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Анотація 
Досліджуючи питання регулювання системи енергетичної безпеки держави, варто відзначити повну 
несистемність, а також невпорядкованість нормативно-правових документів, що забезпечують регулюван-
ня діяльності енергетичної сфери. Нормативно-правові акти зазначеної галузі функціонують за умов 
лобіювання окремими суб’єктами у разі неузгодженості пріоритетних напрямів свого розвитку; існування 
регіональних енергетичних ринків, ізоляція безпекових позицій енергетичних підприємств, еколого-
технологічні вимоги, стандартизація, ліцензування тощо. Важливим аспектом формування фізичного 
захисту енергетичних об’єктів є те, що вони покладаються на суб’єктів господарювання. Витрати на 
забезпечення відповідної безпеки включаються у валові витрати за попереднім погодженням з Регулятором 
енергетичних ринків. Проте, Регулятор на сьогодні не має законних повноважень врахувати такі категорії 
витрат, що, відповідно, унеможливлює узаконити джерело фінансування захисту. Варто зазначити, що 
енергетична інфраструктура не захищається на відомчому рівні попередньо без відповідної координації та 
узгодження з іншими пріоритетами стратегіями та заходами забезпечення національної безпеки. Зазначені 
обставини свідчать про загрози системі енергетичної безпеки шляхом неврегульованості законодавчого 
базису та передбачають необхідність суттєвого вдосконалення механізмів та інструментів захисту з боку 
нормативно-правового супроводу. Сучасні обставини економічної системи України спричинили зміни в 
енергетичному законодавстві. Наразі формується нове енергетичне середовище, прояснити яке 
закостенілими нормативними документами вже неможливо. Імплементовані зміни впливають не лише на . 
особливості взаємовідносини між суб’єктами енергетичного ринку (виробниками, споживачами, державою), а 
й чинять тиск на принципи регулювання діяльності останніх; мається на увазі застосування підходів ЄС, 
відмова від адміністративних важелів регулювання діяльності ринків та державного патерналізму тощо. 
Результатом є виникнення нових загроз безперебійному функціонуванню енергетичного сектору країни 
внаслідок використання енергетичних методів як аналогу «енергетичної зброї». В свою чергу слід переглянути 
раніше прийняті механізми та інструменти управлінської діяльності у системі енергетичної безпеки. Мета 
даної статті полягає в різнобічному дослідженні, а також визначенні аспектів, нормативно-правових 
підвалин регулювання енергетичної сфери України, що є можливими в умовах європейської інтеграції держави. 

Ключові слова: енергетична сфера, європейська інтеграція, національна безпека, нормативно-правові 
підвалини, енергетична безпека.  

Liubomyr MATIICHUK 

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer 
Science, Ternopil Ivan Puluj National Technical University 

REGULATORY AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE REGULATION OF THE ENERGY 
SPHERE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION 

Matiichuk L. Regulatory and legal foundations of the regulation of the energy sphere of Ukraine 
in the conditions of European integration. Ukrainian Journal of Applied Economics and 
Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 206–216. 

