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енергетиЧнА беЗпекА в УкрАїні:  
прОбЛеМи ЗАбеЗпеЧення тА перспективи підвищення

Анотація. У статті розглянуто теоретичні засади до тлумачення поняття енергетичної безпеки в Україні, 
висвітлено його головні ознаки. Проблематика статті також обгрунтовується віднесенням енергетичної 
безпеки до складової національної безпеки України. Забезпечення енергетичної безпеки в Україні має 
первинне значення, оскільки негативні наслідки в енергетичній сфері можуть мати масштабні та незво-
ротні наслідки. Автором розкрито основні проблеми, які виникають на сучасному етапі розвитку енерге-
тичної безпеки в Україні в правовій, екологічній, енергетичній сферах. Визначено та запропоновано мож-
ливі шляхи щодо забезпечення енергетичної безпеки, у тому числі із застосуванням досвіду зарубіжних 
країн. Окрему увагу приділено ролі альтернативних джерел енергії, впровадження яких буде значним 
кроком на шляху формування безпечного навколишнього природного середовища.
ключові слова: енергетична безпека, національна безпека держави, енергетичний сектор, екологізація, 
альтернативні джерела енергії. 
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summary. The problems of this article are caused by the need to cover the problematic aspects of the energy 
industry and to justify the need for measures aimed at protecting the environment. The author examines theo-
retical principles for the interpretation of the concept of energy security in Ukraine, outlines its main features. 
It is stated that energy security should be understood as the ability of the state to ensure efficient use of its own 
fuel and energy base, management of potential threats and dangers, which makes it possible to provide con-
sumers with affordable fuel and energy resources of acceptable quality under normal and emergency conditions 
to ensure safety to the society. In addition, energy security should be considered an integral part of Ukraine's 
national security, which makes this issue important. Ensuring energy security in Ukraine is of primary impor-
tance as the negative impacts in the energy sector can have large-scale and irreparable consequences. There-
fore, the author has revealed the main problems that arise at the current stage of the development of energy 
security in Ukraine, in particular in the legal, environmental, energy fields. The main problem is negative im-
pact on the environment caused by the fuel and energy complex due to the physical and moral obsolescence of 
their material and technical base, low level of use of the latest technologies, insufficient greening of the energy 
sector and the imperfection of the legislative regulation of this sphere. Particular attention is paid to the role 
of alternative energy sources. This is due to the fact that these types of energy are safer in terms of ecology, 
and therefore their implementation will be a significant step towards the formation of a safe environment. 
Possible ways of securing energy security have been identified and proposed, including using the experience of 
foreign countries and the EU. In this context, the author came to the following conclusions: 1. The main prom-
ising direction for the development of the energy sector will be the transition to alternative energy sources.  
2. It is necessary to establish more stringent standards and to adopt clear legislation in this field. 3. The state 
needs to strengthen the regulatory influence on the enterprises in the energy sphere through administrative 
and economic levers, control over the activity of these enterprises. 4. Diversification of the energy sector, up-
dating of the technical base of enterprises, introduction of new technologies are important.
Keywords: energy security, national security of the state, energy sector, greening, Alternative Energy Sources.

Постановка проблеми. Україна вважаєть-
ся однією з найзабрудненіших країн світу, 

внаслідок чого виникла необхідність захисту на-
вколишнього середовища. Саме паливно-енерге-
тичний комплекс посідає провідне місце в нега-
тивному впливі на екологічну ситуацію в державі. 
Складна ситуація, пов'язана із забрудненням до-
вкілля підприємствами енергетичної сфери, влас-
тива Україні ще з радянських часів. Ця ситуація 
викликає необхідність виявлення існуючих про-
блем та окреслення шляхів їх подолання. Окрім 
того, енергетичну безпеку слід віднести до складо-
вої національної безпеки України, що обумовлює 
важливість цього питання.

