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Постановка проблеми. Сучасні явища глобалі-
заційного світу вимагають від держави чіткої орга-
нізації функціонування усіх сфер господарювання. 
Нестабільність та відсутність механізмів національ-
ної безпеки, робить країну вразливою до глобальних 
кризових явищ.

Питання національної безпеки нині є вкрай акту-
альним, оскільки воно набуває значення елементу 
міжнародних відносин та є фундаментом майбут-
нього розвитку країни. Сьогодення надає іншого 
сенсу поняттю «національна безпека», тим паче 
найважливішими завданнями у сфері національ-
ної безпеки залишається визначення національних 
інтересів, конкретизація їхнього змісту, характеру 
та пріоритетності, виявлення загроз національних 
інтересів, їх класифікація; пошук оптимальних за 
складом та використанням ресурсів, які дають змогу 
забезпечити їх реалізацію та захист.

Світ вступив в еру «полювання на ресурси», які 
стають причиною глобальних проблем людства та 
водночас є запорукою постійного розвитку цивілі-
зації [9, c. 234]. Обмеженість природних ресурсів є 
каталізатором розвитку науково-технічного прогресу 
та економічного розвитку, котрий забезпечує раціо-
нально-економічне використання ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
робці такого бачення національної безпеки присвя-
чено чимало наукових праць вітчизняних і зарубіж-
них дослідників: І. Бінько, О. Бодрука, З. Варналія, 
О. Воловича, В. Геєця, М. Ермошенка, В. Ліпкана, 
І. Мішина, О. Павленка, В. Третяка та ін.

Проте відсутні єдині підходи як до визначення 
основних понять, так і щодо механізмів забезпечення, 

що, на нашу думку, мають випливати із сформованих 
тенденцій, рівня розвитку, можливостей держави.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
визначенні ролі та місця енергетичних ресурсів у 
формуванні національної безпеки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Харак-
терною рисою сучасного світу є швидке зростання 
науково-технічного рівня забезпеченості економіки 
та прискорення глобалізаційних процесів, що робить 
економіки країн більш уразливими. Найбільш акту-
альним стає питання національної безпеки країни, 
яка базується на соціально-економічному розвитку. 
Аналізуючи стан соціально-економічного розвитку 
багатьох країн, що розвиваються, констатуємо, що у 
країнах спостерігається криза, що обумовлена заста-
рілістю стратегії економічного розвитку.

Провідною складовою національної безпеки кра-
їни є економічна безпека, що супроводжується заго-
стренням питань в енергетичній сфері. У цьому сенсі 
концепція сталого розвитку, а саме передове питання 
впровадження постулатів «зеленої економіки» є 
основним вектором ефективного функціонування 
економіки країни [16, c. 44].

Таким чином, поняття «національна безпека» 
стає організаційним поняттям, яке об'єднує стан 
ситуації щодо об'єкта відносин (економічна, енерге-
тична, екологічна, інформаційна, воєнна та ін.).

В. Ліпкан національну безпеку розуміє як сис-
тему (процес) управління загрозами та небезпеками, 
за якого державними і недержавними інституці-
ями гарантується розвиток національних інтересів 
народу України, джерел його духовного і внутріш-
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нього добробуту, а також забезпечується ефективне 
функціонування самої системи національної безпеки 
[12, c. 142]. О. Бодрук вважає, що національна без-
пека – це певний стан конкретної соціальної системи, 
що характеризує ступінь її стабільності. Колишній 
міністр оборони США Г. Браун свого часу зазначав, 
що національна безпека – це «здатність зберігати 
фізичну цілісність і територію, підтримувати еконо-
мічні відносини з іншими державами світу, на різ-
них рівнях захищати від зовнішнього негативного 
впливу свої інститути і систему управління, контр-
олювати свої кордони» [2, c. 204].

Таким чином, виходячи саме із цих визначень 
ми робимо висновок, що економічна безпека кра-
їни, з одного боку, є важливою складовою системи 
національної безпеки, що формує захист національ-
них інтересів, з іншого – є безпосередньою умовою 
дотримання і реалізації національних інтересів 
щодо забезпечення фінансування, формування дохо-
дів та витрат тощо.

Найяскравіший взаємозв'язок між національною 
безпекою та її економічною складовою проводять 
такі вчені.

