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Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетних управлінських напрямів формування 
економіко-енергетичної безпеки України в умовах інтеграційних процесів. Окреслено фундаментальне зна-
чення енергетики у забезпеченні економічного розвитку на основі технологічних, внутрішньогалузевих, між-
галузевих та екологічних особливостей. Розглянуто сучасну структуру енергоспоживання, визначено вклад 
відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі та виявлено головну проблему енергетичної залеж-
ності держави. Для досягнення економіко-енергетичної безпеки України запропоновано здійснювати заходи у 
напряму диверсифікації джерел імпортування енергоносіїв, запровадження енергозберігаючих і енергоефек-
тивних технологій, а також зростання частки відновлюваних енергетичних ресурсів у структурі національного 
енергоспоживання, надаючи пріоритетне значення біопаливу.

Ключові слова: управління, відновлювана енергетика, енергетична незалежність, енергоефективність, 
біопаливна індустрія.

Статья посвящена актуальным вопросам определения приоритетных управленческих направлений фор-
мирования экономико-энергетической безопасности Украины в условиях интеграционных процессов. Опре-
делено фундаментальное значение энергетики в обеспечении экономического развития на основе техно-
логических, внутриотраслевых, межотраслевых и экологических особенностей. Рассмотрено современную 
структуру энергопотребления, определено вклад возобновляемых источников энергии в энергетическом 
балансе и выявлено главную проблему энергетической зависимости государства. Для достижения экономи-
ко-энергетической безопасности Украины предложено осуществлять меры в направлении диверсификации 
источников импорта энергоносителей, внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий, а 
также роста доли возобновляемых энергетических ресурсов в структуре национального энергопотребления, 
предоставляя приоритетное значение биотопливу.

Ключевые слова: управление, возобновляемая энергетика, энергетическая независимость, энерго-
эффективность, биотопливная индустрия.
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Increasing the national wealth of our country, improving the living standards of the population and its socio-eco-
nomic status will largely depend on the rational use of their own energy, which at the present stage of management 
becomes especially relevant. The purpose of the study is to develop strategic aspects of the formation of economic 
and energy policy of Ukraine based on the development of global integration processes and taking into account the 
national economically feasible potential of renewable energy resources. The following general and special scientific 
methods and techniques were used during the research: economic-historical and analytical generalizations; mono-
graphic; graphic; statistical analysis; prognostication; abstract-logical. The fundamental importance of energy to all 
sectors of the national economy is outlined on the basis of characteristic technological, intra-industry, intersectoral 
and environmental features that ensure the economic development of the country. The analysis of statistical data 
showed that the introduction of renewable energy sources in Ukraine is too slow, and their contribution to the energy 
balance of the country is quite low. It is established that the main problem of energy dependence of the state is not 
the shortage of energy resources, but the high energy intensity of national production compared to world indicators. 
To achieve Ukraine's energy security, its economic growth and improve the environment, a unique role belongs to 
measures to diversify energy import sources, introduce energy-saving and energy-efficient technologies, as well as 
increase the share of renewable energy resources in the structure of national energy consumption. In the future, in 
the format of a strategic-dynamic approach, it is advisable to form a balanced economic and energy policy, defining 
a multilevel system of priorities, goals and resources. Ukraine's integration into the world economy should not be lim-
ited to the European paradigm of development, because it will indicate an incomplete understanding of the essence 
and significance of the introduction of key advanced geoeconomic technologies.

Keywords: management, renewable energy, energy independence, energy efficiency, biofuel industry.

Постановка проблеми. Економія енерго-
носіїв та енергоємність виробництва харак-
теризується значною багатоплановістю і є 
необхідним стратегічним напрямом ефектив-
ного використання виробничих потужностей. 
Збільшення національного багатства, покра-
щення рівня життя населення та його соці-
ально-економічного стану багато в чому буде 
залежати від раціонального використання 
власних енергоносіїв, що на сучасному етапі 
господарювання набуває особливої актуаль-
ності. Відродження конкурентоспроможного 
національного товаровиробника на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках виступає голов-
ною передумовою стабілізації фінансової та 
бюджетної системи, успішного продовження 
й поглиблення запроваджуваних реформ, 
стрижнем яких мають стати структурні пере-
творення економічної та енергетичної сис-
теми. Комплекс ресурсозберігаючих і енерго-
ефективних заходів необхідно здійснювати на 
основі практичної реалізації наукових, еконо-
мічних, законодавчих, організаційних, техно-
логічних і екологічних складових, які мають на 
меті раціональне споживання паливно-енер-
гетичних ресурсів з поступовим упроваджен-
ням та нарощуванням у структурі енергос-
поживання найбільш економічно доцільних 
джерел енергії.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наслідки енергетичних криз у світовій 
енергетиці зумовили запровадження комп-
лексних заходів з економного використання 
паливно-енергетичних ресурсів, імплемента-
ції маловідходних та безвідходних техноло-
гій виробництва та переходу до споживання 