Abstract 
Investigating the issue of regulation of the energy security system of the state, it is worth noting the complete lack of 
systematicity, as well as the lack of orderliness of regulatory and legal documents that ensure regulation of the energy 
sector. Regulatory and legal acts of the specified industry function under conditions of lobbying by individual subjects, 
under conditions of inconsistency in the priority directions of their development; the existence of regional energy 
markets, isolation of security positions of energy enterprises, ecological and technological requirements, 
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physical protection of energy facilities is relying on business entities. The costs of ensuring the appropriate security 
are included in the gross costs upon prior agreement with the Regulator of Energy Markets. However, the Regulator 
currently does not have the legal authority to take into account such categories of expenses, which makes it impossible 
to legitimize the source of defense funding. It is worth noting that the energy infrastructure is not protected at the 
departmental level beforehand without appropriate coordination and coordination with other priority strategies and 
measures to ensure national security. The mentioned circumstances testify to threats to the energy security system 
due to the non-regulation of the legislative basis and foresee the need for significant improvement of mechanisms and 
tools of protection from the side of regulatory and legal support. The current circumstances of the economic system 
of Ukraine have caused changes in the energy legislation. Now, the new energy environment is being formed, which 
cannot be clarified by rigid regulatory documents. The implemented changes affect not only the peculiarities of the 
relationship between energy market subjects (producers, consumers, and the state) but also put pressure on the 
principles of regulation of the latter's activities; it refers to the application of EU approaches, the rejection of 
administrative levers for regulating the activity of markets and state paternalism, etc. The result is the emergence of 
new threats to the uninterrupted functioning of the country's energy sector due to the use of energy methods as an 
analog of "energy weapons." In turn, the previously accepted mechanisms and tools of management activity in the 
energy security system should be reviewed. The purpose of this article is a multifaceted study, as well as the 
determination of aspects, normative and legal foundations of the regulation of the energy sector of Ukraine, which 
are possible conditions for the European integration of the state. 

Keywords: energy sphere, European integration, national security, regulatory and legal foundations, energy security. 

JEL classification: Q43 

Вступ 

Занурюючись у питання системи енергетичної  безпеки Украї ни, слід зазначити 
цілковиту несистемність та невпорядкованість законодавчих документів, які 
регулюють діяльність енергетичної  сфери. Документи нормативно-правового 
характеру зазначеної  галузі функціонують за умов лобіювання окремими суб’єктами, за 
умов неузгодженості пріоритетних напрямів свого розвитку (існування регіональних 
енергетичних ринків, ізоляція безпекових позиціи  енергетичних підприємств, еколого-
технологічні вимоги, стандартизація, ліцензування тощо) [2]. 

Дослідженням питань, що стосуються енергетичної  сфери Украї ни було 
присвячено велику кількість досліджень як на теоретичному, так і на практичному 
рівнях. Переважна ї х більшість певним чином розкривають основні положення, що вже 
висвітлено в Украї нськіи  Енергетичніи  стратегії . Серед науковців-дослідників в 
зазначеніи  галузі варто зазначити М. Коротю, В. Лагодієнка, Р. Романюка та ін.  

Серед науковців, які відстоюють думку щодо консолідації  та усуспільнення 
нормативно-правового базису енергетичної  сфери держави, варто виділити С. Галянта, 
В. Купчака, О. Новосад, К. Павлова, О. Павлову, О. Стрішенець та ін. 

Формулювання цілей статті 

Мета даної статті полягає в різнобічному дослідженні, а також визначенні 
аспектів, нормативно-правових підвалин регулювання енергетичної сфери України, що 
є можливими в умовах європейської інтеграції держави. 

Виклад основного матеріалу 

Зазначені труднощі виникають і в термінологічному тлумаченні певних 
вживаних категоріи . До прикладу, в процесі регулювання газорозподільної  діяльності 
підприємств практикується вживати категорію «кризова ситуація», яка характеризує 
загрозу обмеження газопостачання. Схожі загрози для електроенергетичної  галузі 
мають назву «надзвичаи на ситуація». 

Цікавим є пояснення з боку відомчих структур прогалин законодавства на 
зазначені кризові випадки. Зокрема, кінцеве рішення щодо впровадження 
«надзвичаи ної  ситуації » в електроенергетичніи  галузі прии має Кабінет Міністрів 
Украї ни на вимогу Міністерства енергетики та вугільної  промисловості чи НКРЕКП [24]. 
Водночас, в газорозподільному секторі за поданням оператора газотранспортної  
системи затверджується порядок діи  при «кризових ситуаціях» [23]. 

