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СТРАТЕГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Бігун У.В., Охріменко О.О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Розглянуто загрози внутрішньої і зовнішньої енергетичної безпеки України. Удосконалено комплекс стратегічних 
цілей sз забезпечення енергетичної безпеки. Сформовано заходи енергетичної стратегії України задля підвищення 
рівня енергетичної безпеки держави.
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Постановка проблеми. Особливість енерге-
тичного фактора полягає у тому, що самі 

енергоресурси можуть виступати рушійною силою 
геополітичних та інтеграційних трансформацій. 
Енергетична вразливість стала визначальним фак-
тором зниження рівня національної безпеки дер-
жав. Отже, для кожної окремої країни як суб’єкта 
глобальної інтеграції формулювання пріоритетів та 
напрямів розвитку енергетичного сектора визначає 
необхідність створення енергетичної стратегії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання дослідження енергетичної безпеки держави 
розглядалися у працях О. Архипова, О. Власюка, 
М. Ковалка, В. Мунтіяна, Ю. Руденка, А. Сухору-
кова, С. Денисюка, Г. Оганяна, А. Барановського, 
О. Гончаренка, В. Горбуліна. Проблеми стратегіч-
ного управління і розвитку паливно-енергетично-
го комплексу, формування енергетичної стратегії 
представлені в дослідженнях і публікаціях вчених 
Г. Жолтаєва, Н. Камалова, М. Саламатова, Ю. Шаф-
раника та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, незважаючи на іс-
нування великої кількості досліджень з питань 
стратегічного управління енергетичної галузі у 
наукових доробках вітчизняних та зарубіжних 
авторів, залишається потреба у проведенні ана-
лізу існуючої національної енергетичної стратегії 
України як сукупності рішень по забезпеченню 
енергетичної безпеки.

Мета статті. Метою даної статті є поглиблення 
теоретико-методичних положень та розроблення 
практичних рекомендацій щодо формування енер-
гетичної стратегії України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
вирішення проблем паливно-енергетичного комп-
лексу Міністерством енергетики та вугільної про-
мисловості України розроблена Енергетична 
стратегія України на період до 2030 року, 
що схвалена розпорядженням КМУ від 
24.07.2013 № 1071 [1]. Стратегія визначає прі-
оритетні напрями розвитку паливно-енерге-
тичного комплексу, подає прогнозні сценарії 
розвитку даної галузі, описує поточний стан 
галузі, в тому числі згадуючи про проблеми, 
що виникли на ринку енергетики. 

Проте, одразу ж після оприлюднення 
дана Стратегія піддалась численним кри-
тичним обговоренням. Відсутність чіткої 
конкретизації стосовно поділу сценаріїв роз-
витку української енергетики на «песиміс-
тичний», «базовий» та «оптимістичний», не-
відповідність даних про сукупну потужність 
нетрадиційної та відновлювальної енерге-
тики (10% від установленої потужності до 
2030 р.) з даними профільного органу – Дер-
жавного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України (22% від установ-

леної потужності до 2030 р.), прогнозування розви-
тку енергетики при відсутньому реальному енер-
гетичному балансі держави – все це, а також інші 
недоліки, призвели до скептичного відношення до 
даного документа. 

Отже, для формування ефективної енергетичної 
стратегії України потрібно на основі реально існую-
чого вітчизняного енергобалансу визначити вектор 
розвитку галузей енергетики країни відповідно до 
вимог внутрішнього ринку та Директив європей-
ського Енергетичного співтовариства.

Оскільки в основі формування національної стра-
тегії енергетичної безпеки лежить дослідження вну-
трішніх і зовнішніх факторів, що впливають на про-
цес її розвитку, то процес її забезпечення повинен 
передбачати виявлення і систематизацію подій, на-
стання яких прямо чи опосередковано можуть пред-
ставляти загрозу для енергетики і енергопостачання 
народного господарства, супроводжуватись виник-
ненням критичних і надзвичайних ситуацій як в са-
мому ПЕК, так і у споживачів його продукції (рис. 1).

Вище описаний комплекс загроз дає змогу досліди-
ти стан енергетичної галузі і одночасно структурувати 
поняття енергетичної безпеки. Тож на його основі нами 
запропоновано енергетичну стратегію гарантування 
енергетичної безпеки, – сформовану у вигляді комп-
лексу цілей забезпечення енергетичної безпеки у чо-
тирьох напрямах діяльності: технічному, екологічному, 
економічному та геополітичному (рис. 2).

Відповідно, втілення запропонованих заходів 
сприятиме підвищенню рівня енергетичної безпеки 
як динамічної категорії і економічної ефективності 
використання енергоресурсів в довгостроковій пер-
спективі, виходячи з внутрішніх потреб в них і ви-
користанні зовнішніх джерел. 

