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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. XXI століття характерне структурними змінами у
світовому споживанні енергоресурсів, що зумовило посилення залежності
багатьох країн від імпортних поставок природних енергетичних ресурсів.
Зменшення імпортної залежності вирішується за рахунок проведення
структурних змін в енергетичній сфері, а також впровадження і реалізації
проектів альтернативної енергетики, що відповідає екологічним вимогам. В той
же час, активізується політика диверсифікації постачальників енергоносіїв, що
вимагає переоцінки ефективності логістичного супроводу у експортноімпортних поставках енергетичних ресурсів. Тому державне регулювання стає
пріоритетною умовою гарантування енергетичної безпеки країни та висуває
вимогу надійного та ефективного постачання електроенергії споживачам, що
зумовлює необхідність структурно-функціонального реформування енергетики
з орієнтацією на екологічність, перехід енергетики на інтелектуальні технології
та розробку відповідних ефективних логістичних рішень. Відтак, логістична
складова енергетики виступає ключовою умовою для економічної діяльності
виробників енергії, їх посередників та споживачів в ринкових умовах.
Теоретичні дослідження, що стосуються питань розвитку та безпеки
національної економіки, визначення основних загроз та перспектив України
проводили Безтелесна Л. І, Бондаренко Г. В., Земляний М. Г., Іляш О. І.,
Лойко В. В., Люльчак З. С., Мазур І. М., Мочерний С. В., Плачков І. В.,
Плачкова С. Г., Суходоля О. М., Ханін І. Г. та ін. У той же час, переважно
дослідження енергетичної безпеки розглядається в контексті правових доктрин
та інструментів лібералізації енергетичного ринку ЄС або регулювання
міжнародних відносин в енергетичній сфері (Амельницька О. В., Віхров О. П.,
Волошин О. Л., Гнатюк М. В., Коваль В. В., Кузьминчук Н. В., Мамонтова Н. А.,
Мельниченко О. А., Сердюченко О. В., Сазонець О. М., Хільчевська І. Г.).
Теоретичним розробкам проблем логістики присвячено значну кількість
наукових праць вітчизняних вчених, зокрема Гордона М. П., Григорака М. Ю.,
Дороніна М. С., Зуєвої О. Н., Крикавського Є. В., Мальчик М. В., Окландера М. А.,
Савіної Н. Б., Федорова І. О., Шахназаряна С. А., Якимишин Л. Я. та ін.
Дослідженнями питань логістики в енергетиці займалися Абалкін Л. І.,
Менжерес В. Н., Полуботко А. А., Струтинська І. В., Шуртухіна І. В., проте в
законодавчому полі енергетична логістика взагалі не розглядається. Тому
питання впровадження логістичних засад державного регулювання
енергетичної безпеки потребують подальших досліджень, що й обумовило
вибір теми, мети і завдань дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота пов’язана із тематикою науково-дослідних робіт
Національного університету водного господарства та природокористування,
зокрема науково-дослідних тем: «Актуальні проблеми теорії та практики
маркетингу і логістики в Україні» (номер державної реєстрації 0114U001136);
«Формування стратегії ефективності використання економічних ресурсів в
умовах міжнародної інтеграції України та світової глобалізації» (номер
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державної реєстрації 0114U001137), «Розвиток систем управління
національною економікою» (номер державної реєстрації 0118U100443).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в
обґрунтуванні теоретичних положень, розробленні науково-методичних і
практичних рекомендацій щодо застосування логістичних концепцій та
підходів в процесі державного регулювання енергетичної безпеки країни.
Для досягнення визначеної мети у роботі вирішувались такі завдання:
- поглибити теоретичні основи забезпечення національної безпеки;
- розвинути понятійний апарат енергетичної безпеки;
- структурувати інституційно-правові засади державного регулювання
енергетичної безпеки країни;
- адаптувати концептуальні засади логістики в енергетику;
- розробити семантичну модель оцінювання та прогнозування енергетичної
безпеки України;
- диференціювати логістичні ланцюги електроенергії;
- удосконалити засади державного регулювання енергетичної безпеки
України;
- здійснити прогнозування енергетичної безпеки країни.
Об’єктом дослідження є процес запровадження логістичних засад
державного регулювання енергетичної безпеки країни з метою гарантування її
достатнього рівня.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти
обґрунтування логістичних засад державного регулювання енергетичної
безпеки країни.
Методи дослідження. У процесі проведених досліджень використано
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи теоретичного
узагальнення – для уточнення понятійно-категорійного апарату «національна
безпека», «економічна безпека», «енергетична безпека», «енергетична
логістика» (п. 1.1 і п. 1.3); методи порівняльного аналізу, синтезу та групування
– при структуризації інституційно-правових засад державного регулювання
енергетичної безпеки країни (п. 1.2); табличний та графічний – для подання
розрахунків і кінцевих результатів дослідження (п. 2.1, 2.2); метод формалізації
– для диверсифікації логістичних ланцюгів електроенергії за видами
електрогенерацій ( п. 2.3);
історично-логічний
–
для
встановлення
закономірностей урядових рішень щодо реалізації енергоефективності (п. 3.1);
системний підхід – для удосконалення засад державного регулювання
енергетичної безпеки України (п 3.2); методи сценарного аналізу – при
прогнозуванні показника енергетичної безпеки країни (п. 3.3). Для
опрацювання та обробки статистичних даних застосовано програмні пакети MS
Excel, Graph.
Інформаційною основою дисертаційної роботи є нормативно-правові
акти, офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, фінансова звітність суб’єктів
економічної та енергетичної діяльності, наукові праці вітчизняних і зарубіжних
авторів з проблем логістики, національної, економічної та енергетичної
безпеки, а також результати власних досліджень автора.
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні
теоретичного підґрунтя логістичних засад забезпечення енергетичної безпеки
країни з урахуванням європейських стандартів та практичних рекомендацій
щодо їх впровадження у вітчизняну практику державного регулювання, яке дає
можливість оцінити стан енергетичної безпеки та виявити умови її
забезпечення. Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі
положення:
вперше:
- запропоновано семантичну модель оцінювання та прогнозування
енергетичної безпеки, яка на основі узагальнення результатів аналізу
генеруючих потужностей та сировинного потенціалу дозволяє здійснити
розрахунок як інтегрального показника, так і поточного рівня енергетичної
безпеки, що обумовлює розробку заходів забезпечення та прогнозування
енергетичної безпеки України;
удосконалено:
- інституційно-правові засади державного регулювання енергетичної
безпеки країни, які, в доповнення до існуючих, враховують особливості
суб’єктів та об’єктів у цій сфері, а також законодавче регулювання структурних
складових енергетики, що створює умови ефективного виробництва,
постачання, транспортування, передачі та споживання електроенергії;
- застосування концептуальних засад логістики в енергетиці, котрі
ґрунтуються на авторському визначенні «енергетична логістика» у
взаємокомплексі завдань, принципів і ланцюгів, що дозволяє приймати
своєчасні адекватні управлінські рішення стосовно оптимізації матеріальних,
фінансових та супроводжуючих інформаційних потоків з метою забезпечення
