Україні через 
аварійні зупинки агрегатів ТЕС і АЕС енергетики 
щорічно втрачають близько $500 млн. Ще $800 млн. 
складають втрати через зношеність електричних 
мереж та трансформаторів. Україна має унікально 
високий рівень втрат енергії в мережах – 14 % проти 
6–8 % у розвинених країнах. А витрати палива на-
шими електростанціями на 25 % перевищують євро-
пейські. Як наслідок, висока собівартість українсь-
кої електроенергії та непаралельна робота з Євро-
пейською об’єднаною електромережею не дають 
змогу Україні заробляти на експорті електроенергії, 
якої у нас зараз певний профіцит. Через пошко-
дження в газових мережах Україна щорічно втрачає 
1 млрд. м

3
 газу, що приблизно складає 2 % від його 

споживання. Модернізація газових мереж, а також 
газоперекачувальних агрегатів на компресорних 
станціях допоможе Україні уникнути цих втрат  
та заощадити до 40 % технічного газу (нині обсяги 
його щорічного використання складають 
7 млрд. м

3
). На думку експертів, є сенс потурбувати-

ся й про встановлення сучасних лічильників обсягу 
транспортованого газу. За підрахунками, похибка 
вимірювань складає 0,5–2,5 %. Тобто фактично не 
було враховано 0,5–2,5 млрд. м

3
 газу, транспортова-

ного через національну ГТМ, а країна недоодержала 
мільйони доларів прибутку. 

У цілому прямі фінансові втрати в енергетиці 
спричиняють кумулятивні втрати в інших галузях, 
адже ці гроші можна було б спрямувати на їх розвиток. 

Науково-технічна складова. Очевидно, що зао-
щадити можна завдяки розробці більш калорійного 
палива, упровадження нових технологій в усіх галу-
зях господарства (зокрема у металургії, хімії, будів-
ництві, нафтогазодобуванні). Важливими також є 
роботи по підвищенню ККД транспортних двигунів 
та агрегатів електростанцій, зменшенню втрат в 
енергомережах, дослідженню та впровадженню 
нових ізоляційних матеріалів тощо.  

Також спостерігаються нові технологічні прори-
ви у сфері атомної енергетики. До таких технологій 
належать ядерні реактори на швидких нейронах. 
Сучасні технології дозволили створити плавучі малі 
ядерні енергоустановки. Перша така станція розпо-
чала свою роботу 2012 року в Росії на Крайній Пів-
ночі. Французькі дослідники працюють над досить 
цікавим проектом щодо створення підводних АЕС. 
В основному йдеться про створення підводних чов-
нів вигідних розмірів, які зможуть виробляти деше-
ву електроенергію та доставляти її на землю по під-

водних кабелях. Цей проект в основному розрахова-
ний для ізольованих острівних країн, які не мають 
можливості спорудити АЕС на території. 

Диверсифікація джерел постачання як чинник 
енергетичної безпеки. Відсутність власного палива у 
потрібній кількості змушує Україну купувати енер-
горесурси на зовнішньому ринку. Це одразу тягне за 
собою низку ризиків. Головний з них – відсутність 
можливості диверсифікувати джерела постачання. У 
такому випадку монопольні постачальники можуть 
диктувати країні свої вимоги. Дивлячись на енерге-
тичний баланс України, можна сказати, що вона ще 
повністю залежна від традиційних енергоносіїв, 
альтернативні види енергетики займають усього 
1,7 % від загального виробітку енергії. 

З метою підвищення рівня енергетичної безпеки 
та досягнення енергетичної незалежності Україні 
вдалося подолати газову залежність від Росії – з 
25 листопада 2015 р. країна не здійснює закупівлі 
природного газу в Росії. Неодноразово робилися 
спроби відновити газопостачання зі східного напря-
мку, але практичних домовленостей через низку 
причин досягнуто не було. Водночас Україна про-
довжує тісне співробітництво з європейськими опе-
раторами ГТС – FGSZ, Eustream та Gas-System S.A. 
– у питанні збільшення поставок природного газу до 
України. Збільшення обсягів закупівель Україною 
природного газу в європейських постачальників за 
принципом «віртуального реверса» довели очевидні 
переваги такої схеми поставок. 

