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Анотація 
В статті розглядаються причини походження загроз та ризиків загроз для системи енергетичної безпеки 
країни. Систематизовано наявність існуючих та потенційних загроз макроекономічного, мікроеконо-
мічного та мезоекономічного рівня. Прослідковано основні негативні тенденції, які породжують загрози 
електроенергетичній галузі, газотранспортній та газорозподільній діяльності, вугільній та нафтовій 
промисловості. Аргументовано сутнісне розуміння загроз як категорії, відштовхуючись від існуючих 
тлумачень науковців. В основі запропонованого визначення «загроза енергетичної безпеки» знаходиться 
переосмислення державних та ринкових важелів щодо виконання цілі 7 Порядку денного у сфері сталого 
розвитку до 2030 р., що вимагає «забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх суб’єктів господарювання». Зроблено умовний розподіл загроз, оскільки застосовуються 
різні методики дослідження відносно поставленої мети та є суб’єктивні оцінки здійснення аналізу явищ та 
процесів. Виходячи з різних ознак сутнісного наповнення загроз, запропоновано їх класифікувати за такими 
ознаками: причинами виникнення (об’єктивного, техногенного походження, які є наслідком 
життєдіяльності людей); локалізацією утворення (прямі, непрямі); сегментами безпеки (державна, 
енергетична, міжнародна, продовольча, інформаційна, соціальна тощо); наслідковими проявами; 
тривалістю протікання; сферами поширення; напрямами ураження (структурні елементи, технологічні 
об’єкти, інфраструктура, етапи виробництва, споживання, транспортування; видовістю та методами 
протікання (спонтанні та прогнозовані, хронічні чи випадкові, об’єктивні чи суб’єктивні). Запропоновано 
загрози як соціально-економічне явище розглядати в зростаючій ієрархії: загрози макроекономічного рівня, 
загрози мезоекономічного рівня, загрози мікроекономічного рівня. Це в свою чергу дозволило класифікувати 
загрози за віддаленістю та індикаторами впливу. Запропоновано методи для підвищення енергетичної 
безпеки країни шляхом виконання своїх повноважень відомчими структурами. 
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Abstract 
The article considers the reasons for the origin of threats and risks to the country's energy security system. Existing and 
potential threats at the macroeconomic, microeconomic, and mesoeconomics levels are systematized. The main negative 
trends that threaten the electricity industry, gas transportation, and gas distribution activities, coal and oil industries 
are traced. The essential understanding of threats as categories is argued based on the existing interpretations of 
scientists. The proposed definition of “energy security threat” is based on a rethinking of government and market levers 
to meet Goal 7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which requires access to low-cost, reliable, sustainable, 
and modern energy sources for all actors’ management. The conditional distribution of threats has been made, as 
different research methods are used to the set goal, and there are subjective assessments of the analysis of phenomena 
and processes. Based on the various features of the actual content of threats, it is proposed to classify them according to 
the following features: causes (objective, manufactured origin, which is a consequence of human life); localization of 
education (direct, indirect); security segments (state, energy, international, food, information, social, etc.); consequential 
manifestations; duration of the course; areas of distribution; areas of damage (structural elements, technological 
facilities, infrastructure, stages of production, consumption, transportation; species and methods of occurrence 
(spontaneous and predictable, chronic or accidental, objective or subjective). Threats as a socio-economic phenomenon 
are considered in the growing hierarchy: macroeconomic threats, mesoeconomics threats, microeconomic threats, which 
in turn allowed to classify threats by remoteness and indicators of impact. 

Keywords: microeconomics, macroeconomics, mesoeconomics, energy-saving technologies, energy strategy, energy 
risks, generating capacities, gas distribution enterprises, gas transmission system, geological exploration works, 
production, transportation of energy resources. 

JEL classification: H58; J28; Q40; Q41; Q43; Q48. 