енергетичної безпеки країни;
- диференціювання
логістичних ланцюгів електроенергії генеруючих
структур вітчизняної енергетики в розрізі видів генерації енергії, що обумовило
їх аналітичне оцінювання і дало можливість визначити стримуючі та
стимулюючі фактори впливу, тим самим обрати напрями та запропонувати
заходи державного регулювання з метою підвищення енергетичної безпеки;
- прогнозне оцінювання енергетичної безпеки країни на основі адаптації
до енергетичної сфери математичної матричної системи, пірамідального методу
екстраполяції часових рядів, використання інтегрального підходу, що
дозволило визначити сценарії розвитку енергетичної безпеки України з
врахуванням прогнозного інтегрального показника енергетичної безпеки та
пропонованих регулюючих заходів держави;
набули подальшого розвитку:
- теоретичні основи забезпечення національної безпеки, які окрім
класичних положень враховують симбіоз сукупності потреб та загроз
суспільства і наявних ресурсів з позиції цілісності і структурованості системи,
що є необхідною умовою нарощення економічного потенціалу країни;
- понятійний апарат енергетичної безпеки, що дозволяє ув’язати змістовне
наповнення дефініцій національної, економічної, енергетичної безпеки і
відрізняється від існуючих ідентифікацією факторів та чинників, які
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забезпечують рівень безпеки, що дало можливість сформувати місію
енергетичної безпеки країни;
- засади нормативно-правового, економічного, фінансового, технічного,
технологічного та екологічного регулювання енергетичної безпеки на основі
логістичної концепції з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів
енергетичної конкуренції, що дозволяє гарантувати енергетичну безпеку для
сталого соціально-економічного розвитку України.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці,
обґрунтуванні та вдосконаленні методико-прикладного підґрунтя щодо
державного регулювання енергетичної безпеки для сталого економічного
розвитку країни на основі логістичних засад.
Розроблені теоретико-методичні положення та отримані практичні
результати дослідження застосовуються:
- державними органами влади (довідка Апарату Верховної Ради України
від 06.06.018 р.) – при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів щодо
удосконалення існуючої нормативної бази в сфері енергетики, а також
дозволило сформувати конкретні поправки у процесі розробки та обговоренні
нових законодавчих актів;
- органами місцевої влади м. Рівного (довідка Рівненської міської ради
№ 08-1336 від 22.08.2018 р.) – при коригуванні «Інвестиційної програми міста
Рівного на 2017-2020 роки», – при обґрунтуванні потоків енергозабезпечення
міста на перспективу на засадах європейської інтеграції України;
- національними суб’єктами іноземних країн (довідка № 02/392 від 02.08.2018
року Національного аерокосмічного агентства Міністерства оборонної
промисловості Азербайджанської Республіки) – при розробці власних планів
впровадження альтернативної енергетики, оцінці політики ціноутворення в
енергетиці та подальшому розвитку теплових станцій Азербайджану.
Результати досліджень і розробок, одержаних під час виконання
дисертаційної роботи, використані у навчальному процесі Національного
університету водного господарства та природокористування Міністерства
освіти і науки України (Довідка № 011/15-К.03 від 25.05.2018 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною
науковою працею автора. Усі наукові результати, викладені у дисертації і
винесені на захист, здобувач отримала особисто. З наукових праць,
опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті ідеї і
положення, які є результатом власних досліджень автора.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дослідження розглянуто та схвалено на міжнародних науково-практичних і
науково-методичних
конференціях:
Міжнародній
науково-практичній
конференції «Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та
пропозиції» (Львів, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції
«Розвиток національної економіки: теорія і практика» (Івано-Франківськ –
Тернопіль, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація
та суспільний розвиток національної економіки» (Одеса, 2015); Міжнародній
науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих учених
«Актуальні проблеми економіки в умовах фінансової кризи» (Київ, 2015);
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Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення економічної
безпеки в сучасних умовах» (Астана, Казахстан, 2015); Міжнародній науковій
конференції «Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики,
механізм реалізації» (Тбілісі, Грузія, 2016); Міжнародній конференції «Сучасна
трансформація економіки та управління в епоху глобалізації» (Клайпеда,
Литва); III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні дослідження
світової науки» (м. Дубай, ОАЕ, 2017); Всеукраїнській науково-практичній
конференції з іноземною участю «Актуальні питання розвитку економічної науки
та її вплив на становлення громадського суспільства» (Рівне, 2018).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в
27 наукових працях, у тому числі: 2 монографії, одна з яких одноосібна,
5 статей у фахових наукових виданнях, 11 статей – у виданнях іноземних
держав та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз,
9 матеріалів і тез доповідей науково-практичних конференцій різних рівнів.
Загальний обсяг надрукованих робіт становить 10,4 д.а. (особисто
автора 9,98 д.а.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертація
викладена на 320 сторінках комп’ютерного тексту, містить 24 таблиці,
49 рисунків, 22 додатки на 60 сторінках. Список використаних джерел містить
250 позицій на 28 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й
завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову
новизну та практичне значення наукових результатів, наведено відомості щодо
їх апробації.
У першому розділі «Концептуальні засади логістичного забезпечення
державного регулювання енергетичної безпеки країни» досліджено
теоретичні основи забезпечення енергетичної безпеки в системі національної;
висвітлено сутність та завдання державного регулювання енергетичної безпеки;
розкрито логістичні засади забезпечення енергетичної безпеки країни.
На основі критичного аналізу наукових джерел розвинуто теоретичні
основи забезпечення національної безпеки з позиції необхідності взаємодії потреб
та загроз суспільства. Враховуючи, що потреби визначають структуру
національної безпеки, а загрози активізують необхідність підвищення рівня
національної безпеки, визначено стримуючі (військові дії, втрата територій,
вичерпність енергетичних ресурсів, катаклізми техногенного та геофізичного
характеру) і стимулюючі (рівень фундаментальних досліджень, інноваційнотехнологічний розвиток, кліматичні зміни, рівень розвитку продуктивних сил
країни, економічний потенціал країни) фактори впливу на національну безпеку.
Врахування цих позицій, дозволило визначити національну безпеку як стан
суспільства, за якого матеріальні, інформаційні, енергетичні та інші ресурси
забезпечують стабільне існування і розвиток країни як цілісної системи.
Проаналізований сучасний понятійний апарат енергетичної безпеки виявив
ієрархічний зв'язок дефініцій національної, економічної та енергетичної безпеки і
дозволив сформувати місію енергетичної безпеки України (рис. 1).