2016 року ПАТ «Укртрансгаз», Engie (Франція) і 
ТОВ «Енжі Енержі Менеджмент Юкрейн» (дочірня 
компанія Engie в Україні) підписали договори на 
транспортування й зберігання природного газу в 
українських ПСГ. Підписання таких рамкових угод 
дозволяє Engie самостійно постачати газ в Україну з 
можливістю подальших прямих продажів українсь-
ким трейдерам і споживачам. 

Довгострокова перспектива передбачає перетво-
рення ПСГ у Західному регіоні України (сьогодні 
існує Західний комплекс підземного зберігання газу 
(ЗКПЗГ), де активний обсяг газу найбільший і дося-
гає 81 %, Східний КПЗГ – 2,5 %, Центральний КПЗГ 
– 11,5 %, Південний КПЗГ – 5 %) на один із євро-
пейських газових хабів, що вплине на підвищення 
енергетичної безпеки й України, й Європи. 

Одним з важливих проектів ЄС з диверсифікації 
енергоносіїв є проект Nabucco, який передбачає 
транзит газу з Ірану та Азербайджану через Туреч-
чину і Балкани до Західної Європи. 

З метою забезпечення раціонального й ефектив-
ного освоєння родовищ на підґрунті комплексного 
моделювання та застосування сучасних методів 
інтенсифікації видобутку природного газу розпоря-
дженням Кабінету Міністрів «Про схвалення Кон-
цепції розвитку газодобувної галузі України» 
№ 1079 від 28 грудня 2016 р. розроблено відповідну 
концепцію. Мета концепції – визначення умов і 
прогнозних показників, що сприятимуть збільшен-
ню обсягів власного видобутку природного газу з 
метою зменшення залежності від імпорту енергоно-
сіїв. Реалізація Концепції дасть змогу державним і 
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приватним підприємствам збільшити обсяг видобу-
тку природного газу до 27,6 млрд. м

3
 2020 року зок-

рема, ПАТ «Укргазвидобування» прогнозує збіль-
шення видобутку 2020 року до 20,1 млрд. м

3
. 

За даними Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості, Україна 2016 року скоротила обсяг 
видобутку нафти і газового конденсату до 
2,237 млн. т (на 7,5 % менше, ніж 2015 р.), у т.ч. 
нафти – 1,597 млн. т (на 9,8 % менше). Видобуток 
газового конденсату знизився на 2,5 % (на 
16,1 тис. т) – до 640 тис. т. Скорочення обсягів ви-
добутку нафти та значна залежність від імпорту 
нафтопродуктів стали одними з основних негатив-
них результатів функціонування ринку нафти та 
нафтопродуктів 2016 р. Відсутність інвестицій у 
геологорозвідку, призводить до відсутності зростан-
ня видобутку нафти. Запроваджене урядом України 
зниження рентних ставок дозволить наростити ви-
добуток нафти, покращити показник завантаження 
українських НПЗ, а також знизити імпорт нафтоп-
родуктів. 

Упродовж багатьох років незалежності України 
вугілля залишалося найбільш надійним енергетич-
ним ресурсом в енергобалансі країни. За даними 
Міністерства енергетики та вугільної промисловос-
ті, 2016 року, порівняно з 2015 роком, Україна збі-
льшила видобуток вугілля на 2,82 % (на 1,12 млн. т) 
до 40,864 млн. т. 2017 р. на модернізацію і технічне 
переоснащення шахт передбачено 850 млн. грн., що 
має позитивно позначитися на роботі вугільної про-
мисловості. 2017 р. збільшили видобуток вугілля на 
16,9 % (на 529,2 тис. т), порівняно з аналогічним 
періодом 2016 р. – до 3,660 млн. т. Зокрема, вугле-
добувні підприємства, що належать до сфери управ-
ління профільного міністерства, в січні 2017 р. збі-
льшили видобуток на 1,7 % (на 8 тис. т) – до 
466,5 тис. т, у т.ч. видобуток енергетичного вугілля 
зріс на 10,3 % (на 34,1 тис. т) – до 365,9 тис. т, тоді 
як видобуток коксівного, навпаки, скоротився на 
20,5 % (на 26 тис. т) – до 100,7 тис. т [17]. 