Стан опрацювання проблеми. Значення енер-
гетичної безпеки в системі національної безпеки 
держави привертає постійну увагу дослідників 

до вивчення різних аспектів цієї проблеми. Най-
більш детально та ґрунтовно дослідженнями 
в цій сфері займалися В. Бараннік, Г. Балюк, 
О. Власюк, А. Гетьман, Ю. Драчук, О. Проко-
пенко, А. Качинський, М. Хилько, М. Шульга, 
А. Шидловський, О. Юспін та інші. Окрім того, 
теоретичні основи та проблеми енергетичної без-
пеки досліджували В. Геєць, В. Горбулін, Я. Жа-
ліло, С. Пирожков, Є. Сухін, В. Шлемко.

виділення не вирішених раніше частин 
спільної проблеми. Недостатньо вивченими 
є питання висвітлення кризових явищ в енерге-
тиці, пов'язаних із забрудненням навколишньо-
го середовища, та вдосконалення систем енерге-
тичної безпеки з метою забезпечення екологічної 
безпеки. Питаннями, що потребують постійного 
наукового дослідження, є співвідношення й роз-
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виток традиційних та нетрадиційних джерел 
у забезпеченні енергетичної безпеки. 

Метою даної статті є висвітлення проблем-
них аспектів енергетичної галузі та обґрунтуван-
ня необхідності здійснення заходів, які направ-
лені на захист навколишнього середовища.

виклад основного матеріалу. Останнім 
часом поняття «енергетичної безпеки» стало ши-
роко вживаним та тісно пов’язаним із безпекою 
країни взагалі. Для більш глибокого опрацю-
вання проблематики даної статті першочергово 
необхідно дослідити підходи до розуміння енер-
гетичної безпеки, її зміст та ключові ознаки. 

Перш за все, звернімось до законодавчого 
тлумачення даного поняття. Так, у ст. 1 ЗУ «Про 
електроенергетику» поняття енергетичної без-
пеки висвітлено як «стан електроенергетики, 
який гарантує технічно та економічно безпечне 
задоволення поточних і перспективних потреб 
споживачів в енергії та охорону навколишнього 
природного середовища» [1].

Попри його законодавче тлумачення, можна 
виділити також деякі інші визначення поняття 
«енергетична безпека». Як приклад можна навести 
підхід вітчизняних науковців В. Шлемко та І. Бінь-
ко, які під енергетичною безпекою України розумі-
ють «спроможність держави забезпечити ефектив-
не використання власної паливно-енергетичної 
бази, здійснити оптимальну диверсифікацію дже-
рел і шляхів постачання в Україну енергоносі-
їв для забезпечення життєдіяльності населення 
та функціонування національної економіки у ре-
жимі звичайного, надзвичайного та воєнного ста-
ну, попередити різкі цінові коливання на палив-
но-енергетичні ресурси або ж створити умови для 
безболісної адаптації національної економіки до 
нових цін на ці ресурси» [2, с. 38].

М. Суходоля також вважає, що «енергетична 
безпека – це стан захищеності життєво важливих 
«енергетичних інтересів» особистості, суспільства, 
держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, що 
забезпечує безперебійне задоволення споживачів 
економічно доступними паливно-енергетичними 
ресурсами прийнятної якості за нормальних умов 
та в надзвичайних ситуаціях» [3, с. 245].

Існують і інші лаконічні та змістовні тлума-
чення поняття «енергетичної безпеки». Зокре-
ма, такі: «стан захищеності держави від загроз 
енергетичного характеру» (М.Г. Земляний); «за-
хищеність громадян і країни в цілому від за-
гроз дефіциту всіх видів енергетичних ресурсів» 
(Ю.П. Казюк); «надійне і безперебійне забезпе-
чення споживачів електричною і паливною енер-
гією» (В.В. Морозов); «стан захищеності галузей 
національного господарства та населення краї-
ни, який запобігає виникненню загроз щодо на-
дійного забезпечення паливно-енергетичними 
ресурсами» (Ю.В. Дзядикевич) [4, с. 34].

Враховуючи те, що забезпечення енергетичної 
безпеки є базовою потребою, важливим завданням 
кожної держави, підприємства та окремих домогос-
подарств, науковці пропонують розглядати енерге-
тичну безпеку як взаємозв’язок таких складових: 

– розвитку паливно-енергетичного комплексу; 
– забезпечення потреб економіки та населен-

ня в енергоресурсах з урахуванням екологічних 
аспектів;

– захисту національних інтересів [5, с. 374].