6
Національна безпека
стан суспільства, за якого матеріальні, інформаційні, енергетичні та інші ресурси забезпечують стабільне
існування та розвиток країни як цілісної системи
Політична
стабільність

Верховенств
о права

Соціальнокультурна складова
та ідеологічна
основа

Інтегрованість в
глобальні інноваційнокомунікаційні
технології

Інфраструктурн
е забезпечення
країни

Рівень
екологічного
забезпечення

Економічна безпека
стан національної економіки, за якого забезпечується задоволення економічних потреб суспільства за
умови оптимального використання ресурсів і захисту економічних інтересів країни та її розвиток на
національному і міжнародному рівнях
Монетарний чинник: інфляція; рівень цін;
Рівень управління економікою: рівень корупції,
грошова маса; рівень золотовалютних резервів;
рівень тонізації економіки, рівень економічної
валютний курс
злочинності, рівень ринкових відносин
Демографічна
складова економіки: кількість
Бюджетна складова: рівень дефіциту бюджету;
населення,
міграційна
складова, рівень професійної
рівень державного боргу; рівень податкового
підготовки,
частка
працездатного
населення
навантаження; рівень дефіциту бюджету
Макроекономічна характеристика: ВВП на душу
населення; рівень та якість життя в країні; зайнятість
та рівень безробіття; рівень економічного зростання;
інвестиційний потенціал та забезпечення

Продуктивні сили країни: Продуктивність праці;
рівень
конкурентоздатності,
сировинне
забезпечення, рівень та розвиток технологій
виробництва; самодостатність економіки

Капітало-озброєність та
капіталоємність енергетики:
стан основних виробничих фондів,
рівень фізичного та морального зносу
виробничих фондів; економічна
ефективність капіталовкладень в
енергетику

Незалежність енергетики від
політичних рішень та дій:
ринковий механізм відносин між
виробниками та споживачами;
сформовані та відпрацьовані
механізми грошових потоків

Система розподілу та перерозподілу
енергетики:
рівень транспортно-дорожнього
сполучення; наявність та концентрація
ліній передач

базові технології; інноваційні
технології; інвестування розробок
технологій

Рівень енергетичної
інфраструктури:
забезпеченість відповідними виробнич
ими фондами; надійність забезпечення
енергетичними ресурсами;
своєчасність забезпечення
ресурсами
енергетичними
технологій:
Рівень
енергетичних

Паливно-енергетичний баланс
країни: рівень використання ресурсів;
рівень технологічних запасів; рівень
втрат енергетичних ресурсів

Рівень забезпечення країн власними
енергетичними ресурсам:
технічний потенціал видобутку
енергетичних ресурсів; природний
потенціал запасів енергетичних ресурсів

Енергетична безпека
спроможність держави забезпечити потреби економіки і суспільства енергетичними ресурсами в необхідному
обсязі, у визначений час з позиції економічної ефективності, технічної надійності та екологічної прийнятності