Загальний обсяг поставленої до країни вугільної 
продукції 2016 р. склав 15,648 млн. т. Експортовано 
520,585 тис. т вугілля на суму $44,762 млн., у т.ч. до 
Словаччини – на $26,887 млн., РФ – на $7,484 млн., 
Туреччини – на $7,102 млн. та інших країн – на 
$3,289 млн. Упродовж останніх двох років Україна 
здійснювала поставки антрациту з Казахстану, Росії, 
ПАР, Австралії, США та інших країн. Головний 
аргумент Уряду – ціна. Саме через неї Україна не 
чинила масштабних інтервенцій із закупівлі антра-
циту на зовнішніх ринках. В Уряді заявляють, що 
закупивши 7–8 млн. т вугілля в країнах дальнього 
зарубіжжя, ціна підвищиться на 30–40 %, що авто-
матично призведе до підвищення ціни на внутріш-
ньому ринку. Пріоритетом державної політики в 
секторі вугільної промисловості має бути підвищен-
ня його ефективності та конкурентоспроможності, а 
не екстенсивне збільшення обсягів збиткового виро-
бництва.  

2016 р. став знаковим для електроенергетичного 
сектору в частині зниження залежності України від 
закупівель ядерного палива у російської компанії 

АТ «ТВЭЛ». Частка останньої в загальних закупів-
лях (у вартісному вимірі) склала 69,27 %. Водночас, 
2016 р., порівняно з 2015 р. (5 %), значно зросла 
частка закупівель палива у компанії Westinghouse 
(30 %). За даними PRIS, на 2016 р. у світі діє 450 
енергоблоків, остаточно зупинили роботу 144 реак-
тори, кількість тих, що будуються, становить 67. 
Також про будівництво нових енергоблоків уперше 
за довгий період оголосили США. Щодо України, то 
кількість реакторів становить 15, що аналогічно до 
кількості у Великобританії. Дослідники прогнозу-
ють, що атомна енергетика буде входити в трійку 
енергоносіїв за темпами приросту споживання у 
світі, після ВДЕ та газу. 

Перевагою альтернативних джерел енергії є те, 
що вони переважно доступні на всій території Укра-
їни (сонце, вітер). 2011 р. Україна вступила в Енер-
гетичне співтовариство Південно-східної Європи та 
зобов’язалася цим самим збільшити кількість енер-
гетики, виготовленої за допомогою ВДЕ до 11 % від 
загального виробітку до 2020 р. Керівництвом краї-
ни був затверджений план, за яким приріст потуж-
ностей ВДЕ має становити приблизно 1 ГВт щоро-
ку. Але на кінець 2016 р. було введено тільки 19,574 
МВт. Рівень електроенергії, виробленої ВДЕ 2015 р. 
мав становити за планом 3700 млн. кВт·год., проте 
виробництво досягло рівня лише 1 482,4 млн. 
кВт·год., а це менше, ніж 2014 р. на 11 % [17]. ВДЕ 
мають і важливий недолік: високу собівартість та 
потребу значних інвестицій при порівняно малій 
віддачі. Саме тому наша країна продовжує одержу-
вати енергію з традиційних джерел (вугілля, нафта, 
газ), а природний чинник є досить значним у низці 
чинників загрози енергетичній безпеці України.  

Соціально-політичний фактор. Джерело небез-
пеки для енергетичного сектору значною мірою 
може знаходитися в середині України. Воно харак-
теризується нерозумінням населення важливості 
реформування для подальшого зростання його доб-
робуту та ворожим сприйняттям на всіх рівнях будь-
яких спроб руйнації традиційних неефективних 
форм взаємовідносин в енергетичному секторі. Для 
України це в першу чергу виявляється у традицій-
них державних дотаціях енергетикам. Така форма 
господарювання однозначно не є ефективною. Уря-
дом заплановане подальше підвищення газу для 
населення на 50 % кожні півроку в рамках домовле-
ностей з МВФ згідно з Меморандумом про співпра-
цю, але можна упевнено стверджувати, що ці кроки 
зустрінуть вороже сприйняття населенням. З метою 
виконання умов Директиви 2012/27/ЄС про енерго-
ефективність, в Україні активізувалася робота зі 
створення Фонду енергоефективності (Фонд). Мета 
цього проекту забезпечити можливість кожного 
українця інвестувати у власну та національну енер-
гетичну незалежність. Для України, з погляду на 
удосконалення системи ціноутворення на ринку 
електроенергії, важливим є досвід ЄС. Одним з під-
сумків лібералізації європейського ринку електрое-
нергії став розвиток електроенергетичних бірж 
(EEX (Німеччина), Nord Pool (Скандинавські краї-
ни), Belpex (Бельгія), Endex (країни Бенілюкс), Omel 
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(Іспанія), IPEX (Італія), Powernext (Франція), APX 
NL (Нідерланди)), які залучають широке коло учас-
ників і покликані задовольняти попит на електрое-
нергію, знизити тарифи та виключити монополію на 
ринку електроенергії.  