Якщо узагальнити викладене вище, то під 
енергетичною безпекою слід розуміти спромож-
ність держави забезпечити ефективне використан-
ня власної паливно-енергетичної бази, управління 
потенційними загрозами й небезпеками, за якого 
унеможливлюється дефіцит у забезпеченні спожи-
вачів економічно доступними паливно-енергетич-
ними ресурсами прийнятної якості в нормальних 
і надзвичайних умовах, що забезпечить стан за-
хищеності суспільства. Водночас енергетичну без-
пеку потрібно розглядати в розрізі національної 
безпеки, що проявляється в площині екологічної 
безпеки і є необхідною умовою самодостатнього іс-
нування та прогресивного розвитку держави.

Концентруючи значні матеріальні та переро-
бляючи велику кількість паливно-енергетичних 
ресурсів, активно втручаючись у гідро-, літо– 
і атмосферне середовище, енергетика несе загро-
зу стану атмосфери, прискорює парникові яви-
ща, впливає на стан поверхневих та підземних 
вод, ґрунтів, спотворює природні ландшафти, 
є джерелом забруднення довкілля шкідливими 
речовинами, викликає теплові, радіаційні, елек-
тромагнітні, акустичні та інші фізичні впливи. 
Усе це виявляється в локальному, регіональному 
і глобальному масштабах. 

Станом на теперішній час накопичилась вели-
ка кількість проблем у сфері енергетичної безпеки. 
Перш за все національне законодавство, яке має 
гарантувати енергетичну безпеку України, поєдна-
ло демократичні формулювання законів із заста-
рілими механізмами їх втілення, що залишилися 
від радянських часів. За демократичними гаслами 
не завжди стоять демократичні процедури їхньої 
реалізації. Через відсутність єдиної законотворчої 
процедури українське енергетичне законодавство 
досі не відповідає європейським аналогам. Недо-
сконалість українського законодавства зумовлює 
такі проблеми в енергетичній сфері: відсутність 
структурних реформ в енергетичному секторі; від-
сутність системи контролю за стратегічними дер-
жавними рішеннями; корумпованість енергетич-
ного сектору; відсутність контролю за природними 
монополіями та незалежного регулювання їхньої 
діяльності; неефективність тарифів для підпри-
ємств і населення [6, с. 161–162].

До факторів, які призводять до виникнення за-
гроз енергетичній безпеці, можна віднести висо-
кий ступінь зносу основних засобів, технологічну 
зношеність обладнання та розподільчих мереж 
в електроенергетиці, значні втрати при виробни-
цтві, розподілі й споживанні енергії, сировинну 
орієнтацію промисловості та зниження виробни-
цтва продукції з високою доданою вартістю, неза-
довільний технічний стан енергетичного сектору 
та низький рівень енергоефективності [7, с. 129].

Окрім того, слабкими сторонами системи забез-
печення енергетичної безпеки є енергетична за-
лежність від зарубіжних країн (оскільки власних 
енергоресурсів недостатньо); майже повна відсут-
ність використання альтернативних джерел енер-
гії; невисокий рівень впровадження модернізацій-
них технологій та сучасного матеріально-технічного 
обладнання; критичний стан енергоресурсної бази, 
застарілі технології видобутку, транспортування, 
переробки та використання виробленої продукції; 
зниження якості матеріалів, які використовуються 
при діяльності зазначених об’єктів.
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Регіональні особливості формування структу-
ри споживання енергоносіїв обмежують можли-
вості оптимізації енергетичного балансу Укра-
їни. Використання вугілля як базового палива 
для теплоелектростанцій у більшості регіонів 
нашої країни генерує низку загроз енергетич-
ній безпеці в короткостроковій та довгостроковій 
перспективі: незабезпеченість потреб за рахунок 
внутрішніх ресурсів; невідповідність екологіч-
них показників енергетичного та промислового 
секторів економіки вимогам політики декарбоні-
зації ЄС відповідно до реалізації євроінтеграцій-
них прагнень України. Переважне використання 
газу чи нафти в інших регіонах України обумов-
лює енергетичну залежність економіки від зо-
внішнього ринку енергоносіїв, який знаходиться 
під впливом геополітичних змін [7, с. 130].