Рисунок 1 – Місія енергетичної безпеки країни
На основі ідентифікованих чинників забезпечення національної безпеки в
цілому та її складових виявлено функціональну залежність пріоритетного розвитку
енергетики та рівня енергетичної безпеки і запропоновано модель «Піраміда
енергетичної безпеки». Така піраміда узгоджує взаємодію функцій та елементів
енергетичної безпеки країни і дозволяє визначити пріоритетність її чинників в
зміні тенденцій ринкового середовища. Доведено, що першочерговим чинником
виступає рівень технологічного забезпечення енергетики, основою якого є
сировинна база. Відзначено домінуючу роль в гарантуванні енергетичної безпеки
країни її логістичну складову, яка визначається відповідним рівнем планування,
організування та контролю.
Забезпечення енергетичної безпеки вимагає відповідного правового кола
та наявності певних інституцій. Тому нами удосконалено інституційно-правові
засади державного регулювання енергетичної безпеки, що характеризуються
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визначенням суб’єктів і посередників енергетичної безпеки, а також об’єктів, з
врахуванням їх особливостей та законодавчо-правовим забезпеченням, яке
регламентує суб’єктно-об’єктні зв’язки (рис. 2).
Об’єкти енергетичної безпеки
визначають, контролюють окреслені цілі та пріоритети вітчизняної енергетики через прийняття та реалізацію
конкретних державно-владних команд або рішень, які є обов’язковими у реалізації
Кабінет Міністрів України

Президент України

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Рада національної безпеки і
оборони України
Заступник секретаря РНБО
Управління енергетичної безпеки
та ядерної політики Апарату РНБО

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
України

Верховна Рада України

Комітет з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки

Законодавчо-правове забезпечення державної політики енергетичної безпеки України
Енергетична стратегія України на період до 2035 р.
Електроенергетика

Ядерна енергетика

Закон
«Про електроенергетику»
Закон України
«Про паливно-енергетичний
комплекс в особливий період»

Закон України
«Про використання
ядерної енергії та
радіаційну безпеку»

Об’єкти вугільної
промисловості
ДП «Вуглеструктиризація»
ДК «Укрторф»
Видобувні підприємства

Нафтогазова промисловість
Закону України
«Про нафту і газ»
Кодекс України «Про надра»
Закон України «Про
трубопровідний транспорт»

Суб’єкти формування і регулювання енергетичної безпеки
підпорядковуються владній волі суб'єкта управління і виконують державно-владні команди та рішення
Об’єкти електроенергетики
України
НЕК «Укренерго»
ДП «Енергоринок»
АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, інші

Об’єкти ядерної
енергетики та атомної
промисловості
НАЕК «Енергоатом»
АЕС
Гірничо-збагачувальний
комплекс

Об’єкти вугільної
промисловості
ДП «Вуглеструктиризація»
ДК «Укрторф»
Видобувні підприємства

Об’єкти нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості
НАК «Нафтогаз України»
АХК «Укрнафтопродукт»
Приватні та спільні компанії

Енергопостачальні та розподільчі підприємства електричних мереж:
(Обленерго, «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Високовольтні мережі», «Укрзалізниця»

Рисунок 2 – Інституційно-правові засади державного регулювання
енергетичної безпеки країни
Доведено, що засади державного регулювання енергетичної безпеки
повинні концентруватись на створенні належних умов щодо виробництва,
постачання, транспортування, передачі та споживання електроенергії, що
дозволяє реалізовувати взаємообумовлені функції у гарантуванні економічної
та енергетичної безпеки.
Проведене дослідження структури та особливостей енергетики, з позиції
забезпечення енергетичної безпеки, виявило необхідність адаптувати
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концептуальні засади логістики в енергетичну сферу, які ґрунтуються на
авторському визначенні енергетичної логістики як системи технічних,
організаційних, економічних та екологічних заходів, що дозволяє забезпечити
надійне і якісне постачання енергетичних ресурсів та енергії кінцевим
споживачам для гарантування енергетичної безпеки країни. В поєднанні із
поставленими завданням, функціями, принципами та властивостями
енергетична логістика створює умови для прийняття управлінських рішень
щодо оптимізації матеріальних, фінансових та супроводжуючих інформаційних
потоків які спрямовуються на забезпечення енергетичної безпеки країни.
У другому розділі «Аналіз енергетичних складових та їх логістичний
зміст у національній безпеці» проведено оцінку стану та умови забезпечення
енергетичної безпеки України; наведено економічну характеристику
енергетичної безпеки країни; визначено вплив держави на забезпечення
енергетичної безпеки на логістичних засадах.
Використання методів наукового узагальнення та систематизації, синтезу
та порівняння дозволило запропонувати семантичну модель оцінювання та
прогнозування енергетичної безпеки України (рис. 3).
Аналіз енергетичної безпеки

Динаміка обсягу виробництва та частка
виробленої електроенергії на ТЕС
Динаміка обсягу виробництва та частка
виробленої електроенергії на ГЕС
Динаміка обсягу виробництва та частка
виробленої електроенергії
альтернативними джерелами енергії

Атомна енергетика

Показники роботи атомних
станцій

Теплова енергетика

Динаміка обсягу видобутку
вугілля

Гідроенергетика
Альтернативна
енергетика

Стан заповнення водосховищ
ГЕС запасами води
Структура енергогенеруючих
потужностей та їх логістичного
забезпечення