В енергетичному балансі нашої держави за 2013 
рік природний газ займав 34,8%, продукти вугільної 
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Внутрішні загрози

• Недостатня забезпеченість викопними ресурсами, їх нераціональне
використання і потенційний дефіцит;

• незадовільний технічний стан основних фондів, загрози аварій і тероризму на
енергетичних об'єктах;

• соціальні загрози (ціни на паливо для населення, висока аварійність
виробництва, страйки та інші можливі акції протесту, пов’язані з діяльністю
ПЕК та місцевих органів влади);

• відсутність ефективої і збалансованої державної енергетичної політики.

Зовнішні загрози
• економічні загрози (несприятлива кон’юнктура ринку);
• екологічні (масштабні аварії на об’єктах ПЕК, викиди парникових газів, що

загрожують всій планеті);
• геополітичні інтереси країн;
• монопольна залежність від одного постачальника чи маршруту постачать

енергоносіїв;
• нерівномірність розповсюдження покладів та зосередження основних запасів

в політично нестабільних регіонах, зонах військових конфліктів.
Рис. 1. Основні загрози внутрішньої і зовнішньої 

енергетичної безпеки України
Джерело: розроблено автором на основі [2; 3; 4] 
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промисловості, – 34,6%, а атомна енерге-
тика, відповідно, – 19,2%. За офіційними 
енергетичними джерелами Україна має 
високий рівень залежності від росій-
ських постачальників: атомна енергети-
ка, – близько 95% поставок палива для 
українських АЕС здійснює російська па-
ливна компанія «ТВЕЛ»; газ, – близько 
60% газу щороку імпортувалось із Росії; 
вугільна промисловість, – в результаті 
бойових дій на Сході та окупації тери-
торій Луганщини і Донеччини втрачено 
понад 75% вугільного потенціалу, що 
змусило український уряд закуповува-
ти вугілля в ПАР та оперативно пере-
водити виробництво теплової енергії на 
альтернативні джерела та електроенер-
гетику [7]. 

Тож проблема полягає в тому, що 
наша країна отримує основні обся-
ги вуглеводнів безпосередньо з одного 
джерела – Росії, або ж закуповува-
ні енергоносії потрапляють в Україну 
транзитом через російську територію. 
Відповідно до міжнародної практи-
ки, таких незалежних один від іншо-
го джерел повинно бути три-чотири, а 
прихильність поставок тільки до однієї 
країни криє в собі загрозу політичної 
незалежності в цілому.

Нами пропонуються заходи для за-
безпечення енергетичної безпеки Укра-
їни, спрямованих на пошук альтерна-
тивних постачальників енергоносіїв, 
зокрема (рис. 3):

1. Прийняття стратегії диверсифі-
кації імпорту енергоносіїв. На сьогодні 
для України існує декілька потенційних 
диверсифікованих проектів, зокрема на-
фтопровід «Одеса – Броди – Гданськ», 
реверсні потоки природного газу зі Сло-

Технічний

Застосування застарілих 
технологій і обладнання ПЕК

- Створення замкнутих 
технологічних циклів;

- зниження матеріалоємності 
виробництва;

- вдосконалення 
конструкційних матеріалів, їх 

міцності та теплозахисних 
якостей;

- покращення структури і 
технології в сфері 

виробництва, перетворення і 
розподілу енергії;

- виведення з експлуатації 
фізично зношених основних 

фондів.

Екологічний

Зниження техногенних 
катастроф (аварії, викиди в 

атмосферу шкідливих 
компонентів

- Соціальна відповідальність 
підприємств енергетики;

- розвиток альтернативної 
енергетики;

- забезпечення екологічної 
безпеки експлуатації об’єктів;

- використання 
ресурсозберігаючих технологій 

видобутку, переробки, 
транспортування, реалізації та 

споживання продукції.

Економічний

Зниження експлуатаційних 
витрат

- Збільшення частки валової 
продукції енергетичних 

підприємств в загальному 
обсязі промислового 
виробництва країни;

- збільшення валютних 
надходжень у вигляді 

інвестицій;

- збалансування структури 
національної економіки щодо 

зменшення енергоємних 
виробництв;

- створення економічних умов 
(насамперед за рахунок 

податкових і митних заходів), 
що забезпечують рівну вигоду 

поставок енергоресурсів на 
внутрішній та зовнішній ринки 

і раціоналізацію структури 
експорту.

Геополітичний

Зниження залежності від третіх 
країн

- Підвищення позицій в 
рейтингу Індексу енергетичної 

стійкості;

- політика протекціонізму 
відносно вітчизняних 

виробників енергоресурсів; 

- диверсифікація джерел 
надходження енергоносіїв;

- високо деталізована 
контрактна діяльність з 

контрагентами.