До основних екологічних проблем енергети-
ки можна також віднести вкрай недостатнє фі-
нансування її програмних екологічних заходів, 
надмірну (у 3-3,5 рази вищу, ніж у розвинених 
країнах світу) енергоємність продукції та послуг, 
майже повну відсутність економічних і організа-
ційно-правових стимулів природоохоронної ді-
яльності та недостатню екологічну культуру тех-
нічного і управлінського персоналу [8].

Розглядаючи глобальні завдання, які стоять 
перед Україною на шляху до встановлення відпо-
відного рівня екологічної безпеки, необхідно окрес-
лити такі завдання: підвищення рівня суспільної 
екологічної свідомості, поліпшення екологічної 
ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, 
досягнення безпечного для здоров’я людини стану 
навколишнього природного середовища, інтегра-
ція екологічної політики, припинення втрат біоло-
гічного та ландшафтного різноманіття та форму-
вання екологічної мережі, забезпечення екологічно 
збалансованого природокористування тощо. 

Окрім того, пріоритетним завданням для дер-
жави має стати запровадження екологічно без-
печних, ресурсо- та енергозберігаючих техноло-
гій та розвиток відновлюваних джерел енергії. 
В умовах постійного зростання ціни на газ необ-
хідно вжити значних системних заходів, спрямо-
ваних на підвищення енергоефективності та роз-
виток джерел відновлюваної енергетики. Також, 
відповідно до Стратегії державної екологічної 
політики України на період до 2030 року, мають 
бути створені умови для декарбонізації енерге-
тичного сектору, активного впровадження техно-
логій енергозбереження та підвищення енерго-
ефективності, збільшення виробництва енергії 
за рахунок відновлювальних та альтернатив-
них джерел, впровадження найкращих наявних 
низьковуглецевих, ресурсозберігаючих техноло-
гій виробництва, а також сучасних будівельних 
технологій з тепло- та енергозбереження [9].

Варто звернути увагу на Розпорядження 
КМУ від 18.08.2017 р. «Про схвалення Енерге-
тичної стратегії України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспро-
можність»», де зазначається, що у подальші роки 
важливу роль в енергетиці будуть відігравати 
підприємства з найменшим рівнем викидів пар-
никових газів, що буде сприяти вирішенню проб-
леми декарбонізації. Також в документі достат-
ня увага приділяється перспективам переходу 
України на нетрадиційні джерела енергії [10].

Одним із найбільш доцільних шляхів забезпе-
чення екологічної безпеки в енергетичній сфері 
є поступовий перехід до альтернативних джерел 
енергії, або, як їх ще називають, «відновлювальних 
джерел енергії» (далі – ВДЕ). Досліджуючи теоре-
тичні матеріали, можна виділити декілька основ-
них причин для використання ВДЕ: виснаження 
світових паливно-енергетичних ресурсів; імпортна 
залежність від енергоносіїв; антропогенний вплив 
на навколишнє природне середовище; зниження 
ризику техногенних катастроф тощо [11].

Насамперед слід визначитися із тим, що саме ро-
зуміють під альтернативними джерелами енерге-
тики. Це питання має своє законодавче регулюван-
ня – ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» [12]. 
До них відносять сонячну, вітрову, геотермальну, 
хвильову, біогазову, водневу енергетику. Дані види 
енергетики є більш безпечними з точки зору еколо-
гії, а тому їх впровадження буде значним кроком на 
шляху до формування безпечного навколишнього 
природного середовища. По-перше, жодні аварії на 
сонячних, вітрових станціях тощо не зможуть зрів-
нятися за наслідками з такими ж аваріями, напри-
клад, на ГЕС або АЕС. По-друге, використання та-
ких видів енергії призведе до зменшення викидів 
шкідливих, небезпечних речовин та парникових 
газів в атмосферу, ґрунти, води, а отже, мінімізує 
негативні наслідки для довкілля. По-третє, станції, 
що використовують альтернативні джерела енергії, 
будуть займати меншу площу ніж інші об’єкти па-
ливно-енергетичного комплексу. 