Відносно методів регулювання енергетичною сферою теж зберігається певна 
«закостенілість» законодавчих підвалин, неадаптивність до діючих процесів, які мають 
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місце в енергетичному секторі, та не враховують нові протидії  енергетичніи  небезпеці. 
Украї на затвердила міжнародні зобов’язання щодо формування середовища для 
відкритих, лібералізованих внутрішніх енергетичних ринків. 

На жаль, сучасні законодавчі прогалини забезпечення належного рівня 
«енергетичної  безпеки» та методи захисту вітчизняних енергетичних ринків є 
неспроможними чинити опір при політиці інших держав [11].  

Прозора законодавча база є основою у реалізації енергетичної стратегії країни. 
Першочергово слід зазначити відповідальність щодо формування та дотримання умов 
та норм реалізації енергетичної стратегії Кабінету міністрів, парламенту та Президента 
України, які беруть безпосередню участь у прийнятті рішень. Вторинно слід врахувати 
доволі широку інституційну підтримку реалізації енергетичних заходів. Серед основних 
слід виділити [11, 39, 40]:  

- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Основними 
повноваженнями є забезпечення політики енергопостачання, політики сталого 
енергетичного розвитку та кліматичних змін з подальшою координацією енергетичної 
політики уряду та консультування парламенту [14]. 

- Міністерство фінансів несе зобов’язання в частині оподаткування енергетичної 
системи [16]. 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства (Мінрегіон) відповідає за реалізацію відповідної політики та проєктного 
застосування на місцевому рівні [15]. 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості виступає в ролі основного 
виконавчого органу України з питання палива та енергетичних ресурсів [13]. 

- Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (Держенерго-
ефективності) є центральним урядовим органом, який відповідає за дотримання умов 
енергоефективності та застосування відновлюваних джерел енергії та технологій [4]. 

- Національна комісія, що здіи снює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП), створена у вересні 2014 року, здіи снює нагляд за 
ринками природного газу та електроенергії , а також за тепловим сектором. НКРЕКП 
замінила Національну комісію з регулювання державних енергетичних ринків та 
Національну комісію з регулювання ринків комунальних послуг. НКРЕКП 
підпорядковується президенту і підзвітнии  парламенту [17]. 

- Антимонопольний комітет покликаний відповідати за уникнення надмірній 
концентрації ринкової влади [1]. 

- Державна інспекція ядерного регулювання несе відповідальність за 
експлуатацію ядерних установок, включаючи видобуток урану, зберігання 
радіоактивних відходів та виведення з експлуатації в Чорнобилі [3]. 

Проте, невідповідність чинного законодавства в частині формування 
спроможності краї ни протистояти загрозам функціонування енергетичного сектору 
робить уразливим енергетичну систему таким загрозам, як фізичні інструменти 
диверсії , віи ськове вторгнення, терористичні прояви, кібератаки. 

За вітчизняною законодавчою практикою, як правило, передбачено організацію вик-
лючно захисту енергетичних об’єктів, що не захищає від інших різновидів загроз [18, 20]. 

Важливим аспектом формування фізичного захисту енергетичних об’єктів є те, що 
вони покладаються на суб’єктів господарювання. Витрати на забезпечення відповідної  
безпеки включаються у валові витрати за попереднім погодженням з Регулятором 
енергетичних ринків. Проте, Регулятор на сьогодні не має законних повноважень врахувати 
такі категорії  витрат, що, відповідно, унеможливлює узаконити джерело фінансування 
захисту [19,31, 32, 34]. 

Варто зазначити, що енергетична інфраструктура не захищається на відомчому 
рівні попередньо без відповідної  координації  та узгодження з іншими пріоритетами 
стратегіями та заходами забезпечення національної  безпеки. Зазначені обставини 
свідчать про загрози системі енергетичної  безпеки шляхом неврегульованості 
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законодавчого базису та передбачають необхідність суттєвого вдосконалення 
механізмів та інструментів захисту з боку нормативно-правового супроводу. 