В. Шлемко, І. Бінько розглядають економічну без-
пеку як стан національної економіки, який дозволяє 
зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз 
і здатний задовольнити потреби особи, сім'ї, суспіль-
ства, держави [8]. Взаємозв'язок економічної безпеки 
та соціально-політичної та національно-етнічної стій-
кості доводить І. Мішина, що трактує її з боку еко-
номічних відносин, горизонтальних і вертикальних, 
між різними суб'єктами з приводу досягнення такого 
рівня розвитку економіки, при якому здійснюється 
ефективне задоволення потреб і гарантований захист 
інтересів, навіть за несприятливих умов розвитку вну-
трішніх і зовнішніх процесів [16, c. 145].

М. Єрмошенко зазначає, що економічна безпека 
характеризується збалансованістю і стійкістю до нега-
тивного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, здат-
ністю забезпечувати на основі реалізації національних 
економічних інтересів сталий і ефективний розвиток 
вітчизняної економіки і соціальної сфери [10, c. 276].

Саме на цьому визначенні економічної безпеки ми 
повинні зупинитися та підкреслити його ємкість, на 
основі котрої ми вважаємо, що економічна безпека – 
це свого роду забезпечення у довгостроковій перспек-
тиві таких систем показників, як:

1. Економічна незалежність (фінансова, сиро-
винно-ресурсна, інноваційна тощо).

2. Економічна стабільність (рівень розвитку, що 
гарантує відчуття безпеки сьогодні та в майбутньому).

3. Економічний розвиток (інноваційно-інвести-
ційна активність, реструктуризація, фінансове оздо-
ровлення).

Економічна безпека держави вимагає наявності 
достатньої кількості ресурсів для реалізації відтво-
рювальних процесів і забезпечення соціальної ста-
більності, зокрема енергетичних ресурсів. Тому 
з-поміж окреслених показників ми звертаємо увагу 
на сировинно-ресурсний фактор, який є своєрідним 
фактором розвитку суспільства в цілому. В Україні 
цей фактор найяскравіше проявляється в енергетич-
ній безпеці країні, яка є запорукою самодостатності 
економічного розвитку.

Цей взаємозв'язок ми простежили в працях зару-
біжних та українських вчених, зокрема: Л. Абал-
кіна, М. Кизима, Н. Резнікової, Г. Пастернак-Тара-
нушенко, Є. Сухіна, В. Шлемко.

Провівши аналіз сутності визначень терміну 
«енергетична безпека» вищезазначених учених, ми 
дійшли до висновку. Енергетична безпека є однією 
із найважливіших функціональних складових еконо-
мічної безпеки [20, c. 198]. Енергетична безпека – 
стан захищеності національних інтересів в енерге-
тичної сфері [13], від загроз енергетичного характеру 
[4, c. 56], стан забезпечення економіки енерге-
тичними ресурсами або забезпеченість економіки 
паливно-енергетичними ресурсами [5]. Враховуючи 
нерівномірне розташування паливно-енергетичних 
ресурсів за країнами світу, енергетична безпека для 
країн-імпортерів – це забезпечення надійності їх 
енергопостачання, для країн-експортерів – закрі-
плення на стратегічних ринках за економічно вигід-
ними цінами [6, c. 34]. Енергетична безпека – сис-
тема поєднання потенціалів [14, c. 41].

Підсумовуючи усі наведені визначення націо-
нальної безпеки, її складових, ми визначили мету 
дослідження: розгляд шляхів забезпечення енерге-
тичної безпеки країни за посередництвом концеп-
ції економічного розвитку в умовах глобалізації (на 
прикладі України).

Саме на цьому постулаті необхідно формувати 
нову енергетичну стратегію України. Для розробки 
основних тезисів стабілізації енергетичної безпеки 
України зробимо SWOT-аналіз енергетичного сектору.

Виходячи із зробленого аналізу стану енергетичної 
безпеки України, ми підкреслимо основні шляхи забез-
печення стабільності національної безпеки держави.

Таблиця 1
SWOT-аналіз енергетичної безпеки України

В
н
у
тр

іш
н
і 
ф

ак
то

р
и

Сильні сторони (Strength) Слабкі сторони (Weaknesses)

- потужні запаси традиційних енергоресурсів;
- великий обсяг нетрадиційних видів ресурсів;
- розвинена газотранспортна інфраструктура (ГТС 
та підземні сховища);
- вигідне географічне розташування та важелі гео-
політичного впливу;
- високий науково-технологічний потенціал;
- промислово-орієнтована економіка;
- стратегічний розвиток держави.

- монополізація інституціональної структури енергетики;
- низький технологічний рівень видобутку;
- низький рівень умов праці;
- нераціональне використання (низький рівень енергоспожи-
вання);
- екологічна небезпека;
- низький рівень розвитку альтернативних джерел енергоресурсів;
- низький інвестиційний рівень;
- слабка промислова політика;
- негативна демографічна динаміка.