Вступ 

Першочерговим завданням підвищення рівня енергетичної  безпеки краї ни є 
усунення наявних та завуальованих загроз та ризиків при впровадженні механізму ї х 
пошуку, профілактики та знешкодження. Наявні та завуальовані загрози мають силу 
негативного впливу не лише в енергетичному секторі. І х є достатньою мірою у 
виробничіи , невиробничіи  державніи  та соціальних сферах, що ставить за необхідне 
систематизацію усіх видів загроз та організацію механізму щодо и ого знешкодження. 
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Серед енергетичних загроз мегаекономічного рівня емпіричними методами 
доведено існування ризику зростання споживання енергії  у вищих об’ємах, аніж є 
наявною пропозиція енергетичних ресурсів загалом. Негативною ознакою цього є 
дефіцитність енергоресурсів, перебої  у диверсифікації  та постачанні, цінові стрибки 
вартості, аварії  та катастрофи екологічного характеру. На макроекономічному рівні, слід 
зазначити напруженість енергетичної  сфери у зв’язку з соціально-політичними, 
техногенними, економічними, природними та управлінськими факторами ризику. 
Зокрема, в цьому сенсі слід виділити чимало зовнішніх загроз, які пов’язані з поведінкою 
інших краї н відносно Украї ни. Зазвичаи , це ризики дискримінаціи ної  політики краї н-
учасниць, ризики транзитного сполучення та передачі енергетичних ресурсів, ризики 
віи ськової  агресіи , тощо. Водночас мезоекономічнии  рівень, якии  відображає інтереси 
окремого регіону та теж піддається впливу загроз з боку неспроможності енергетичної  
стратегії  запровадити належну диверсифікаціи ну політику, енергетичну 
інфраструктуру, інвестиціи ну забезпеченість, енергозберігаючу практику [8, 9]. 

Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень і публікаціи  свідчить про 
неабиякии  інтерес дослідників, студентів та практиків до причин, наслідків та шляхів 
уникнення загроз енергетичної  безпеки. Усі дослідження, як правило, констатують ста-
тистичнии  характер виникнення та об’ємів шкоди ризиків і загроз енергетичної  сфери. 
Яскравим підтвердженням цьому є напрацювання В. Баранніка, У. Венцеля, В. Купчака, 
Л. Козленка, В. Микитенка, О. Павлової , К. Павлова, О. Стрішенець , О. Суходолі. 

Проте, як вже зазначалося, недостатньо уваги приділено природі виникнення 
загрози. Практично не висвітлено диференціацію та ієрархію динаміки ураження 
енергетичної  сфери загрозами мікро, макро та мезарівнів. Тому, в статті актуалізовано 
нові підходи до динамічних процесів з’ясування та знешкодження загроз та ризиків 
постіи но-змінної  енергетичної  системи. 

Формулювання цілей статті 

Мета даної статті полягає у визначенні можливих загроз та ризиків національніи  
енергетичніи  безпеці Украї ни, а також ідентифікації  виміру ї ї  масштабів та напрямів 
усунення. 

Виклад основного матеріалу 

Високі показники енергоефективності, які Украї на демонструвала світовіи  
спільноті до періоду віи ни з Росією, певним чином не пояснюють низки проблем серед 
структурних компонентів енергетичної  системи. Зокрема, газова сфера потребує 
кардинальної  модернізації , інфраструктуризації  об’єктів, магістрального та 
транспортного сполучення на поставки блакитного палива. Високі ВТВ (далі – 
виробничо-технологічні втрати) для газової  сфери є результатом тривалої  експлуатації  
морально та фізично застарілого фонду підприємств. Також доступність та адекватність 
тарифів ціновому попиту дозволить збільшити капіталовіддачу інвестиціи них вкладень 
в геологорозвідувальні роботи, видобуток, транспортування та постачання газу [7]. 