відновлюваних джерел енергії [1]. Концепція 
якості енергії стала важливим фактором полі-
тики енергозбереження, яка визначала не 
тільки скорочення кількісних втрат енергії, а й 
зменшення втрат її якісних показників [2]. Сві-
товий досвід переконливо свідчить, що еко-
номічна безпека енергетично залежних країн 
без обмеження їх суверенітету краще всього 
досягається проведенням скоординованої 
енергетичної політики з іншими зацікавле-
ними державами [3].

Економічно розвинуті країни світу пере-
йшли до якісно нового типу економічного 
зростання, основними складовими якого 
виступають: глобальний технологічний пере-
ворот; перехід від ресурсопоглинаючої моделі 
економічного розвитку до наукомісткої, інфор-
маційної та відновлюваної моделі; зростання 
продуктивності суспільного виробництва вна-
слідок запровадження наукомістких, висо-
копродуктивних технологій та підвищення 
добробуту населення за рахунок якості мате-
ріальних і духовних благ. За оцінкою міжна-
родного енергетичного агентства, економічно 
обґрунтований потенціал скорочення вико-
ристання енергетичних ресурсів становив 
для Центральноєвропейських країн 20% від 
загального обсягу їх кінцевого енергоспожи-
вання, а для держав Південно-Східної Європи 
та пострадянського простору – відповідно 
30-50% [4–6].

Діяльність у сфері енергозбереження 
характеризується не тільки високою економіч-
ною ефективністю, але й знижує рівень техно-
генного навантаження на довкілля [7]. Однак, 
енергозбереження не дає змоги повністю 



ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО                                                                               Випуск # 25 / 2021

70

М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т

розв’язати проблему вичерпання невіднов-
люваних енергетичних ресурсів [8]. Нере-
гульоване споживання викопних палив та 
економічне зростання погіршують стан навко-
лишнього середовища, відбувається масове 
забруднення різними видами відходів і вики-
дів тощо [9]. Також загострюються проблеми 
відносин країн світу в енергетичній сфері, 
що вимагає розробки нових шляхів забезпе-
чення людства енергією, зокрема переходу 
на відновлювані енергетичні ресурси як єдино 
можливого напряму стабільного існування й 
подальшого сталого розвитку [10].

Наразі актуальними проблемами еконо-
міки виступають: забезпечення глобальної 
продовольчої безпеки, зростання поточних 
витрат виробництва й капіталовкладень в 
енергетичну галузь, формування сприят-
ливого суспільно-політичного клімату щодо 
подальшого розвитку паливно-енергетичного 
комплексу, розробка світовим співтовари-
ством досконалих методів регулювання та 
узгодженої стратегії розвитку світової енерге-
тики [11; 12]. Зменшення споживання викоп-
них паливно-енергетичних ресурсів, зрос-
тання частки відновлюваних енергоносіїв та 
підвищення енергоефективності виступають 
пріоритетними завданнями, які намагаються 
вирішувати у національних і міжнародних 
програмах внаслідок трансформації енерге-
тичних систем, наприклад енергетичні цілі ЄС 
20-20-20 [13; 14].

Науково обґрунтована стратегія збалан-
сованого розвитку економіки стає основним 
засобом запобіганню загроз безперебійному 
енергозабезпеченню держави. Політика, 
направлена на досягнення енергоефек-
тивності економіки держави, являє собою 
складну комбінацію внутрішніх і зовнішніх 
заходів, які визначають сутнісні особливості 
країни у конкретний момент її соціально-еко-
номічного та політичного розвитку [15–17]. 
Щоб енергоефективність та відновлювана 
енергетика були привабливими для приват-
ного сектору економіки, потрібно отримати 
гарантовану довіру, надійність та ефектив-
ність у процесі прийняття політичних рішень, 
а також на довготривалу перспективу забез-
печити прибутковість фінансових надходжень 
у відновлювані джерела енергії [18–20].