Досвід розвинених країн свідчить про те, що іс-
нують три основні важелі, які стимулюють екологі-
зацію виробництва та енергозбереження. Це плата 
за використання природних ресурсів, екологічний 
податок за забруднення та природоохоронні захо-
ди. В Україні надзвичайно велике значення має 
застосування нового економічного механізму при-
родокористування та забезпечення природоохорон-
ної діяльності. Сутність цього механізму полягає 
в удосконаленні впровадженої плати за користу-
вання надрами, земельними, водними та іншими 
природними ресурсами та екологічного податку за 
забруднення навколишнього середовища. Також 
важливо економічно заохотити підприємства, які 
застосовують маловідхідні та ресурсозберігаючі 
технології. Забруднення довкілля повинно стати 
економічно невигідним [5, с. 374]. 

До комплексу заходів, які могли б бути спря-
мованими на забезпечення енергетичної безпеки, 
також можна віднести збільшення обсягів транзи-
ту природного газу, нафти, електроенергії; більш 
широке використання біологічних видів палива 
(наприклад, біодизелю, біоетанолу); екологізацію 
енергетики і основних енергетичних підприємств, 
в тому числі в рамках Кіотського протоколу; впро-
вадження інноваційних технологій в енергетиці; 
екологізацію основних процесів видобутку і зба-
гачення вугілля, потенційну можливість фінан-
сування та впровадження новітніх високоефек-
тивних технологій розвідки та видобутку нафти 
і газу, переробки нафти та транспортування на-
фтопродуктів; відкриття нових шляхів для тран-
зиту нафти, природного газу; диверсифікацію 
джерел імпортних поставок енергоресурсів тощо.

Запорукою забезпечення енергетичної безпеки 
є належне використання у межах традиційних ме-
тодів відповідних засобів регуляторного впливу:
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 – адміністративні: арбітраж конфліктів між 

учасниками ринку енергоносіїв; видача держа-
вою гарантії суб’єкту господарської діяльності-
виробнику електричної енергії; встановлення 
тарифів на електричну та теплову енергію; дер-
жавні закупівлі; державні замовлення; дозвіл 
(сертифікат) на введення в експлуатацію об’єкта 
паливо-енергетичного комплексу; енергетична 
стандартизація; ліцензування; обмеження, зу-
пинення (тимчасово) або припинення діяльності 
підприємств та об’єктів у разі порушення ними 
чинного законодавства; реєстрація;

 – економічні: бюджетні субсидії та субвен-
ції; «зелений» і митні тарифи; кредитні ставки; 
норми амортизації для стимулювання енергое-
фективного виробництва; плата за спеціальне 
використання природних ресурсів і за шкідли-
вий вплив на довкілля; пільгові позички для ре-
алізації заходів з енергозбереження та енергое-
фективності; кредитні (пільгове кредитування), 
податкові (нульова чи мінімальна ставка оподат-
кування) та інші пільги при впровадженні мало-
відходних і ресурсозберігаючих технологій та ви-
користанні нетрадиційних видів енергії; 

– нормативно-правові: національне законо-
давство (Конституція України, закони та під-
законні нормативно-правові акти, акти органів 
місцевого самоврядування), міжнародні догово-
ри, згода на які надана ВРУ;

 – організаційні: визначення порядку органі-
зації та діяльності органів публічного управлін-
ня в сфері використання енергетичних ресурсів 
і забезпечення енергетичної безпеки; включення 
питань енергетичної безпеки в державні цільові, 
регіональні та місцеві програми соціального-еко-
номічного розвитку; угоди між місцевими орга-
нами влади і підприємствами щодо контролю за 
цінами на паливо-енергетичні ресурси; усунен-
ня адміністративних перешкод при підключен-
ні альтернативних джерел енергії до об’єднаної 
енергетичної мережі України;

– соціально-психологічні: виховання; заува-
ження; листи з попередженням; переконання 
та соціальний діалог (щодо енергозбереження 
та енергоефективності, освоєння нетрадиційних 
і відновлюваних джерел енергії) [4, с. 35–37].