Також чимало проблем прослідковуються и  у вугільніи  промисловості, яка має 
високии  ступінь монополізації . Проте, на відміну від газової  та нафтової  промисловості, 
вугільна промисловість є відносно краще технічно-оформленою з оновленими генерую-
чими потужностями та вищою продуктивністю праці. Основною загрозою вугільної  
галузі краї ни є низькі частоти екологічності, що роблять процес надзвичаи но енерго-
ємним і шкідливим. Наступною проблемою є високі витрати транспортування (переви-
щення собівартості вугільної  продукції  на 50%), які характеризують вугільну галузь та 
обмежують рентабельні можливості и ого застосування. Високі тарифи на вугільні 
ресурси, далека протяжність від видобутку до и ого споживання, роблять и ого реалі-
зацію та експорт нерентабельними. Третьою загрозою застосування вугільної  промис-
ловості є географічне положення раи онів основного видобутку вугільних ресурсів. Лока-
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лізація вугільних покладів у Східніи  частині Украї ни загострює проблему безпечного 
и ого транспортування залізничним транспортом та супроводжується дефіцитом у зв’яз-
ку з пошкодженою залізничною інфраструктурою Сходу внаслідок віи ськових діи  [1]. 

За умов сьогодення системність загроз охоплює наслідки збільшення соціальної  
напруги, політичної  нестабільності, економічнии  дисбаланс. Дослідник В. Микитенко 
припускає, що усі загрози чинять тиск на первинну причину, одночасно формуючи 
механізм знешкодження ї х суті. 

Задля упередження загрози в енергетичніи  сфері для досягнення стабільності 
соціально-економічного розвитку варто зупинитися на аналізі діяльності енерго-
постачальних підприємств за умов зростаючого попиту, сегментування ринку енерге-
тичних товарів, вдосконалення стратегії  захоплення частки ринку, систематичного 
планування та контролю над маркетинговою діяльністю [10]. 

З огляду на те, що ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів по 
праву вважається одним з пріоритетів сталого розвитку, особливих досягнень у цій 
царині не було. Якщо в 1990 р. рівень енергоефективності України був меншим, ніж 
загальносвітовий у 2,57 рази, то в 2018 р. відставання становило 2,35 рази [20, 22]. 

Загрози зниженню рівня енергоефективності стоять надзвичайно гостро перед 
енергетичним сектором нашої країни. Це в свою чергу потребує негайного переосмис-
лення державних і ринкових важелів щодо виконання цілі 7 Порядку денного у сфері 
сталого розвитку до 2030 р., що вимагає «забезпечення доступу до недорогих, надійних, 
стійких і сучасних джерел енергії для всіх» [3]. 

Наразі вже існують певні практики щодо ліквідації  загроз національної  безпеки в 
напрямі енергетики. Це зокрема проявляється в систематичному моніторингу реалізації  
стратегії  національної  безпеки Украї ни. Оприлюднении  звіт органами державної  влади 
щодо неи тралізації  загроз енергетичного сектору було здіи снено ще у 2018 році. Проте 
не враховано потрібну координацію наявних та потенціи них загроз, що звісно не 
представлено у потрібніи  результативності проведеного аналізу. Основною проблемою 
дисбалансу між виконанням та результативністю є недовершеність процесів реформу-
вання енергетичних ринків, відсутність прозорості господарської  діяльності, монополі-
зація, недієвість достатньої  практики диверсифікації  енергетичних ресурсів, тощо [8, 9].  

Поясненням цьому є процеси анбандлінгу, які передбачали відокремлення вироб-
ництва та розподілу газу та електроенергії , які було розпочато в 2018 році. Суттєвим 
обмеженням реформуючих процесів також стала незавершеність корпоратизації  ДП 
«НЕК Укренерго». В свою чергу низка цих подіи  мала наслідком чималу заборгованість 
оптового ринку електричної  енергії . Сума неврегульованої  заборгованості станом на 
2018 рік зросла до 33.6 млрд грн [22]. 