Слід відзначити, що в структурі генерую-
чих енергетичних потужностей нашої країни 
головною проблемою є фізична зношеність та 
моральна застарілість функціонуючого облад-
нання в паливно-енергетичному комплексі – 
від вугільних шахт і нафто-газових свердло-

вин до різних видів електричних станцій. 
Здійснення процесів реконструкції, модерні-
зації та заміни існуючого обладнання вима-
гає задіяння значних матеріальних ресурсів, 
проте не здатне вирішити наявну проблему в 
повному обсязі, враховуючи середній рівень 
енергетичної залежності країни та високу 
енергоємність національного виробництва.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В сучасних умовах 
виникла складна енергетична та економічна 
ситуація в Україні щодо забезпечення необ-
хідними фінансово-матеріальними ресурсами 
для достатнього покриття поточних витрат 
галузей паливно-енергетичного комплексу. 
Просте підвищення цін і тарифів на тради-
ційні паливно-енергетичні ресурси до рівня 
прибутковості галузей паливно-енергетичного 
комплексу держави для розв’язання задач їх 
розвитку не може бути прийнятним. Наразі 
Україна є однією із небагатьох держав світу, 
структура паливно-енергетичного балансу 
якої виступає для національної економіки 
таким тягарем, що без прийняття рішучих дій 
в змозі призвести до її руйнації, а також навіть 
до втрати державного суверенітету. 

Розв’язання енергетичних проблем лише за 
допомогою імпорту є недалекоглядною стра-
тегією, що потребує натомість прискореного 
розвитку відновлюваної енергетики, зокрема 
конкурентоспроможного виробництва біо-
палива, для забезпечення енергетичної 
незалежності нашої держави, нарощування 
темпів зростання економіки та покращання 
екологічної ситуації. Відтак, значної актуаль-
ності набуває розвиток політики енергозбе-
реження, відновлюваної енергетики, зокрема 
біопаливної індустрії, для забезпечення наці-
ональної енергетичної безпеки.

Мета дослідження полягає у розробці 
стратегічних аспектів формування еконо-
міко-енергетичної політики України на основі 
розвитку світових інтеграційних процесів 
та врахування національного економічно-
доцільного потенціалу відновлюваних енерге-
тичних ресурсів.

Результати дослідження. Україна здійснює 
інтеграцію до загальноєвропейської спіль-
ноти і розглядає поглиблення інтеграційних 
процесів у світовій площині як передумову 
формування системи глобальної енергетич-
ної безпеки, що відповідатиме вимогам ста-
лого розвитку планети. Сучасне уявлення про 
безпеку включає статичний підхід і передба-
чає широке її розуміння, охоплюючи не лише 
військові, а й політичні, економічні та енерге-



Випуск # 25 / 2021                                                                               ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО

71

М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т

тичні чинники, проблеми демократизації та 
стабільності окремих держав і їх об’єднань, 
формування взаємовигідних міжнародних 
стосунків тощо. Відповідно до цього, стратегія 
і тактика нашої держави полягає у наближенні 
до міжнародних структур двома паралель-
ними напрямами – безпосередньо та через 
членство в регіональних інституціях, врахову-
ючи національні особливості й менталітет. За 
умов збереження багатовекторності зовніш-
ньої політики принциповий європейський 
вибір України пов’язаний із довготерміновими 
національними інтересами і намірами увійти 
повноправним членом до глобальних еконо-
мічних і фінансових систем. Використання 
геополітичного розташування та природно-
ресурсного потенціалу нашої країни, врахо-
вуючи загальноєвропейські стратегічні інтер-
еси, може стати одним із головних факторів у 
залученні України до спільної політики Євро-
пейського Союзу в сфері зовнішніх відносин 
щодо формування енергетичної безпеки [21].