Трансформації  ринкових параметрів підприємницької  активності 
електроенергетичної  галузі, обмеження адміністративних заходів, лібералізаціи не 
спрямування 1990 років було безсилим без ефективного інституціи ного середовища 
державного регулювання та звісно не дозволило здіи снити потрібних модернізаціи них 
та нормотворчих змін у ціи  царині [30, 40]. 

Особливе місце в нормативно-правовому полі діяльності ПЕК Украї ни належить 
енергоефективності, оскільки процеси інтегрування Украї ни в світовии  простір ще у 
2000 роках відбувалися на засадах дотримання міжнародних економічних принципів, 
одним з яких і є підвищення енергоефективності [9]. 

Світовии  досвід переконливо свідчить, що наслідком енергетичної  кризи 70-
х років минулого століття слала економічна стагнація промислово-розвинених краї н за 
рахунок зниження темпів економічного розвитку до кінця 1981 року на 1,2 трлн дол. Ця 
обставина започаткувала відлік інтенсивних заходів з енергозбереження [12]. 

Реалізація зазначених зрушень спричинила прии няття низки законів про 
запровадження енергоефективних заходів. Зокрема у 1990-х роках було прии нято Закон 
Украї ни «Про енергозбереження», відповідні Укази Президента та Постанови Уряду, ряд 
державних програм із запровадження енергоефективності тощо. 

Проте, держава певним чином у зазначених документах частково обмежувала 
контроль та відповідальність зі свого боку. Більшість заходів енергоефективного 
характеру ініціи овані державними програмами не отримали дієвості державного 
інструменту та, як правило, були націленими на вирішення галузевих енергетичних 
проблем та не зважали на необхідність вирішення територіальних питань 
енергозбереження [8]. 

Непроста ситуація навколо енерго-економічного середовища, нові геополітичні 
виклики, які постали перед Україною стосовно норм енергетичної безпеки, спричинили 
ухвалення «Енергетичної стратегії України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» від 18 серпня 2017 р. № 605-р. Уряд замінив Енергетичну 
стратегію до 2030 р., яка вже була застарілою на момент її прийняття, в липні 2013 р. 

Нова ЕСУ передбачає розмежування споживання енергії та економічного 
зростання: прогнозується, що ВВП збільшиться у 2,3 рази за 20 років, із середньорічним 
рівнем 4,2%, тоді як загальне постачання первинної енергії (ТЕС) збільшується лише на 
7%. Як результат, енергетична інтенсивність, за прогнозами, зменшиться більш ніж 
удвічі з 0,28 до 0,13 [28]. 

Ключовими напрямами цього документу є раціоналізація та підвищення 
використання власних паливно-енергетичних ресурсів, формування енергоощадної 
моделі енергетичної безпеки за умов інтеграційних процесів з ЄС. Енергетичною 
Стратегією України визначаються цілі, завдання та механізми виведення енергетичного 
комплексу на принципово новий, якісний рівень розвитку [37, 41]. 

Насамперед, ЕСУ спрямована на вирішення проблем енергетичної  безпеки в 
умовах потреби забезпечення суверенітету держави за обставин зовнішньої  агресії  із 
застосуванням як новітніх видів озброєнь (у тому числі інформаціи них та гібридних 
методів ведення віи ни), так і невіи ськових впливів. 

Документ пропонує механізми трансформаціи ного характеру на період до 
2020 року та визначає стратегічні орієнтири розвитку до 2035 року. Зниження 
енергоємності економіки, а також диверсифікація джерел і шляхів постачання 
енергоресурсів, нарощування вітчизняного виробництва [36]. 

Імплементація ЕСУ передбачає здіи снення у три основних етапи:  
- 1 етап передбачає реформування енергетичного сектору (до 2020 року). Цеи  

етап має на меті сформувати лібералізовані, конкурентоспроможні енергетичні ринки 
та обмежити вплив держави у ї х функціонуванні; 
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- 2 етап передбачає здійснення оптимізації та запровадження інноваційного 
розвитку енергетичної інфраструктури (до 2025 року). Цей етап сфокусований на 
залученні необхідних інвестицій в енергетичний сектор та розвитку енергетичної 
інфраструктури з подальшою її інтеграцією у європейську систему. 