Сировинний
потенціал

Генеруючі
потужності

Динаміка обсягу виробництва та частка
виробленої електроенергії на АЕС

Узагальнення результатів аналізу
Логістичні засади
Логістичне поле атомної генерації;
Логістичне поле теплової генерації
Логістичне поле гідрогенерації
Логістичне поле альтернативної генерації

Маркетингові засади

Економічні засади
Розрахунок
інтегрального
показника ЕБ

Технологічні засади

Маркетинг сировини
Маркетинг послуг надання електроенергії

Технічні засади
Забезпечення основними засобами
Забезпечення робочою силою
Стан розподільчої передавальної мережі

Обсяг інвестицій
Експорт електроенергії
Імпорт електроенергії
Забезпечення оборотними активами
Рівень оподаткування електрогенерації

Розрахунок рівня ЕБ

Запаси ресурсів
Географічно-кліматичні умови
Інноваційні розробки та впровадження

Екологічні засади
Рівень радіації
Рівень викидів
Рівень шуму

Розробка заходів забезпечення енергетичної безпеки
Інтегральне прогнозування енергетичної безпеки
Кількісний розрахунок параметрів
енергетичних галузей за допомогою
математичної матричної системи

Прогнозування інтегрального показника
енергетичної безпеки на основі
пірамідального методу екстраполяції
часових рядів

Прогнозування сценаріїв розвитку
показника енергетичної безпеки

Рисунок 3 – Семантична модель оцінювання та прогнозування
енергетичної безпеки України
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В межах моделі аналізуються генеруючі потужності та сировинний
потенціал енергетики. Узагальнення результатів такого аналізу дає можливість
розрахувати інтегральний показник енергетичної безпеки та виявити вплив
взаємообумовлених індикаторів на його значення. Визначені аналітичні
обрахунки дозволяють розрахувати поточний рівень енергетичної безпеки з
урахуванням тарифної складової. З врахуванням логістичних, технологічних,
технічних, маркетингових, економічних та екологічних засад розробляються
заходи забезпечення енергетичної безпеки. Таким чином, семантична модель,
ув’язуючи аналітико-оціночні характеристики та прикладні засади, дозволяє
здійснити сценарне прогнозування енергетичної безпеки України
Відповідно до семантичної моделі проведено аналіз стану енергетичної
безпеки стосовно обсягів виробництва електроенергії та частки виробленої
електроенергії за видами генерації енергії. Відзначено, що динаміка
виробництва електроенергії в Україні скоротилася з 195,1 млрд кВт-год до
155,4 млрд кВт-год, тобто на 20,3%. Дане скорочення спостерігається на всіх
видах традиційної електрогенерації, за виключенням альтернативної
енергетики. При цьому найбільше скорочення спостерігається в тепловій
генерації – 61,4%, для атомної – 7,5%, для гідроелектроенергетики – 4,7%.
Систематизовано причини такого скорочення: втрата сировинної бази та
відсутності власного технологічного циклу щодо забезпечення ядерного
палива; втрата урядового контролю над вугільними шахтами і тепловими
електростанціями (через ведення бойових дій та неефективність проведення
приватизації в паливно-енергетичному комплексі країни); знос основних
виробничих засобів підприємств паливно-енергетичного комплексу України;
відсутність впровадження інноваційних технологічних розробок в енергетиці.
За рахунок державного регулювання та стимулювання розвитку альтернативної
енергетики, обсяги її виробництва зросли з 0,3 млрд кВт-год у 2007 р. до
1,9 млрд кВт-год у 2015 р., тобто на 15,8%.
Аналіз сировинного потенціалу довів, що впродовж 2001-2017 рр. обсяг
видобутку вугілля знизився на 37,3 млн тонн, фактично в два рази. Щодо
атомної енергетики в ресурсному плані, то відбулася диверсифікація
постачання ядерного палива з орієнтацією на американських виробників, а це
вплинуло на збільшення технологічних простоїв та зростання аварійності
станцій. Наголошено, що із зміною кліматично-водних умов українська
гідроенергетика втрачає свій потенціал через зменшення рівня запасу обсягів
акумульованої води у водосховищах, який понизився на 3,23 см, а це при ККД
ГЕС на рівні 92,5% призводить до втрат виробництва електроенергії на рівні
29,5 кВт-год на 1 м3/с витрат води.
Узагальнення аналітичних даних генеруючих потужностей і сировинного
потенціалу дозволив розрахувати поточне значення інтегрального показника
енергетичної безпеки за десятьма індикатори (табл. 1). За результатами
проведеного аналізу відзначено, що знос основних виробничих фондів
підприємств паливно-енергетичного комплексу зріс з 62,2% до 68,0%, а
показник, що характеризує відношення інвестицій у підприємства паливноенергетичного комплексу до ВВП зменшився з 1,0 % до 0,6%. При цьому
відбувається зменшення частки імпорту палива з однієї країни у загальному
обсязі його імпорту з 49,3 % до 27,0%.
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Таблиця 1 – Індикатори інтегрального показника енергетичної безпеки
України
Роки
Індикатори

2007

Частка власних джерел
у балансі паливно53,4
енергетичних ресурсів
держави, %
Рівень імпортної
залежності за
домінуючим ресурсом
30,6
у загальному
постачанні первинної
енергії, %
Частка імпорту палива
з однієї країни
(компанії) у
49,3
загальному обсязі його
імпорту, %
Знос основних
виробничих фондів
підприємств паливно62,2
енергетичного
комплексу, %
Відношення інвестицій
у підприємства
1,0
паливно-енергетичного
комплексу до ВВП, %
Енергоємність ВВП, кг
умовного
0,32
палива/гривень
Запаси природного
газу, місяців
0,012
споживання
Запаси кам'яного
вугілля, місяців
0,12
споживання
Частка
відновлювальних
джерел у загальному
1,8
постачанні первинної
енергії, %
Частка втрат при
транспортуванні та
3,1
розподіленні енергії, %
Інтегральний
показник
33
енергетичної
безпеки, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