Рис. 2. Комплекс стратегічних цілей забезпечення мінімального і максимального рівня енергетичної безпеки України
Джерело: розроблено автором на основі [5; 6]

Мінімум

Максимум

Рис. 2. Комплекс стратегічних цілей забезпечення мінімального і максимального рівня  
енергетичної безпеки України

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6]

1. Збільшення потужності і обсягів 
виробництва електроенергії;

2. Надійна та безперебійна робота об’єднаної 
електричної мережі України;

3. Регулювання графіку навантажень в 
енергосистемі відповідно до світових 

стандартів співвідношення базової та пікової 
потужностей;

4. Виконання вимог охорони навколишнього 
середовища завдяки використанню 

екологічно чистих технологій;
5. Створення нових робочих місць, приплив 

інвестицій;
6. Зменшення витрат природного газу.

Забезпечення альтернативних постачальників енергоносіїв

Рис. 3. Диверсифікація джерел постачання енергоносіїв України
Джерело: розроблено автором на основі [8; 9; 10; 11]

Дністровська 
ГАЕС

1. Збільшення надійності постачань 
енергоресурсів;

2. Отримання енергоносіїв за нижчими 
цінами за рахунок створення конкуренції 

між постачальниками;
3. Обмін технологіями між сторонами 

договорів;
4. Зменшення монопольної залежності 

імпорту вуглеводнів з Росії;
5. Страхування ризиків (економічного, 

політичного тощо).

- нафтопровід «Одеса 
– Броди – Гданськ»

- реверсні потоки 
природного газу зі 

Словаччини, 
Польщі, Угорщини;

- імпорт газу з 
Казахстану;

- LNG-термінал

1. Зменшення негативного сальдо зовнішньої 
торгівлі за рахунок скорочення імпорту 

енергоносіїв;
2. Залучення іноземних інвестицій;

3. Технологічна «революція» (залучення в 
Україну новітніх технологій 

горизонтального буріння та устаткування 
для потужних гідророзривів).

Розвиток 
альтернативних 
перетворювачів 

енергії

Диверсифікація 
імпорту 

енергоносіїв

Збільшення 
власного 

видобутку 
вуглеводнів

Видобуток 
нетрадиційних 

джерел 
вуглеводнів

- нафта;
- газ

- важкі нафти;
- бітум;

- газ щільних порід

Стратегічний 

напрям

Стратегічний 

інструментарій

Очікувані результати

Рис. 3. Диверсифікація джерел постачання  
енергоносіїв України

Джерело: розроблено автором на основі [8; 9; 10; 11]
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вацької Республіки, Польщі, Угорщини, імпорт «бла-
китного палива» з Казахстану та LNG-термінал.

Оскільки пропускна спроможність нафтопро-
воду «Одеса-Броди» Євро-Азіатського нафтотран-
спортного коридору (ЄАНТК) становить 14,5 млн. 
тон нафти на рік, це суттєво може знизити політи-
ко-економічну залежність від Російської Федерації 
в поставках газу і нафти.

Підписаний у Братиславі українсько-словаць-
кий меморандум гарантує надходження в Украї-
ну п’ятої частини потрібного їй газу із словацьких 
Воян до закарпатського Ужгороду [12]. 

Найбільш перспективним ж для України сьогод-
ні альтернативним джерелом «блакитного палива» 
експерти Міжнародного центру перспективних до-
сліджень називають Казахстан. Маючи підтвер-
джені запаси на рівні 2 трлн. кубометрів, а прогноз-
ні – близько 6 трлн. кубометрів, саме Казахстан 
виглядає найбільш перспективним партнером у за-
безпеченні диверсифікації поставок газу [5].

Ще одним способом перерозподілу постачання 
енергоносіїв для України являється національний 
проект LNG-термінал. Завдяки орієнтованій по-
тужності терміналу можна забезпечити поставки 
газу у розмірі 10 млрд. куб. м на рік. 

Отже, диверсифікація джерел імпорту енер-
гоносіїв являється досить важливим і необхідним 
способом зниження критичного рівня залежності 
України від імпорту вуглеводнів з однієї держави 
Росії. Ефекти, що передбачається отримати від ди-
версифікації поставок, а саме: підвищення надій-
ності постачань енергоресурсів, обмін технологіями, 
зниження цін на енергоносії тощо, проявляться уже 
в середньостроковій перспективі і в цілому сприя-
тимуть підвищенню енергетичної безпеки України 

2. Збільшення власного видобутку вуглеводнів. 
Посідаючи одне з перших місць серед країн світу 
за відносною роллю нафтогазоперспективних тери-
торій (81%) [8, с. 25], перед Україною постає важ-
ливе стратегічне завдання досягнення максимально 
можливого рівня забезпечення власними вуглевод-
ними ресурсами.