Ще однією негативною обставиною, яка гальмувала процес неи тралізації  
існуючих загроз, була неузгодженість між основними гравцями енергетичної  системи: 
органами державної  влади, бізнес-середовищем та громадськістю в частині 
забезпечення повноцінного виконання положень Закону Украї ни про «Про ринок 
електричної  енергії » [3]. В цьому випадку Об’єднана енергетична система (далі – ОЕС) за 
таких умов неспроможна була врахувати прогнозні енергетичні баланси внаслідок 
появи балансів та гострої  недостачі маневрових генеруючих потужностеи . Наразі розрив 
балансових енергетичних можливостеи  і надалі зростає у зв’язку з широкомасштабним 
будівництвом сонячних та вітрових станціи  негарантованої  потужності протягом 2017-
2021 років. Водночас ланцюгова реакція чинить вплив на формування дисбалансів і в 
напрямі застосування відновлювальних джерел енергії , які запроваджуються через 
спеціальні дозволи і потребують зміни структури генерації , що в свою чергу збільшує 
генерацію вугільних ТЕС та зменшує бази АЕС [3, 6]. 

Суттєві складнощі також простежувалися і в газовому секторі, які відкинули на 
невизначении  час питання пошуку партнерів щодо модернізації  газотранспортної  
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системи Украї ни (далі – ГТС). Зрештою це унеможливило формування роздрібного 
сегменту на газовому ринку через делегування спеціальних повноважень на АТ «НАК 
Нафтогаз Украї ни» та АТ «Укргазвидобування» щодо забезпечення суспільних інтересів, 
що циклічно унеможливлює досягнення конкурентного середовища [3, 5]. 

Наслідково, у березні 2019 року, заборгованість пільгових споживачів енергетич-
них ресурсів перед «НАК Нафтогаз Украї ни» сягнула 73,8 млрд грн. Боргову проблему 
так і не вдалося владнати, оскільки через покриття тарифом на розподіл природнього 
газу вдалося закрити лише 70% боргу. Фінансові труднощі газотранспортних та 
газорозподільних компаніи  призвели до скорочення кваліфікованого персоналу через 
застосування приладового обліку природнього газу на 1 січня 2021 року [3]. 

Незаплановане відставання дієвого державного контролю видобутку вуглевод-
нів, проведення своєчасної інвентаризації фонду існуючих та наявних свердловин 
дозволили тінізувати діяльність та легалізувати незаконну та невраховану практику 
видобування енергетичних ресурсів. 

На заваді усуненню або унеможливленню впливу загроз не стала і Загальнодер-
жавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України терміном до 2030 р. [19], 
наслідком чого стало не запровадження 88% до цього часу розвіданих родовищ. 
В результаті чого вони зовсім не експлуатуються. 

Фактична відмова від прямих постачань природного газу з РФ, а у 2022 році повне 
припинення діяльності, ставить під величезний ризик забезпечення потреб України у 
блакитному паливі. Частково зруйнована війною газотранспортна мережа та 
інфраструктура зіштовхнулася ще й з проблемою тиску в транзитних газопроводах [21]. 

Наразі попередня домовленість між компаніями EWI Energy Research & Scenarios і 
Grant Tornton окреслила можливість для України транспортувати блакитне паливо. 
ГТС України, здатна фізично отримувати 11,3 млрд куб. м газу (2,3 млрд – із польського, 
4,9 млрд – зі словацького, 1,1 млрд – з угорського і 3,0 млрд куб. м – із румунського 
напрямів) шляхом побудови інтерконектора «Польща – Україна», який стане аналогом 
«Північного потоку 2». Транспортування передбачається здійснювати територією 
Придністров’я. Проте, не дивлячись на значний проміжок від підписання угоди в 
2016 році між АТ «Укртрансгаз» і Gaz-System S.A. щодо взаємодії в проєктуванні 
інтерконнектора «Польща – Україна», внесеного до переліку Projects of Mutual Interest та 
Ради міністрів Енергетичного Співтовариства, системності реалізованих заходів в 
повному обсязі немає. Це пояснюється неможливістю для АТ «НАК «Нафтогаз України» 
повного завантаження трубопроводу впродовж року та транзиту по Придністров’ю, 
який має непідтверджений поки що статус частини Молдови. 

Тому наразі гарантовані потужності імпорту природного газу з європейського 
напряму обмежені до 7,4 млрд куб. м на рік. Зазначені обсяги є недостатніми для 
забезпечення потреби держави у пікові періоди споживання, а це як правило 1 січня 
2023 року. Для забезпечення мінімальних потреб в опалювальному сезоні 2022-2023 рр. 
слід закупити та законсервувати в сховища додатково 4 млрд куб. м газу. 