Пріоритетними напрямами у енергетич-
ній сфері мають бути: поглиблення ринкових 
взаємовідносин між виробниками та спо-
живачами паливно-енергетичних ресурсів 
в умовах реформування економіки; розбу-
дова національної галузі машинобудування, 
яка забезпечуватиме паливно-енергетичний 
комплекс сучасним технологічним облад-
нанням, приладами та матеріалами вітчиз-
няного виробництва; підвищення екологічної 
безпеки при виробництві, транспортуванні та 
споживанні енергоносіїв. Фундаментальне 
значення енергетики для всіх галузей націо-
нальної економіки зумовлює її особливу роль 
у забезпеченні економічного розвитку країни. 

При цьому, паливно-енергетичному комп-
лексу притаманні характерні технологічні, 
внутрішньогалузеві, міжгалузеві та екологічні 
особливості (рис. 1). 

Технологічні особливості обумовлюються 
фізичною сутністю процесів виробництва, 
розподілу і споживання енергії, що пов’язано 
із взаємозаміною використовуваних ресур-
сів, послідовністю фаз перетворення енергії 
в енергетичному ланцюзі та безперервністю 
процесів генерування електричної енергії, її 
розподілу та різнобічного використання. Вну-
трішньогалузеві особливості визначаються 
високою капіталомісткістю енергетичних 
об’єктів, тривалими термінами їх спорудження 
та експлуатації. Міжгалузеві особливості 
характеризуються широким використанням 
енергії у всіх галузях національної еконо-
міки, наявністю значної різноманітності видів 
і параметрів паливно-енергетичних ресурсів, 
існуванням зворотних зв’язків між енергети-
кою та іншими галузями. Екологічні особли-
вості зумовлюються негативним впливом на 
навколишнє природне середовище, особливо 
в результаті споживання невідновлюваних 
паливно-енергетичних ресурсів.

В сучасних умовах розвиток паливно-енер-
гетичного комплексу України характеризу-
ється своєю хаотичністю, значною неперед-
бачуваністю, відсутністю злагоджених дій у 
формуванні стратегій і виборі пріоритетів, 
недосконалістю нормативно-правової бази 
тощо. Розроблені програми розвитку окремих 
галузей є неузгодженими між собою, а при-
йнята урядом Енергетична стратегії України 
на період до 2035 року “Безпека, енергое-
фективність, конкурентоспроможність” мало 
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Рис. 1. Відмінні особливості енергетики від інших галузей національної економіки
Джерело: сформовано авторами
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відповідає реальним потребам сьогодення. 
Потрібно відзначити, що забезпечення Укра-
їни паливно-енергетичними ресурсів є однією 
із найскладніших ланок державного управ-
ління. Від ефективного розв’язання проблем 
у цій сфері буде безпосередньо залежати 
можливість якнайшвидшого подолання кризо-
вих явищ у національній економіці. На основі 
даних енергетичних балансів було визначено 
сучасну структуру споживання паливно-енер-
гетичних ресурсів в Україні (табл. 1).

Проведений аналіз результатів зведеного 
енергетичного балансу України вказав на 
вирівнювання в структурі енергоспоживання 
між вугіллям і торфом (32,1%) та природним 
газом (32,3%), що є позитивним аспектом 
у формуванні енергозабезпечення країни, 
враховуючи значні власні запаси вугілля. 
Розпочинаючи з 2014 року, спостерігається 
зростання споживання нафти сирої і нафто-
продуктів та здійснення імпортування значної 
їх кількості на фоні зменшення споживання 
газу природного. Також у виробництві елек-
троенергії більше, ніж п’ята частина припадає 
за середнім показником на атомні електро-
станції (21,5%), подальша експлуатація яких 
є дуже небезпечною (враховуючи як власний, 
так і світовий сумний досвід).

Впровадження відновлюваних джерел 
енергії (енергія вітру і сонця, біопаливо та 
відходи) в Україні йде занадто низькими тем-
пами, а їх вклад у енергетичний баланс країни 
є досить низьким (2,2%). Лише розпочинаючи 
з 2016 року відбулося зростання споживання 
біопалива та відходів до 3,0-3,4%, а викорис-
тання енергії вітру і сонця становить 0,1-0,2%.