Згідно з Експертною радою з питань розвитку 
газової промисловості та ринку природного газу 

потенційні ресурси традиційного газу на сьогодні 
становлять 5,4 трлн. кубометрів (з них розвідані –  
1,1 трлн. кубометрів) [13]. Це дає змогу зробити ви-
сновок, що в Україні є достатня ресурсна база для 
забезпечення газом власного видобутку із тради-
ційних джерел. 

3. Видобуток нетрадиційних джерел вуглеводнів. 
В Україні це насамперед важка високов’язка нафта 
і бітуми, водорозчинний і вугільний метан, а також 
газогідрати Чорного моря (запаси яких за різними 
оцінками можуть становити 4-13 трлн. куб. м. газу 
[9]). За найскромнішими підрахунками, у надрах 
України зосереджено не менше 2 млрд. тонн у. п. 
важких нафт і бітумів [10].

Також перспективним для України видом не-
традиційного газу може стати газ щільних порід 
(ГЩП). За попередніми оцінками, в Україні ресурси 
ГЩП складають 2–8 трлн. куб. м. [14].

4. Розвиток альтернативних перетворювачів 
енергії. У жовтні 2014 року здійснено синхронний 
запуск двох гідроагрегатів Дністровської гідроаку-
мулююча електростанція (ГАЕС), що у місті Ново-
дністровськ.

Згідно з прогнозованою економією у розмірі 1 
млрд. куб. м газу за рік, введення в дію цих гідро-
агрегатів значно сприятиме скороченню залежності 
від зовнішнього постачання газу та вугілля. 

Висновки. На підставі визначених внутрішніх та 
зовнішніх загроз енергетичної безпеки розроблено 
конкретні стратегічні для України напрямки для 
гарантування енергетичної безпеки країни та за-
ходи забезпечення альтернативних постачальників 
енергоносіїв.

У роботі отримано ряд результатів, які є науко-
вою новизною автора. Зокрема, дістали подальшого 
розвитку стратегічні напрямки прийняття рішень 
та реалізації енергетичної стратегії з врахуванням 
необхідності гарантування енергетичної безпеки та 
варіанти диверсифікації постачальників енергоно-
сіїв України.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у розроблені пропозицій стосовно змін у енергетич-
ної стратегії України відповідно до ідей стратегії 
глобальної енергетичної безпеки.
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Національної академії наук України

Досліджено генезис факторів самоорганізації мігрантів у контексті збереження їх етнонаціональної і культурної 
ідентичності. Охарактеризовано основні причини та об’єднуючі цілі самоорганізації мігрантів. Доведено роль діаспори 
в плані соціокультурологічного впливу на населення України. Систематизовано головні сфери впливу діаспори, які 
відображаються через культурно-мистецьку, фінансову та організацій но-управлінську діяльність. Запропоновано 
концепцію соціокультурологічного впливу української діаспори за внутрішнім та зовнішнім вимірами.
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СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ:  
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация
Рассмотрено угрозы внутренней и внешней энергетической безопасности Украины. Усовершенствовано комплекс 
стратегических целей по обеспечению энергетической безопасности. Сформировано меры энергетической страте-
гии Украины для повышения уровня энергетической безопасности государства.
Ключевые слова: энергетическая стратегия, безопасность, комплекс. 
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STRATEGY OF ENERGY SECURITY OF UKRAINE:  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Summary
Threats of internal and external energy security of Ukraine are considered. The set of strategic goals of energy security 
is improved. Measures of Ukraine's energy strategy for enhancing energy security are formed.
Keywords: energy strategy, security, complex. 

Постановка проблеми. У факторній моде-
лі вивчення соціокультурологічних на-

слідків міграції інституційні фактори посідають 
важливе місце. Серед них – фактори самоорга-
нізації мігрантів, які мають значний потенціал 
впливу та практичне значення. З позиції їх де-
термінацій збереження етнонаціональної і куль-
турної ідентичності мігрантів важливо досліди-
ти факторний генезис. Це дасть змогу виявити 
можливості регулювання міграційних процесів 
через форми самоорганізації мігрантів, особли-
во громадян України за кордоном, які наразі є 

стихійно формованими і мало підтриманими на 
державному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
матиці самоорганізації мігрантів, як правило, при-
свячені праці вчених-соціологів – Г. Балабано-
вої, О. Іванкової-Стецюк, І. Марков, Г. Селещука,  
Т. Сидоренко та ін. Наука міграціології в Украї-
ні наразі розвивається (Е. Лібанова, О. Малинов-
ська, С. Пирожков, І. Прибиткова, Ю. Римаренко, 
У. Садова, О. Хомра та ін.). Її широку теоретико-
методологічну основу повинні доповнювати праці, 
які розкривають актуальний характер міграцій у 
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