Протягом останнього року виникли загрози у сфері постачання й споживання 
вугілля. Оскільки через російську агресію 57 % шахт не дієздатні, що загострює ризики 
зменшення щонайменше удвічі виробництва вугілля [4]. 

Суттєвою загрозою також є невідповідність переобладнаних ТЕС сучасним 
екологічним нормам та стандартам. Припинення виконанням Національного плану ско-
рочення викидів від великих спалювальних установок, зрештою актуалізує виведення з 
роботи вугільних енергоблоків ТЕС, яке може розпочатися вже з 2023 р. [14]. 

Особливі загрози енергетичній безпеці існують на ринку нафтопродуктів. Це 
пов’язано з тим, що частка нафтопродуктів, вироблених у Росії та Білорусі або з 
російської сировини, у структурі імпорту перевищувала 80% [3]. Що і пояснює ціновий 
стрибок на пальне повоєнного періоду. 
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Відповідно до Закону Украї ни «Про національну безпеку Украї ни» загрози 
національніи  безпеці Украї ни слід тлумачити як: «явища, тенденції  та чинники, що 
унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливлювати та ускладнювати 
реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностеи  Украї ни» [3]. 

Проте, слід зазначити, що існує умовнии  розподіл загроз, оскільки застосовуються 
різні методики дослідження відносно поставленої  мети та є суб’єктивні оцінки 
здіи снення аналізу явищ та процесів. 

Виходячи з різних ознак сутнісного наповнення загроз, ї х можна класифікувати за 
такими ознаками: причинами виникнення (об’єктивного, техногенного походження, які 
є наслідком життєдіяльності людеи ); локалізацією утворення (прямі, непрямі); 
сегментами безпеки (державна, енергетична, міжнародна, продовольча, інформаціи на, 
соціальна, тощо); наслідковими проявами; тривалістю протікання; сферами поширення; 
напрямами ураження (структурні елементи, технологічні об’єкти, інфраструктура, 
етапи виробництва, споживання, транспортування; видовістю та методами протікання 
(спонтанні та прогнозовані, хронічні чи випадкові, об’єктивні чи суб’єктивні) [11, 12]. 

Загрози як соціально-економічне явище підпорядковуються зростаючіи  ієрархії : 
загрози макроекономічного рівня, загрози мезоекономічного рівня, загрози 
мікроекономічного рівня. 

Водночас заявлені рівні потребують більш чіткої  класифікації  загроз, які 
різняться за віддаленістю та індикаторами впливу. 

Макроекономічнии  рівень ідентифікації  загроз охоплює системність 
національної  економіки на шляху виявлення та усунення вад усуспільненої  дії  усіх 
господарюючих суб’єктів. Тому наявними та потенціи ними загрозами за даних умов 
можуть бути: ризики щодо реалізації  економічної  стратегії  енергетичної  сфери; ризики 
відповідності цілям економічного розвитку держави; ризики щодо наявного та 
використовуваного ресурсно-технологічного та енергетичного потенціалу краї ни; 
ризики, пов’язані з енергоощадним сприи няттям господарського розвитку суб’єктами 
господарювання; ризики форс-мажорного характеру (політичні зміни, віи ськова агресія, 
екологічні катаклізми, втрата привабливості енергетичного ринку краї ни для суб’єктів 
ЄС, кібератаки, пандемії , аваріи ність енергетичних об’єктів, енергетичне реи дерство), 
які спричиняють макроекономічну нестабільність держави; збереження принципу 
надмірного державного популізму в регулюванні діяльності енергетичних підприємств; 
втручання держави в ринкові процеси тарифоутворення [16, 18]. 