51,5

57,6

61,7

54,1

62,0

65,7

67,4

65,0

68,2

69,0

31,1

31,4

28,9

32,8

34,9

35,7

33,7

30,4

32,4

30,4

38,0

56,0

75,5

69,0

68,7

68,1

44,6

42,2

32,0

27,0

62,0

62,2

62,2

57,0

58,4

61,9

61,4

82,6

62,1

68,0

1,1

0,9

0,9

1,6

1,9

2,4

1,4

1,1

1,3

0,6

0,33

0,33

0,37

0,33

0,32

0,31

0,30

0,28

0,28

0,28

0,010

0,003

0,006

0,005

0,004

0,002

0,004

0,004

0,005

0,003

0,10

0,09

0,10

0,11

0,13

0,11

0,08

0,12

0,07

0,08

1,9

2,2

2,0

2,0

2,0

2,7

2,7

3,00

3,95

4,4

2,82

3,02

2,7

2,8

2,8

3,0

3,2

3,7

3,7

3,8

47

35

36

37

39

41

42

35

51

42

Водночас спостерігається позитивна тенденція щодо нарощення частки
відновлювальних джерел у загальному постачанні первинної енергії з 1,8% до
4,4%. Таким чином, незважаючи на нестабільність показника енергетичної
безпеки в межах аналізованого періоду, прослідковується позитивна тенденція
до його зростання.
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Проведений обрахунок індикаторів інтегрального показника енергетичної
безпеки відзначив відсутність чіткої залежності динаміки їх зміни від
отриманого річного показника рівня енергетичної безпеки. Відповідно був
запропонований підхід до оцінки рівня енергетичної безпеки з врахуванням
тарифної складової (табл. 2).
Таблиця 2 – Модель рівня енергетичної безпеки країни
Функція обсягу виробництва електроенергії
Qe = QeA + QeТ +QeГ +QeВ
RA min ≤ Re ≤ RA max
kA min ≤ kА ≤ kA max
qeвтрA min ≤ qeвтрA ≤
≤qeвтрAmax

RТ min ≤ Re ≤ RТ max
R Гmin ≤ Re ≤ RГ max
T min
Т
Т max
k
≤k ≤k
kГ min ≤ kГ ≤ kГ max
втрТ min
втрТ
qe
≤ qe
≤
qeвтрГ min ≤ qeвтрГ ≤
≤ qeвтрТ max
qeвтрГ max
Енергозабезпеченість
Е=ЕА+ЕТ +ЕГ+ЕВ

R Вmin ≤ Re ≤ RВ max
kВ min ≤ kВ ≤ kВ max
qeвтрВ min ≤ qeвтрВ ≤ qeвтрВ
max

EA= QeA tarA

EA= QeТ tarТ

EA= QeГ tarГ

EA= QeВ tarЗел

tarA min ≤ tarA≤ tarA max

tarT min ≤ tarT≤ tarT max

tarГ min ≤ tarГ≤ tarГ max

tarВ min ≤ tarВ≤ tarВ max

Рівень енергетичної безпеки країни
Qe = QeA + QeТ +QeГ +QeВ
Е=ЕА+ЕТ +ЕГ+ЕВ

де Qe – обсяг виробленої електроенергії, QeA, QeТ, QeГ, QeВ – обсяг виробленої
електроенергії відповідно атомними електростанціями, тепловими електростанціями,
гідроелектростанціями, альтернативними джерелами електроенергії; RA, RТ, RГ, RВ –
кількість затрачених ресурсів на весь обсяг отриманої енергії відповідно атомними
електростанціями, тепловими електростанціями, гідроелектростанціями, альтернативними
джерелами енергії; kА, kТ, kГ, kВ – коефіцієнт корисної енергії, отриманої з використаного
палива відповідно для АЕС, ТЕС, ГЕС, джерел альтернативної енергетики; qeвтр А, qeвтр Г,
qeвтр Т, qeвтр В – втрати енергії при виробництві, передачі та отриманні споживачами
відповідно від АЕС, ТЕС, ГЕС, джерел альтернативної енергетики; E –
енергозабезпеченість; EA, EТ, EГ, EВ – енергозабезпеченість відповідно АЕС, ТЕС, ГЕС,
джерел альтернативної енергетики; tarA, tarT, tarГ, tarВ – тариф на реалізацію
електроенергії відповідно для АЕС, ТЕС, ГЕС, альтернативної енергетики

Таким чином, в межах семантичної моделі оцінювання та прогнозування
енергетичної безпеки, виявлено, що рівень енергетичної безпеки залежить від
внутрішніх запасів паливних ресурсів, які технологічно ефективні у добуванні
та продуктивності енергетики і повинен визначатись оптимальним
співвідношенням між обсягами виробництва електроструму та ціни його
реалізації.
Доведено, що енергетична логістика концентрується на забезпеченні та
розподілі отриманого електроструму і визначає кінцевий рівень енергетичної
безпеки країни. Ідентифіковано логістичні ланцюги генеруючих структур
вітчизняної енергетики в розрізі видів електрогенерації. Відзначено, що ці
логістичні ланцюги є індивідуальними для відповідних видів електрогенерації,
що зумовлено особливостями організації отримання електроструму згідно з