Висвітлені результати вказують на ваго-
мість щодо розвитку біопаливної індустрії у 
нашій державі. Для нарощування у струк-
турі вітчизняного енергоспоживання обсягів 
паливно-енергетичних ресурсів, отримува-
них із відновлюваних джерел енергії, уряду 
потрібно інтенсивно здійснювати організа-
ційно-інформаційну роботу та сприяти збіль-
шенню кількості об’єктів альтернативної 
енергетики різних форм власності за найпер-
спективнішими технологічними розробками, 
надаючи пріоритетне значення виробництву й 
споживанню біопалива. Також одним із голо-
вних напрямів екологізації має бути зростання 
частки у структурі енергоспоживання віднов-
люваних енергетичних ресурсів, зокрема біо-
палива, що сприятиме послабленню енер-
гетичної залежності держави від імпорту 
енергоносіїв та поліпшенню якості довкілля. 
Наприклад, біогазове виробництво належить 
до безвідходних технологій, йому властиві 
природоохоронна та ресурсоощадна функції, 
що дає змогу розв’язувати проблему енергоз-
береження. Запропонований підхід сприятиме 
підвищенню енергетичної безпеки держави, 
зменшенню залежності сільськогосподарських 
підприємств від зовнішнього постачання енер-
гоносіїв, таких як природний газ.

У промислово розвинутих країнах спосте-
рігається чітка тенденція до зниження енер-
гоємності виробництва. Швидке вичерпання 
невідновлюваних джерел енергії зумовлює 
підвищення технологічної складності та енер-
гоємності їх промислового видобування, що 
призводить до зниження економічної ефектив-
ності. Проблема зумовлена не стільки фізич-

Таблиця 1
Структура енергетичного балансу України за 2010–2018 рр., %

Енергетичні 
ресурси

Роки Середнє 
значення2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

Вугілля й торф 28,9 32,8 34,9 35,7 33,7 30,4 34,4 28,8 29,6 32,1
Нафта сира та 
нафтопродукти 10,0 9,9 9,5 8,6 10,1 11,7 11,9 14,2 14,5 11,2

Газ природний 41,7 37,0 35,1 34,0 31,6 28,9 27,1 27,4 27,5 32,3
Атомна енергетика 17,7 18,7 19,3 18,8 21,9 25,5 22,5 25,1 23,8 21,5
Гідроенергетика 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8
Енергія вітру і сонця 0,0** 0,0** 0,0** 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Біопаливо та відходи 1,1 1,2 1,2 1,6 1,8 2,3 3,0 3,3 3,4 2,1
Теплоенергія – – – 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4
Експорт електроенергії -0,3 -0,4 -0,8 -0,7 -0,7 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,5
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* наведено й розраховано дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції; ** не перевищує 0,1%.

Джерело: [22] та розрахунки авторів
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ним виснаженням запасів викопних енерге-
тичних ресурсів, вона в більшій мірі пов’язана 
з економічною та екологічною недоцільністю 
їх подальшого видобування. Відтак, передові 
країни світу взяли інтенсивний курс на під-
вищення енергоефективності, що зумовило 
зменшення енергоємності їх ВВП: наприклад, 
у США – 46%; Японії – 35%; ЄС – 32% [21].

Відтак, постає необхідність забезпечення 
сильної енергетичної складової частини під 
час формування конкурентної позиції держави 
в міжнародному фінансово-економічному 
просторі, а отже необхідність становлення та 
розвитку конкурентних національних ринків 
енергоресурсів [23]. Проблематика високого 
рівня енергоємності виробництва і пошуку 
шляхів розвитку економіки в нових незалеж-
них державах, у яких і дотепер використову-
ються енергозатратні технології виробництва, 
є надзвичайно актуальною. Це пов’язано з 
тим, що енергоємність виробництва в країнах 
з перехідною економікою є на порядок вищою, 
ніж у країнах з традиційною ринковою еконо-
мікою, зокрема – членах ЄС. Аналіз і прогноз 
рівня енергоємності виробництва є важливим 
для того, щоб зрозуміти, яким чином розви-
ватиметься попит на енергоресурси в умо-
вах структурних змін перехідної економіки та 
формування збалансованої системи приро-
докористування та менеджменту.