Приведення відповідності достатньому рівню енергетичної  безпеки основних 
індикаторів макроекономічного рівня знаходяться в епіцентрі здіи снення реформ. Зміна 
існуючих параметрів з негативного до позитивного розвитку сприятиме повною мірою 
реалізації  урядом свої х цілеи  та напрямів [16, 18]. Мезоекономічнии  рівень 
характеризується загрозами галузевого розвитку, які безпосередньо чинять тиск на 
підсистему або компонент енергетичної  безпеки. Зокрема галузеве електропостачання 
стикається з наступними ризиками: завищені зелені тарифи; імпортозалежність від 
електроенергетичних ресурсів; непрозора система нарахування ПСО (далі – покладання 
спеціальних обов’язків); невпорядкованість процедури погашення «старого боргу»; 
зростання вартості електроенергетичних носії в для споживачів; вплив форс-мажорних 
обставин на раптове припинення діяльності інфраструктурних об’єктів атомної , 
теплової  генерації  та видобування вугілля; швидкии  характер змін нормативно-
правового регулювання та запізніла реакція управління та планування на 
електроенергетичних підприємствах; зміна споживацьких уподобань (відмова від 
централізованого постачання на користь індивідуальному, низька ефективність 
енерговикористання); зменшення частки застосування ВДЕ електроенергетичніи  
генерації ; морально та фізично застаріла інфраструктура регіональних енергетичних 
ринків; збільшення частки нерезидентів краї ни в енергетичному секторі з зовнішнім 
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характером регулювання; зниження рівня надіи ності функціонування вітчизняної  
газотранспортної  системи [13]. 

Загрози мезоекономічного рівня відображають зміни статичних параметрів регіо-
нальних галузевих енергетичних структур та потребують системи заходів щодо пере-
дислокації  з «небезпечного» у «безпечнии  » стан. Цеи  доволі умовнии  перехід дозволяє 
оцінити стан «безпеки» за и мовірністю об’єкта реагувати на потенціи ні ризики [2]. 

Мікроекономічнии  рівень з’ясування природи походження загроз орієнтується на 
деталізацію підсистемних процесів та передбачає розглядати окремі елементи, 
функціональні взаємозв’язки, процеси під час надання конкретної  енергетичної  послуги 
суб’єктами енергетичної  системи. 

Саме для цього рівня є характерними наступні загрози: відтік кваліфікованого 
персоналу з енергетичної  галузі; відсутність модернізації  та деградація елементів 
вітчизняних електропостачальних, газорозподільних та нафтопереробних фондів 
підприємств; відсутність чіткості та системного розподілу обов’язку між працівниками 
енергетичної  галузі; невпорядкованість форми власності енергетичних підприємств; 
елементи тінізації  в діяльності енергетичних підприємств; недієвість професіи ної  
системи освіти для підготовки та перепідготовки фахівців енергетичної  галузі; низька 
якість систем інформаціи но-комунікативного забезпечення на підприємстві; наявність 
випадків енергетичного реи дерства, крадіжки. 

Зрозуміло, що зазначені загрози з плином часу мають тенденцію до видозміню-
вання форми та сили впливу на енергетичну безпеку. Тобто мінливии  характер загроз 
означає зміну основних параметрів енергетичних ринків, ї х технологічного забезпе-
чення, безпекового середовища краї ни, галузі та безпосередніх суб’єктів господарю-
вання [17]. 

З огляду на зазначене особливої  уваги потребує систематичнии  та налагоджении  
механізм ідентифікації  загроз кожного рівня з и мовірністю ї х уникнення або зменшення. 

В свою чергу оцінювання рівня загроз є передумовою для поєднання зусиль 
важелів держави та ринку щодо формування завдань та шляхів реалізації  щодо ї х 
уникнення. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Зазначене передбачає ієрархію методів для підвищення енергетичної  стіи кості 
економічної  системи краї ни шляхом виконання свої х повноважень відомчими 
структурами. 

Кабінету Міністрів України слід вжити наступних заходів: 
1. Регламентувати дію Закону «Про особливості погашення заборгованості, що ут-

ворилася на оптовому ринку електричної енергії», ухвалити нормативно-правові акти, які 
є важливими для імплементації основних його положень, з подальшою їх реалізацією [3]. 

2. Обґрунтувати органами державної влади дискусії у Верховній Раді щодо нової 
редакції Кодексу про надра та Закону про Землю. 