12

відповідною технологією та специфікою їх сировинної бази. Найбільш
складний і масштабний логістичний ланцюг стосується атомної генерації, що
пов’язано з формуванням паливних твенів та вимогами утилізації
радіоактивних відходів. Виявлено, що найбільш в складному становищі
знаходиться логістичний ланцюг теплоенергетики, що пов’язано із
переорієнтацією вітчизняних теплових станцій на імпортоване вугілля. Тому
зростає частка транспортних втрат (включаючи морські перевезення та портові
перевантаження), обов’язкові страхові послуги та документальний супровід.
Логістичний ланцюг гідрогенерації відзначається стабільністю щодо
гідротехнічного комплексу та трансформаторного забезпечення. Найбільш
ефективним та результативним з мінімальними логістичними затратами є
логістичний ланцюг альтернативної енергетики. Визначальна роль формування
ефективних логістичних ланцюгів належить державному регулюванню з
прийняттям зеленого тарифу та обов’язкової місцевої складової.
Диверсифікація логістичних ланцюгів електроенергії дозволяє здійснювати
економічні та фінансові розрахунки ефективності як логістичного забезпечення,
так і енергетики.
У третьому розділі «Економічне прогнозування розвитку енергетичної
логістики в системі енергетичного самозабезпечення» визначено логістичні
складові підвищення енергетичної безпеки; запропоновано державне
регламентування енергетичного самозабезпечення; розроблено сценарне
прогнозування енергетичної безпеки України.
Дослідження показало ряд прогалин, які стосуються переведення
енергетичного сектору економіки України на європейську модель
енергетичного ринку, а саме: складність правової структури енергетичного
ринку; відсутність дієвих механізмів розвитку конкуренції; наявність заходів
щодо монополізації ринку (обов’язкові технічні правила та адміністративне
втручання); відсутність інвестиційного стимулювання розвитку енергетичного
ринку; недостатнє гарантування безпеки енергетичного ринку. Запропоновано
та внесено комплекс поправок та окремих пропозицій до законопроекту «Про
державну політику з енергетичної безпеки», що забезпечує повноцінне
формування і реалізацію концепції енергетичної логістики та дозволяє
виокреслити енергетичну логістику на державному рівні як самостійний
організаційний підрозділ в складі Бюро з питань енергетичної безпеки.
Доведено, що подальше підвищення енергетичної безпеки можливе за
рахунок комплексної реалізації державних заходів, а саме через економічне,
правове, екологічне, технологічне, технічне та фінансове регулювання. Таке
регулювання здійснюватиметься з урахуванням міжнародних вимог на основі
глобальних тенденцій та реалізації стратегії циркулятивної економіки.
Відзначено пріоритет поступового переходу на використання безвуглеводних
ресурсів та реорганізацію енергетичних процесів з напрямком її декарбонізації.
Щодо технологічного регулювання, то пріоритетом виступає створення
автономних енергетичних систем на базі беземісійних та електричних двигунів
з максимальною диверсифікацією первинних енергетичних ресурсів. Таке
регулювання можливе за рахунок державного субсидування добувної галузі
енергетичних ресурсів та стимулюючого оподаткування плавно-енергетичного
комплексу. В правовому колі актуальності набуває вдосконалення
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законопроекту щодо регулювання та гарантування енергетичної безпеки країни
і захист споживачів від монопольного підвищення цін на використану
електроенергію.
На першому етапі інтегрального прогнозування енергетичної безпеки
України, на основі матричного підходу за методом Гауса розраховано
ефективність як окремих видів електрогенерації, так і енергетики в цілому.
Розрахунок дозволив охарактеризувати періоди вітчизняної енергетики за
ефективністю управлінських рішень щодо нарощення енергетичного
потенціалу країни та гарантування її енергетичної безпеки. На другому етапі,
для прогнозної оцінки рівня енергетичної безпеки використано адаптований до
особливостей енергетичної сфери пірамідальний метод екстраполяції часових
рядів. Згідно з проведеним розрахунком, прогнозований інтегральний показник
енергетичної безпеки у 2018 р. складає 36%, що свідчить про погіршення рівня
енергетичної безпеки та відзначає такий рівень енергетичної безпеки, який
утримує реальний сектор української економіки на мінімально допустимому
режимі самовідтворення. Заключний етап інтегрального прогнозування
енергетичної безпеки України дозволив провести сценарний аналіз, який
показав, що енергетична політика України, а відтак її енергетична безпека може
розвиватись на перспективу в одному з трьох напрямів: песимістичний
(гальмуючий), стриманий (реалістичний) та оптимістичний (інноваційний)
(рис. 4).