З метою підвищення енергетичної безпеки 
в Україні перспективним видається застосування 
іноземного досвіду, у тому числі досвіду ЄС. Так, 
у Зеленій книзі «Європейська стратегія безпеки 
енергозбереження» зазначається, що для енерго-
забезпечення Європи потрібно враховувати два 
нових фактори: зміну клімату та інтеграцію енер-
гетичних ринків. Дієва політика у напрямі стійко-
го розвитку, вирішуючи проблему зміни клімату, 
одночасно укріпила б енергетичну безпеку. У до-
кументі зроблено висновок, що управління вики-
дами парникових газів є насамперед питаннями 
енергетичної та транспортної політики. Потрібні 
організаційні та фінансові заходи в обох цих сек-
торах з енергозбереження та просування віднов-
лювальних джерел енергії [13].

Загальні політичні дії на рівні ЄС спрямо-
вані на завершення формування внутрішнього 
ринку, енергетичних податків, а також на захо-
дах щодо енергозбереження та розповсюдження 
нових технологій. Окрім того, передбачається 
обмеження державної підтримки секторам, що 

спричиняють шкоду навколишньому природно-
му середовищу [14, с. 178].

Базовим документом у сфері енергоефек-
тивності в ЄС є Директива 2012/27/ЄС від 
25.10.2012 р., яка закріплює мінімальні вимоги 
до енергоефективності. У ній зазначається, що 
кожна держава-член ЄС зобов’язана встановити 
цільові показники енергетичної ефективності на 
2020 рік та оновлювати їх кожні 3 роки. Таким 
чином у поступальному порядку має забезпечу-
ватися мінімізація використання енергетичних 
ресурсів з метою досягнення того ж рівня енер-
гетичного забезпечення у суспільстві, що був до 
початку процесів мінімізації [15]. 

Ефективним інструментом диверсифікації по-
стачання енергії є використання відновлюваних 
джерел енергії, що також сприяє реалізації еколо-
гічного аспекту енергетичної безпеки. Директива 
2009/28/ЄС від 23.05.2009 р. є нормативною осно-
вою політики ЄС у сфері використання відновлю-
ваних джерел енергії. Основна мета Директиви 
полягає у тому, щоб частка відновлюваних дже-
рел енергії у структурі енергетичного балансу ЄС 
у 2020 році становила щонайменше 20% [16]. 

Характеризуючи досвід зарубіжних країн, 
можна назвати основні заходи, які ними застосо-
вуються з метою забезпечення енергетичної без-
пеки. Так, в Ірландії це – диверсифікація джерел 
енергії, її постачальників та маршрутів постачан-
ня, належне функціонування внутрішнього ринку 
енергоносіїв, дотримання вимог економічної до-
цільності, стабільність енергетичної інфраструк-
тури та захист довкілля. До компонентів забезпе-
чення енергетичної безпеки у Великій Британії 
належить диверсифікація джерел енергії, сприян-
ня функціонуванню конкурентних енергетичних 
ринків, відсутність надмірних цінових коливань, 
цінова доступність, формування потужної енерге-
тичної інфраструктури для споживачів. Розгляда-
ючи досвід Польщі, зазначимо, що також основна 
увага приділяється диверсифікації шляхів поста-
чання енергії, підвищенню енергоефективності, 
збільшенню питомої ваги відновлюваних джерел 
енергії, покращенню конкуренції на внутрішньо-
му енергетичному ринку, розвитку енергетичної 
інфраструктури. В Іспанії проводиться диверси-
фікація джерел енергії, гарантування безпеки 
транспортування та постачання енергоносіїв, фор-
мування активної громадської позиції щодо ефек-
тивного споживання енергії.

висновки та пропозиції. Отже, енергетич-
на безпека – це важлива складова національної 
безпеки загалом, тому важливим є подолання 
наявних проблем у даній сфері. Основними пер-
спективними напрямками розвитку екологічної 
безпеки в енергетичній сфері будуть перехід до 
альтернативних джерел енергії (як глобальне 
завдання), встановлення більш жорстких норма-
тивів, прийняття чіткого законодавства в даній 
сфері; посилення регулятивного впливу на під-
приємства в енергетичній сфері за допомогою ад-
міністративних та економічних важелів, контроль 
за діяльністю цих підприємств. Крім того, важли-
вими є диверсифікація енергетичної сфери, онов-
лення технічної бази підприємств, впровадження 
нових технологій. Здійснення цих поступових 
кроків стане запорукою створення екологічно без-
печного навколишнього природного середовища.
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