3. Ініціювати органами державної влади розробленого Держрезервом 
законопроекту «Про мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів» та ухвалення 
нормативно-правових актів, необхідних для імплементації його положень відповідно до 
вимог Директиви 2009/119/ЄС, з подальшою реалізацією. 

4. Затвердити програму оптимізації потужностей і технологічних параметрів 
функціонування газотранспортної системи України відповідно до очікуваних сценаріїв 
її завантаження з 2023 р., передбачивши зосередження мінімальних запасів природного 
газу у підземних сховищах України. 

5. Легалізувати Верховною Радою України законопроект «Про енергетичну 
ефективність», забезпечивши його повну відповідність ключовим положенням 
Директиви 2012/27/ЄС. [3]. 
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6. Розробити та подати до Верховної Ради України законопроект «Про засади 
державної політики у сфері енергетичної безпеки», що окреслює цілі відповідної 
політики, завдання, функції й повноваження органів державної влади, окреслює 
розподіл відповідальності та особливості взаємодії між учасниками енергетичних 
ринків, а також стандарти та норми енергетичної безпеки. 

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України забезпечити 
такі заходи: 

1. Розробити програми заміщення генеруючих потужностей, що мають бути 
виведені з експлуатації, а також об’єкти нової енергетичної інфраструктури, із 
пропозиціями щодо джерел та механізмів фінансування. 

2. Вдосконалити нормативно-правові документи, які передбачають 
запровадження конкурсів на будівництво високоманеврових генеруючих потужностей, 
згідно з умовами Закону України «Про ринок електричної енергії». 

3. Розробити план енергетичної стійкості України, який би забезпечив 
врегулювання питань функціонування національної економіки і паливно-
енергетичного комплексу в особливий період (в кризових ситуаціях) та визначеності 
низки завдань, функцій і повноважень суб'єктами за умови антикризового забезпечення 
енергетичної безпеки. 

4. Затвердити концепцію розвитку ринку нафтопродуктів і газових палив, 
обумовивши в ній раптове зниження споживання нафтопродуктів, вироблених із 
російської сировини й необхідність резервування палив суб’єктами господарювання в 
обсязі 30 днів добового споживання для здійснення товарних інтервенцій у випадку 
кризової ситуації; 

5. Розробити нормативно-правові акти щодо створення державного резерву 
розосередженого запасу енергетичного вугілля загальним обсягом щонайменше 
3 млн т. 

6. Подати до розгляду Верховної Ради Закон України «Про ринок вугільної 
продукції», в якому має бути передбачено запровадження ринку вугільної продукції; 
приведення механізму ціноутворення на ринку вугільної продукції за сегментами 
споживання у відповідність до кращих світових практик; необхідність формування 
прогнозних балансів вугільної продукції післявоєнного періоду. 

7. Розробити процедуру формування прогнозного та загального енергетичного 
балансу України. 

8. Здійснити моніторинг усіх наявних та потенційних загроз, що виникають у 
сфері забезпечення енергетичної безпеки. 

9. Міністерству екології та природних ресурсів України слід здійснити такі 
заходи: 

10. Розробити й подати на розгляд Кабінету Міністрів України: нормативно-
правові документи, які дозволяють подальше спрощення дозвільної системи 
нафтогазовидобувної галузі. 

11. Обґрунтувати доцільність законопроекту про внесення змін до Податкового 
кодексу України з метою стимулювання видобутку на виснажених і малих родовищах, 
нових і низькодебітних свердловинах, родовищах зі складними умовами розробки; 

12. Підготувати законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про 
затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 року» з метою врахування сучасних потреб національної 
економіки в енергоносіях; приведення у відповідність до європейської вітчизняної 
класифікації запасів і прогнозних ресурсів нафти, газового конденсату й природного 
газу; запровадження методики оцінки співвідношення запасів до обсягів видобування 
(R/P Ratio), а також проведення низки заходів щодо відновлення пошкодженого 
внаслідок військових дій ресурсно-сировинного потенціалу. 
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