З 2015 р. почала зростати кількість домогоспо-
дарств, які перейшли на альтернативні джерела 
енергії. Установки, що працюють на ВДЕ малої 
потужності, є економічно вигідними в місцях, відда-
лених від ЛЕП. Проекти, у сфері розвитку ВДЕ мо-
жуть принести не лише економічні вигоди для са-
мих споживачів і виробників такої енергії, але й 
соціальні (додаткова зайнятість населення). 

Єдино правильною внутрішньою політикою в 
енергетичній сфері є додержання ринкових правил 
гри та встановлення економічно обґрунтованих цін. 
Дисбаланс між витратами та доходами підприємств 
енергетики призводитиме до подальшого зношення 
обладнання та втрати кваліфікованих кадрів. 

Реалізація енергетичної безпеки в Україні визна-
чаються чинниками впливу на енергетичну безпеку і 
вважаються: структура енергоносіїв в енергоспожи-
ванні, рівень подвоєності та використання наявних 
власних ресурсів, глибина їх переробки та характе-
ристики енергогенерувальних технологій, диверси-
фікованість джерел енергопостачання та засобів 
транспортування, транспортна інфраструктура, ви-
користання альтернативних джерел енергії, стан 
контролю за витратами ПЕР, реалізація політики 
енерго- та ресурсозбереження. Для кожної країни 
вагомість того чи іншого чинника залежить від кон-
кретних умов, що складаються.  

Аналізуючи вищезгадані чинники, можна виді-
лити два основних напрями забезпечення енергети-
чної безпеки, а саме: постачання фізичних обсягів 
енергоресурсів відповідно до потреб економіки, 
зменшуючи при цьому вплив зовнішніх чинників на 
стабільність енергозабезпечення, та зниження тем-
пів збільшування потреби економіки в енергоносіях 
у разі забезпечення стабільного зростання ВВП 
завдяки підвищенню ефективності використання 
енергоресурсів національною економікою. Причому 
ці напрями також сприяють укріпленню економічної 
безпеки держави. Кожен із приведених напрямів має 
свої пріоритети.  

Загалом реалізація енергетичної безпеки України 
з урахуванням перелічених чинників передбачає два 
напрями. 

Реалізація першого напряму забезпечує: 
– максимальне використання наявних власних 

енергоресурсів і джерел енергії завдяки інтенсифі-
кації власних обсягів видобутку, поглиблення гли-
бини переробки, нових технологій перетворення 
енергії, використання вторинних енергоресурсів; 

– уникнення монопольної залежності поставок 
енергоносіїв з Росії (практично монопольні поставки 
нафти, газу ядерного палива) через диверсифікацію 
джерел імпорту енергоносіїв та засобів транспорту-
вання; 

– модернізацію основних фондів, у першу чергу 
підприємств ПЕК (рівень зношеності основних фон-
дів ПЕК складає біля 60 %); 

– розроблення сукупності заходів для забезпе-
чення життєдіяльності економіки на випадок непе-
редбачуваних обставин у ПЕК чи з поставками ПЕР. 

Реалізація другого напряму має забезпечити: 
– зміну структури промислового виробництва за-

вдяки зменшенню питомої ваги енерго- та ресурсо-
ємних галузей; 

– комплексну модернізацію та переозброєння го-
сподарських комплексів України на основі енергоз-
береження, упровадження найновіших енергозбері-
гаючих технологій, сучасних телекомунікаційних та 
комп’ютерних мереж; 

– зменшення марнотратного та безгосподарного 
використання ПЕР та вторинних енергоресурсів; 

– розширення використання альтернативних 
джерел енергії;  

– формування у населення держави енергозбері-
гаючого світогляду. 

Аналіз пріоритетів обох напрямів забезпечення 
енергетичної безпеки вказує на енергозбереження як 
ключовий напрям прикладання зусиль держави. 