-3 етап обумовлює забезпечення стабільного розвитку енергетичної системи (до 
2035 року). На цьому етапі передбачається виконання зобов’язань щодо скорочення 
викидів парникових газів, активізація відновлюваних джерел енергії та забезпечення 
енергетичної безпеки шляхом подальшого нарощування видобутку газу, включаючи 
нетрадиційний газ та морське буріння. ЕСУ забезпечує повне виконання зобов'язань 
щодо обмеження вуглекислого газу (СО2), оксидів азоту (NOx) та викидів пилу великих 
спалювальних установок, що передбачає систему торгівлі викидами (ETS) до 
2035 року [28]. 

Необхідність дотримання принципів енергетичної безпеки та сталого розвитку 
разом із зобов'язаннями до Європейського Союзу та МВФ спричинили запровадження 
зміни між секторами, включаючи також тарифну дерегуляцію, приватизацію та 
вдосконалення корпоративного управління державними підприємствами.  

Україна приєдналася до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 
з лютого 2011 року та розпочала процес імплементації енергетичного законодавства ЄС. 
Це вплинуло на формування системи законів, які орієнтувалися на дотримання 
стандартів ЄС, здебільшого у частині електричної енергії та природнього газу.  

В основі прийнятих законів враховані наступні: енергетичного ринку, система 
анбандлінгу та збільшення частки поновлюваних джерел енергії в енергобалансі.  

Енергетичний ринок розроблений для підтримки домінування держави та субси-
дування споживання енергії домогосподарствами та державним сектором. Тому впровад-
ження ефективної нормативної бази на засадах конкуренції, прозорості ринку, підвищен-
ня рівня інвестиційної привабливості є важливим у прийнятті законодавчого базису [35].  

Ті зміни, які відбувалися в енергетичній системі Україні, вимагали визначити 
напрями та спектри поведінки суб’єктів господарювання за умов відповідних 
законодавчих реформ 

До липня 2019 року ринок електроенергії функціонував за моделлю одного 
покупця. Генераторам гідроенергетики, атомної енергетики, когенерації та 
відновлюваних джерел енергії платили за фіксованими ціни, які встановлювала 
Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, тоді як теплові 
електростанції конкурували за залишок попиту на ринку.  

Однією з перших законодавчих змін був Закон про ринок природного газу, який 
було прийнято парламентом у березні 2015 року. Він передбачав повну лібералізацію 
ринку газу терміном до 2017 року (незабаром був відтермінований до 2020 року). За 
умовами Закону було встановлено єдину цінову політику на газ в межах регулятивних 
процесів України, яка дозволяє купувати енергетичні послуги споживачам [27]. 

Згодом, у 2017 році, було прийнято новий Закон про ринок електроенергії, який 
відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС та легалізує приєднання до 
системи ENTSO-E (Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії). 
Водночас за цим Закон відбулася зміна моделі ринкових операцій одного покупця на 
модель двосторонніх контрактів. Це спричинило структуризацію Ринку електроенергії 
за трьома напрямками: гарантований покупець (державний трейдер), оператор ринку 
(відповідальний за організацію) та «Енергоринок» (відповідальний за вирішення 
непогашеної заборгованості). ПАТ «Укренерго» було визначено як регулятора 
комерційного обліку та адміністратора розрахунків [17, 26]. 

Монополістом вугільної промисловості стала компанія ДТЕК, яка володіє 
більшістю потужностей з видобутку вугілля та вугільних електростанцій, оскільки 
вугілля не підпадає під ринкове ціноутворення, яке регулюється НКРЕКП.  