З
ов

н
іш

н
і 
ф

ак
то

р
и Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)

- диверсифікація джерел постачання (СПГ-
термінали, TANAP, Казахстан);
- залучення інвестиційних проектів;
- видобуток нетрадиційних видів енергоресурсів 
(сланцевого газу, газу щільних порід, газогідрату);
- модернізація ГТС;
- зменшення споживання традиційних ресурсів за 
рахунок енергоефективності.

- залежність від єдиного постачальника (РФ);
- втрата позицій головного транзитера;
- подальша дестабілізація внутрішньої ситуації;
- посилення монополізації енергетичної політики;
- втрата підтримки ЄС та США в енергетичних питаннях.
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Україна протягом останніх років змінила своє 

місце на енергетичній мапі світу. Україна займала 
роль країни-транзитера та були геополітичним мос-
том між Європою та Росією.

Зі зміною ситуації в регіоні Україна повинна 
зберегти свою транзитну привабливість, але акцен-
тувати увагу на диверсифікації шляхів постачання 
та видобутку енергоресурсів, що забезпечить енерге-
тичну самодостатність країни.

Тобто згідно з існуючим SWOT-аналізом Україна 
повинна використовувати існуючи сильні сторони 
для запобігання створення умов загрози енергетич-
ної безпеки та розвивати можливості для зміцнення 
слабких позицій енергетичного сектору України.

За економічною оцінкою 2014 року, Україна не 
знизила свою пропускну спроможність, але дохід 
від використання ГТС знизився на 15% (щодо 
2013 року), це пов'язано з реверсним постачанням 
та зниженням обсягів газу Європою з РФ. Існують 2 
межі пропускної спроможності ГТС [26]:

1. Межа нульової рентабельності.
2. Технологічна межа [4].
В Україні існує загроза технологічної неспромож-

ності ГТС України внаслідок неефективного управ-
ління системою.

Для стабілізації енергетичного сектору Укра-
їни необхідно диверсифікувати джерела постачання 
основних видів енергоресурсів через приєднання до 
нових міжнародних проектів, таких як:

– трансанатолійський газопровід, що дозволить 
робити поставки з одного із найкрупніших дже-
рел природного газу Азербайджану «Шах-Деніз» та 
використовувати потужність ГТС України за раху-
нок побудови гілки з Болгарії;

– будівництво СПГ-терміналів на кордоні із 
Польщею та у м. Одесі, що забезпечить поставки 
скрапленого газу в будь-який період часу та ціна на 
газ залежатиме від ринкових коливань цін на нафту 
[7, c. 10].

Стабілізація енергетичного сектору та зменшення 
енергозалежності України можливо через:

– збільшення обсягів добування нафти і газу;
– будівництво нових потужностей і модернізацію 

старих для збільшення видобування бурого вугілля 
та його спалення [18, c. 78];

– використання транспортного потенціалу;
– зменшення споживання газу до 

45-48 млрд м куб. до 2020–2030 рр. [27, c. 38];
– збільшення обсягів споживання електроенергії;
– виробництво елементів ядерного палива (окрім 

збагачення) [27, c. 46];
– модернізацію атомних електростанцій;
– розвиток альтернативних джерел енергії 

[14, c. 47].
Таким чином, цей альтернативний погляд на про-

блему дозволяє знайти нові шляхи її вирішення. 
Криза, дорожнеча і дефіцит енергетичних ресурсів та 
ринків збуту для продукції індустрії в сучасних умо-
вах не є нерозв'язною проблемою, а навпаки, відкри-
ває принципово нові перспективи для формування 
системи сталого розвитку в Україні.

Висновки. З наведеного вище можна зробити певні 
висновки. Енергетична безпека – це не тільки запорука 
національної безпеки країни, а й основа соціально-еко-
номічної організації якості життя населення.

Підсумовуючи усі зазначені визначення націо-
нальної безпеки та її складових та зважаючи на те, 
що Україна є країною – імпортером паливно-енер-
гетичних ресурсів, доцільно визначити енергетичну 
безпеку як стан захищеності держави або регіону 

в енергетичній сфері від наявних і потенційних 
загроз внутрішнього та зовнішнього характеру шля-
хом диверсифікації джерел постачання енергоресур-
сів, забезпечення безпеки енергетичної інфраструк-
тури, впровадження нових технологій для зниження 
залежності від імпорту енергоресурсів за рахунок 
розвитку нетрадиційної енергетики.
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