ВИСНОВКИ. На сучасному етапі перед Украї-
ною стоїть завдання знизити енергоємність своєї 
економіки та тим самим гарантувати її безпеку. 
Досягнути це можна кількома засобами. Екстенсив-
ний – нарощування власного видобутку та імпорту 
від різних постачальників – є найбільш прийнятним 
для України з урахуванням її економічного стану. 
Проте не можна повністю відсторонитися від запро-
вадження альтернативної енергетики. З вичерпан-
ням традиційних паливно-енергетичних ресурсів їх 
вартість стане більшою за вартість альтернативних 
енергоресурсів. Зустріти цей момент необхідно з 
відносно розвиненою альтернативною енергетикою. 

Конче необхідним для України є модернізація її 
житлово-комунального господарства, теплових і 
електричних мереж, котелень, генераторів на елект-
ростанціях. Якщо замінити застаріле обладнання на 
нове, Україна може майже удвічі знизити свої ви-
трати на теплову та електричну енергію. 

Реформування ПЕК, установлення чесних тари-
фів і прозорих правил гри хоча й призведе до невдо-
волення населення, проте дасть результат у серед-
ньостроковій перспективі. Адже вивільнені кошти, 
що зараз ідуть на дотації енергетикам, можна буде 
спрямувати в інші сектори. Потрібна чітка 
роз’яснювальна робота з населенням щодо необхід-
ності запровадження непопулярних реформ.  

Важливим є пошук нових постачальників енер-
гоносіїв. Актуальним для вітчизняних енергоносіїв 
залишається проблема зростання якості електричної 
енергії, що виробляється. Розв’язання цієї проблеми 
дозволить знайти нових покупців ( у т.ч. серед дер-
жав Євросоюзу) важливого вітчизняного стратегіч-
ного продукту. Це забезпечить можливість уникну-
ти монополії на енергетичному ринку. В умовах 
глобалізації неможливим явищем є енергетична 
безпека в одній країні у відриві від контексту глоба-
льної енергетичної безпеки. Тому необхідним є 
об’єднання зусиль країн у забезпеченні одне одного 
енергетичними ресурсами, підтримці чесних і про-
зорих відносин в енергетичній сфері. Тобто важли-
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вим є тісне співробітництво України в енергетичній 
сфері з іншими країнами світу. 

Забезпечення економічного добробуту як окре-
мої країни, так і всього світу в цілому є неможливим 
без дотримання на високому рівні енергетичної 
безпеки як складової економічного розвитку. 
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PRIVATE COMMENTARY TO THE PROBLEM ENERGY SECURITY OF UKRAINE 
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The purpose of this work is to analyze the current state of fuel consumption in Ukraine and the production of electric 

energy; definition of factors threatening the energy security of Ukraine; to explore ways to eliminate crisis phenomena 
in the energy sector.The study is based on the use of laws, regularities and categorical apparatus. In the course of 
scientific research general scientific methods of research (comparison, generalization, method of analogies, structural 
analysis and synthesis), techniques of logical and theoretical analysis, and special economic and mathematical methods 
were used. The normative basis of the study was the official documents of various state and government bodies 
reflecting and regulating certain aspects of the system of energy security within the framework of collecting, processing 
and presenting information. As information sources, used legislative and normative acts, official documents of various 
state and government bodies regulating energy supply in Ukraine, materials of scientific conferences and seminars, 
resources of the global Internet information system, information from the State Statistics Service of Ukraine.  
Theoretical basis of the research was the scientific works of domestic and foreign researchers in the field of energy 
security in the conditions of the transition economy. 

Scientific novelty іt is conditioned by the high dependence of the Ukrainian economy on the conjuncture that 
develops in its energy sector. There is a need to develop and implement ways to overcome threatening economic 
phenomena, which are the result of imbalances and energy crises. The factors contributing to energy security have been 
studied, which will determine the corresponding levels of energy security as a component of economic development. 
There is a need to develop and implement ways to overcome threatening economic phenomena, which are the result of 
imbalances and energy crises. The problems highlighted in the work, closely related to the scientific and practical tasks 
of efficient use and distribution of available energy resources, development of alternative energy. Ukraine is a state with 

http://www.nbuv.gov.ua/
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a high level of energy development. Today it is one of the regional leaders in the production of electric energy, a 
significant player in the world markets for some fuels (coal, uranium). 

Key words: energy, efficiency, energy intensity, energy security, factors, energy resources. 
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