Важливим елементом на ринку електроенергії є маневрування потужностей та 
управління попитом. В цьому напрямі на законодавчому рівні Європейського Союзу 
питання управління попитом розглядаються у Директиві 2012/27/EU, зокрема у 
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пункті 15.8 прямо вказується на те, що регулятори держав-членів ЄС повинні 
заохочувати участь агрегаторів на рівні генерації у роботі ринків електроенергії [6]. 

На виконання даної директиви 11 країн-членів Європейського Союзу вже 
розробили нормативну базу для роботи агрегаторів управління попитом електроенергії. 
Як наслідок, на сьогоднішній день у Європі обліковується понад 22 ГВт потужності 
керованого попиту, але за оцінками Європейської Комісії цей потенціал до 2030 року 
буде збільшено до 160 ГВт [5, 42]. 

Ситуація, яка склалася у 2014 році, незважаючи на затвердженні зобов'язання 
парламенту та уряду в коаліційній угоді від листопада 2014 р., спричинила поступове 
припинення усіх вугільних субсидій та ліквідацію неефективних шахт. В свою чергу це 
сформувало нову методологію розрахунку ціни на вугілля Роттердам+, яку 
запропонувало НКРЕКП [10]. 

Ця схема заснована на закупівлі вугілля з Європи, що передбачало додаткові 
витрати на транспортування, підвищувало ціну на енергію для споживачів і змушувало 
державу продовжувати надання субсидій у значних обсягах. 

Проте, дана методологія Роттердам + була повністю припинена лише в липні 
2019 року із введенням нової, більш конкурентоспроможної структури ринку 
енергетики. Незважаючи на це, державні шахти, які є у підпорядкуванні Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості, залишаються і досі збитковими та потребують 
радикальних змін та підтримки державного бюджету.  

В 2017 році урядом також було прийнято низку Законів, які розроблені 
Агентством Держенергоефективності та Мінрегіоном для регулювання ринку 
енергетики: Закон про енергоефективність у будівлях; Закон про комерційний облік 
комунальних послуг; Закон про Фонд енергоефективності [22, 25, 29]. 

Відносно застосування відновлювальних джерел енергії, то українське 
законодавство передбачає доступні тарифи на електроенергію, яка вироблена з ВДЕ, так 
званий «зелений тариф» [21]. 

Також починаючи з 2014 року отримано дозвіл домогосподарствам реалізовувати 
сонячну електроенергію безпосередньо постачальникам енергії.  

Питання функціонування системи енергетичної  безпеки зумовлює складності 
ідентифікації  об’єкта дослідження відповідно до Енергетичної  Стратегії  Украї ни, 
подальшого функціонування та розвитку, здіи снення систематичного контролю та 
підбір вірних інструментів впливу.  

З метою визначення об’єктного поля законодавчого забезпечення та створення 
моделі формалізації  законодавчого супроводу енергетичної  сфери пропонуємо такии  
системнии  підхід, якии  нами концептуалізовано на табл. 1. 

Таблиця 1. Основні компоненти законодавчого забезпечення у системі 
енергетичної безпеки [7] 

Відповідність енергетичній стратегії України 

Об’єкт діяльності Інструменти впливу Ефект 
Нормативний супровід 

(оцінка) 

Характеристика рис та 
параметрів 

енергетичного об’єкту 

Синтезування окремих рис в 
єдину структуру згідно з 
наи важливішими фун-

кціональними значеннями 

З’ясування низки резуль-
татів ціннісного застосу-
вання об’єкту для потреб 

національного рівня 

Імплементація низки 
законів згідно з націо-
нальними пріори-

тетами безпековості 

Виокремлення 
пріоритетних напрямів 

діяльності 
енергетичних об’єктів 

Консолідації  принципів 
енергетичного об’єкту 

відповідно до енергетичної  
стратегії  та політики 

Підтримка пріоритетних 
напрямів діяльності суб’єк-
тів енергетичного ринку в 
довгостроковіи  перспективі 