Значна різниця в енергоємності вироб-
ництва між країнами з ринковою та перехід-
ною економіками пояснюється наступними 
головними причинами: відмінністю структури 
випуску, зайнятості й продуктивності праці; 
різницею у технологічному та технічному 
рівнях використання енергозберігаючих тех-
нологій; природно-кліматичними умовами; 
різними рівнями цін на енергоресурси; відмін-
ністю в ефективності функціонування еконо-
міки, що залежить від рівня розвитку інститу-
ціональних систем; неврахуванням значення 
й величини тіньового сектора економіки у 
ВВП країн із перехідною економікою, що ціл-
ком притаманно для України. У зв’язку з тим, 
що показники цінової еластичності енерго-
ємності виробництва для країн з перехідною 
економікою є значно нижчими, ніж у країнах 
з ринковою економікою, то не важко перед-
бачити, наскільки вразливим буде енерге-
тично залежний виробничий сектор України 
до різких цінових коливань у бік їх зростання. 
Найбільш залежні від енергоресурсів сектори 
економіки не зможуть пристосуватися до ціно-
вих шоків через невисоку гнучкість у техно-
логічному процесі виробництва та неможли-

вість швидкої переорієнтації (диверсифікації) 
виробництва. У випадку значного зростання 
цін на енергоресурси порівняльні переваги 
енергозалежних виробництв змістяться до 
аналогічних галузей з більш енергозберіга-
ючими технологіями, що призведе до втрати 
міжнародної конкурентоспроможності націо-
нальних орієнтованих на експорт виробництв. 

Отже, ефективне використання енер-
гії – один із інтегральних показників розвитку 
економіки. За цим показником Україна знахо-
диться у числі тих держав, де стагнація існую-
чого положення може спровокувати серйозну 
економічну кризу з наступними масштабними 
соціальними потрясіннями. Енергетична 
залежність Україна – це той ключовий фак-
тор, який уряд нашої країни має мінімізувати в 
першу чергу. Головною проблемою виступає 
не дефіцит енергоресурсів, а висока енер-
гоємність національного виробництва порів-
няно із світовими показниками (табл. 2).

Наведені статистичні дані вказують на пози-
тивну тенденцію щодо зменшення енергоєм-
ності ВВП України на 27,0% (відповідно з 0,37 до 
0,27 кг н.е. / 1 міжнародний долар ВВП за ПКС 
2011 р.). Однак, цей процес здійснюється досить 
повільними темпами і в середньому за 9 років 
зазначений показник в 2 рази вищий за світове 
значення енергоємності (0,31 проти 0,15 кг н.е. / 
1 міжнародний долар ВВП). 

Відтак, сучасний економічний стан нашої 
держави вимагає пошуку інтенсивних напря-
мів зниження енергоємності виробленої про-
дукції (послуг) в усіх галузях економіки, що 
виступає одним із найголовніших показників 
ефективності виробництва. Надмірно висока 
енергоємність вітчизняного виробництва є 
одним з основних показників, що спричиняє 
низьку конкурентну позицію нашої держави, 
порівняно з іншими країнами. Створення 
нової екологічно безпечної галузі енерге-
тики буде сприяти розгортанню раціональ-
них процесів диверсифікації енергоресурсів 
та зміцнення енергетичної й екологічної без-
пеки держави. При цьому, одним із основних 
напрямів удосконалення вітчизняного біопа-
ливного виробництва є збалансований про-
цес його переведення на шлях інтенсифікації 
та інноваційно-інвестиційного розвитку, забез-
печивши оптимізацію посівних площ для фор-
мування сировинної бази. 

Забезпечення економічної безпеки України 
неможливе без комплексного вирішення про-
блем надійності систем енергозабезпечення 
шляхом підвищення енергетичної ефектив-
ності, посилення конкуренції на енергетичних 
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ринках та поміж його незалежних регуляторів, 
а також поліпшення фінансового стану щодо 
розвитку відновлюваної енергетики, зокрема 
виробництва біопалив, на основі мобілізації до 
неї зовнішніх і внутрішніх інвестицій та техноло-
гій для модернізації енергетичної галузі. Проте, 
що основними перешкодами для прямих іно-
земних інвестицій в Україну виступають неста-
більне та надмірне державне регулювання, 
невідпрацьована на практиці нормативно-
правова база та правовий нігілізм, мінливість 
і нестабільність економічного та політичного 
середовища, великий податковий тягар та 
кредитні банківські ставки, проблематичність 
встановлення чітких прав власності та низький 
рівень доходів громадян, недостатня розвине-
ність матеріально-ринкової інфраструктури та 
значні складності щодо виходу на внутрішній 
і зовнішній ринки. Державне регулювання гос-
подарської діяльності в біопаливній галузі має 
здійснюватися на основі загального підходу до 
суб’єктів підприємницької діяльності. Реаліза-
ція належного державного регулювання роз-
витку конкурентоспроможного виробництва 
біопалива стримується відсутністю його еконо-
міко-організаційного механізму і нормативно-
правового забезпечення. Цей процес потрібно 
провадити на основі методичного та економіко-
організаційного забезпечення роботи зазначе-
ного механізму, завдяки сформованій ринковій 
інфраструктурі та державним органам законо-
давчої і виконавчої влади різного рівня.