Напрями (види) 
підприємницької  

діяльності в 
енергетичніи  сфері 

Систематизація 
наи важливіших етапів 
діяльності енергетичної  

політики 

Обрання наи важливіших 
етапів, беручи до уваги 
складність ситуації  

Аналіз та послідовність діи  
та напрямів діяльності у 

короткостроковому періоді 

Пріоритети державної  
політики у 
забезпеченні 

енергетичної  безпеки 
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Продовження табл. 1 

Об’єкт діяльності Інструменти впливу Ефект 
Нормативний супровід 

(оцінка) 

Уточнення сфери 
дослідження 

енергетичного об’єкту 

Застосування принципу 
системності під час управ-

ління (компонент, структура, 
функціональне призначення, 
технологія виробництва) 

Конкретизація результату 
впливу компоненти об’єкту 
на енергетичну систему 

загалом 

Змістовне уточнення 
категорії  

«енергетична безпека» 
як об’єкта 

дослідження 
національної  безпеки 

Синхронізація 
принципів об’єктів 

енергетичних 
досліджень 

Оцінка застосування 
принципів та норм 
поведінки в напрямі 

забезпечення відповідного 
рівня національної  безпеки 

Прогнозування 
відповідних моделеи  та 
способів управління 

енергетичною безпекою 

Посилення держав-
ного регулювання 

енергетичною сферою  

Консолідація 
функціонування об’єкту 

відносно цілеи  
енергетичного розвитку 

Індуктивність параметрів 
об’єкту в системності 
енергетичної  безпеки 
з’ясування низки загроз 
об’єкту в структурі СЕБ 

З’ясування низки загроз 
енергетичної  безпеки та ї х 

попередження або 
уникнення при зміні 
енергетичної  політки 

Ідентифікація та 
унеможливлення 

загроз національної  
(енергетичної ) 

безпеки 

Функціонування та розвиток 

Зміна параметрів 
енергетичних об’єктів 
під час довгострокового 

планування 

Конкретизація цілеи  та 
завдань довгострокового 

функціонування 
інструментів та координація 

діяльності суб’єктів 

Встановлення 
нормативних норм та 
вимог функціонування 
об’єкту та формування 

пріоритетів 

Енергетична стратегія 
Украї ни 

Зміна умов та термінів 
планового 

функціонування 
енергетичного сектору 

Формування відповідного 
механізму реагування на 
загрози енергетичним 

об’єктам 

Нормативне роз’яснення 
організації  діяльності за 

умов загроз з подальшою ї х 
неи тралізацією 

Групування заходів по 
протидії  енергетичної  
безпеки. Ідентифікація 

загроз 

Розмежування функ-
ціональних обов’язків 
та повноважень між 

суб’єктами енергетичної  
сфери 

Планування 
функціонального ресурсного 

та кадрового розподілу 
об’єктів енергетики 

Створення організаціи но-
планової  структури з 
визначеним функціо-

нальним середовищем та 
відповідним між 

суб’єктами 

Легалізація трудових 
відносин та норм і 

принципів поведінки 
суб’єктів 

господарювання 

Взаємовідносини та ко-
ординація зусиль між 

суб’єктами енергетики та 
зовнішнім середовищем 

Консолідація зусиль та 
механізмів підтримки інших 
суб’єктів господарювання 

Створення сприятливого 
середовища виробничих 
відносин між суб’єктами 
енергетичної  сфери 