Висновки. Таким чином, оптимальний 
рівень забезпечення паливно-енергетичними 
ресурсами має визначальний вплив на зрос-
тання економічних показників розвитку дер-

жави, покращання добробуту населення, вирі-
шення проблем соціально-інфраструктурного 
характеру, зменшення питомої енергоємності 
виробленої продукції. Економіко-енергетична 
незалежність є стратегічним фактором фор-
мування національної безпеки та здійснення 
урядом країни незалежної внутрішньої та 
зовнішньої політики. У досягненні енергетич-
ної безпеки України, її економічного зростання 
та поліпшення стану навколишнього природ-
ного середовища виняткова роль належить 
заходам із диверсифікації джерел імпорту-
вання енергоносіїв, запровадження енергоз-
берігаючих і енергоефективних технологій, а 
також зростання частки відновлюваних енер-
гетичних ресурсів у структурі національного 
енергоспоживання, відводячи пріоритетне 
значення біопаливам. 

У зв’язку із кардинальними змінами у полі-
тичному укладі та економічній кон’юнктурі, 
розвиток енергетичної політики України є 
однією із найслабкіших ланок державного 
регулювання. Простежуються значні невід-
повідності у формуванні нормативно-пра-
вової бази із законодавчими нормативами 
ЄС відносно раціонального використання 
паливно-енергетичних ресурсів, обмеженість 
яких підвищується через неузгодженість між 
централізованим і регіональним розподілом. 
Без забезпечення потреб держави у віднов-
люваних паливно-енергетичних ресурсах 
неможливо розгортати подальший процес 
сталого економічного зростання, провадити 
незалежну внутрішню і зовнішню політику та 
вирішувати комплекс проблем соціально-еко-
номічного й енергетичного характеру. 

Таблиця 2
Динаміка показників енергоємності ВВП України та світу

Роки досліджень
Загальне 

постачання 
енергії в Україні, 

млн. т н.е.

ВВП України, 
млрд. 

міжнародних 
доларів  

(за ПКС 2011 р.)

Енергоємність ВВП, кг н.е. /  
1 міжнародний долар ВВП

Україна світ

2010 132,3 358,9 0,37 0,19
2011 126,4 378,5 0,33 0,19
2012 122,5 379,4 0,32 0,16
2013 115,9 379,3 0,30 0,15
2014 105,7 354,5 0,30 0,15
2015 90,1 319,8 0,28 0,14
2016 94,4 327,2 0,29 0,14
2017 89,5 335,4 0,27 0,14
2018 93,2 346,9 0,27 0,13

Середні показники 107,8 353,3 0,30 0,15
Джерело: [21] та розрахунки авторів
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На перспективу, у форматі стратегічно-
динамічного підходу доцільно сформувати 
збалансовану економіко-енергетичну дер-
жавну політику, визначивши багаторівневу 
систему пріоритетів, цілей та ресурсів. Інте-
грація України у світове господарство не 
повинна обмежуватись лише європейською 
парадигмою розвитку, тому що це буде вка-
зувати на неповне розуміння сутності та 
значення щодо запровадження основних 
передових геоекономічних технологій. Бага-
тошаровість інтеграційних процесів указує 

на необхідність своєчасного маневрування, 
гнучкого переходу від однієї форми господа-
рювання до іншої, прискореного створення 
нових інтеграційних комплексів і кластерів, 
щоб забезпечувати вихід на більш якісний 
рівень розподілу світового прибутку. Існує 
потреба створення та відпрацювання на 
практиці гнучкої системи економіко-енер-
гетичної безпеки, пріоритетними позиціями 
якої має стати здатність ефективно викорис-
товувати національний економіко-енергетич-
ний потенціал.
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