Узаконення процедур 
взаємодії  між 
суб’єктами 

господарювання 

Систематичний контроль 

Аналіз та оцінка стану 
та розвитку 

енергетичного об’єкту 

Інформаціи нии  моніторинг 
зміни параметрів об’єктів 

енергетики 

Систематизація зусиль 
відносно аналізу, збирання 
даних та формування звіту 

діяльності 

Інформаціи но-
аналітичні показники 

забезпечення 
енергетичної  безпеки 

Уточнення пріоритетів 
здіи снення 

систематичного контролю 
енергетичних об’єктів 

Оцінка діяльності об’єкту 
встановленим напрямам 
енергетичної  стратегії  

Встановлення параметрів 
оцінки загроз з 

встановленням норм та 
правил поведінки суб’єктів 

Нормативнии  вимір 
рівня загроз 

енергетичніи  безпеці 

Інструменти впливу 

Оцінка та контроль 
матеріально-технічного 
стану енергетичного 

об’єкту 

Систематизація даних 
відносно тенденціи  та 
перспектив розвитку 
об’єктів енергетики 

Збір даних ресурсного 
застосування та умов 
відповідності цілям 

розвитку 

Енергетичних баланс 
Украї ни 

Формування фінан-
сового забезпечення 
розвитку об’єкта за 

Формування механізму 
фінансування заходів задля 
уникнення кризових явищ 

Затвердження правових 
засад фінансування заходів 
із забезпечення норм та 

Правові повноваження 
у напрямі 

забезпечення 
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умов обмежень правил безпеки енергетичної  безпеки 

Продовження табл. 1 

Оцінка стіи кості 
інфраструктури 

енергетичних об’єктів 

Аналіз стану та визначення 
механізмів протидії  

наслідків пошкодження 
інфраструктурних об'єктів 

Формування системи 
організаціи ного, ресурсно-
аналітичного забезпечення 

функціонування 
інфраструктури 

Нормативне 
забезпечення засад 
національної  та 

енергетичної  безпеки 

Формування ресурсного 
забезпечення розвитку 

об’єкту за умов 
обмеженості 

Формування резервних 
запасів за умов кризового 

явища 

Встановлення вимог до 
створення ресурсного 
забезпечення розвитку 

об’єкту 

Правове спрямування 
резервів енергетичних 
ресурсів та матеріаль-

но-технічного 
забезпечення 

Забезпечення розвитку 
енергетичного об’єкту 

за умов обмежень 

З’ясування принципів та 
особливих умов управління 
енергетичними об’єктами за 

кризових умов 

Запровадження певних 
правових засад та 

ресурсного забезпечення за 
умов кризової  ситуації  

Правові засади 
функціонування 

енергетичного сектору 
Украї ни за умов 
кризової  ситуації  

Консолідація зусиль 
суб'єктів 

господарювання для 
мінімізації  витрат за 

умов кризових ситуаціи  

Спільні зусилля суб’єктів для 
життєзабезпечення за умов 

кризи 

Інституціи не, 
організаціи не, та 

матеріально-технічне 
забезпечення 

Відомче регулювання 
енергетичної  сфери 

Застосування 
необхідного рівня 
обмежень за умов 
кризової  ситуації  

Застосування обмежень 
діяльності суб’єктів господа-
рювання, магістральних 

ресурсів, тощо 

Формування відповідного 
інституціи ного, 

організаціи ного та 
ресурсного забезпечення 

Правове забезпечення 
функціонування 

системи енергетичної  
безпеки 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Сучасні обставини економічної  системи Украї ни спричинили зміни в 
енергетичному законодавстві. Наразі формується нове енергетичне середовище, 
прояснити яке закостенілими нормативними документами вже не можливо. 
Імплементовані зміни впливають не лише на особливості взаємовідносин між 
суб’єктами енергетичного ринку (виробниками, споживачами, державою), а и  чинять 
тиск на принципи регулювання діяльності останніх (мається на увазі застосування 
підходів ЄС, відмова від адміністративних важелів регулювання діяльності ринків та 
державного патерналізму тощо). 

Результатом є виникнення нових загроз безперебіи ному функціонуванню 
енергетичного сектору краї ни внаслідок використання енергетичних методів як 
аналогу «енергетичної  зброї ». В свою чергу слід переглянути раніше прии няті механізми 
та інструменти управлінської  діяльності у системі енергетичної  безпеки. 
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