Рисунок 4 – Прогнозовані сценарії розвитку рівня
енергетичної безпеки України
Реалізація енергетичної безпеки залежатиме від реформування економіки
України. Стриманий (реалістичний) сценарій повторюватиме поточну ситуацію
в енергетиці з періодичними змінами, які приводять до застосування ручного
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механізму управління енергетичним ринком. Песимістичний (гальмуючий)
сценарій відображає поступову втрату потенціалу вітчизняної енергетики, а
відтак перехід рівня енергетичної безпеки в критичну зону. За оптимістичним
(інноваційним) сценарієм енергетика України зможе гарантувати достатній
рівень енергетичної безпеки за рахунок зміни енергетичної парадигми через
впровадження технологічних та технічних інновацій.
В подальшому енергетична політика України має залишатися
пріоритетним завданням уряду, а її реалізація залежатиме від правового та
фінансово-інвестиційного чинників. Правове забезпечення визначає межі
гарантування енергетичної безпеки країни, а фінансово-інвестиційний чинник
вказує динаміку підвищення рівня енергетичної безпеки. В той же час,
енергетична логістика дозволить мінімізувати видатки як на рівні окремих
енергетичних суб’єктів, так і на державному рівні, що забезпечить накопичення
фінансових ресурсів для стимулювання фундаментальних досліджень та
дослідно-конструкторських розробок в енергетиці для переходу на вищий
рівень самозабезпечення.
ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично обґрунтовано і наведено практичне вирішення
науково-прикладного завдання, яке полягає у розробці науково-методичних
засад і практичних рекомендацій стосовно реалізації логістичних засад
державного регулювання енергетичної безпеки країни. За результатами
дисертаційного дослідження зроблено такі висновки:
1.
На основі узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних
джерел розвинуто теоретичні підходи у розумінні сутності національної
безпеки з позиції необхідності взаємодії потреб та загроз суспільства. Потреби
визначають структуру національної безпеки і взаємозв’язок економічної
діяльності та енергетики країни. Загрози активізують національну безпеку та
проявляються в ідеологічній, інформаційній війнах, а також призводять до
екологічно-техногенних змін і визначаються політичною волею державного
управління і рівнем боєздатності національної армії. Це дозволило визначити
національну безпеку як стан суспільства, за якого матеріальні, інформаційні,
енергетичні та інші ресурси забезпечують стабільне існування і розвиток країни
як цілісної системи. Запропонована структура національної безпеки поєднує
рівень загального розвитку, рівень сталого розвитку та рівень розвитку НТП
країни, що характеризує національну безпеку як домінуючий чинник
нарощення економічного потенціалу країни.
2. Згідно опрацьованих теоретичних та аналітичних наукових матеріалів
виявлено ієрархічний зв'язок дефініцій національної, економічної, енергетичної
безпеки. Економічна безпека характеризує стан національної економіки, за
якого забезпечується задоволення економічних потреб суспільства за умови
оптимального використання ресурсів і захисту економічних інтересів країни та
її розвиток на національному і міжнародному рівнях. З врахуванням дефініцій
національна, економічна безпеки запропоновано визначення категорії
«енергетична безпека» як спроможність держави забезпечити потреби
економіки і суспільства енергетичними ресурсами у необхідному обсязі, у
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визначений час з позиції економічної ефективності, технічної надійності та
екологічної прийнятності. Окреслений понятійний апарат дозволив сформувати
місію енергетичної безпеки, завдяки якій ідентифіковано фактори та чинники
забезпечення безпеки та виявлено функціональну залежність пріоритетного
розвитку енергетики та рівня енергетичної безпеки і запропоновано модель
«Піраміда енергетичної безпеки».
3. Структуровані інституційно-правові засади енергетичної безпеки
дозволили ідентифікувати суб’єкти та об’єкти правових відносин енергетичної
сфери і визначити коло законодавчо-правових засад їх державного регулювання
з окресленими повноваженнями. Запропоновано врахувати стимулюючі
фактори розвитку енергетики (формування прозорої тарифної політики;
пільгове кредитування підприємств паливно-енергетичного комплексу;
розширення державного та приватного інвестування з метою створення
сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземного капіталу;
переведення енергетичного ринку на ринкові відносини; активізація
інноваційних розробок та їх реалізація з орієнтиром на принципово нові форми
отримання енергії) та їх затвердження в законодавчих нормах з метою
розбудови правового та прозорого вітчизняного енергетичного ринку задля
підвищення рівня енергетичної безпеки. Відзначено пріоритетну роль системи
державного регулювання в подальшому нарощенні енергетичного потенціалу
безпеки країни через механізм правового регулювання суб’єктів енергетичного
ринку. Доведено, що основним завданням держави у гарантуванні енергетичної
безпеки є створення належних умов щодо виробництва, постачання,
транспортування, передачі та споживання електроенергії та їх законодавче
закріплення.
4. Енергетична логістика визначена як система технічних, організаційних,
економічних та екологічних заходів, що дозволяє забезпечити надійне та якісне
постачання енергетичних ресурсів та енергії кінцевим споживачам для
гарантування енергетичної безпеки країни. На цій основі визначено пріоритетні
завдання розвитку енергетичної логістики (електрика без дротів; енергетика без
(вуглеводного) пального; енергія без грошей), її функції (управління запасами
енергетичної сировини; транспортування енергетичної сировини та відходів;
складування та переробка енергетичної сировини і відходів; передача й
розподіл електроструму) та принципи (безпека управлінських рішень,
екологічність управлінських рішень, ефективність витрат, надійність
функціонування системи енергопостачання, адаптивність управлінських
рішень, синхронізація управлінських рішень, регулювання в режимі реального
часу, мінімізація інформаційних потоків, захист інформації, доступність
інформації, прогнозування в управлінських рішеннях, фінансове забезпечення
управлінських рішень, системність управлінських рішень). Застосування
адаптованих концептуальних засад логістики в енергетику дає можливість
ефективно здійснювати планування, організування та контроль логістичних
процесів, операцій та ланцюгів в енергетиці.
5. Розроблена семантична модель оцінювання та прогнозування
енергетичної безпеки. В межах моделі розраховуються математичні
закономірності
динаміки
нарощування
потужності
вітчизняної
електрогенерації, а також динаміки виробництва електроенергії атомними,
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тепловими, гідроелектростанціями та альтернативними джерелами енергетики.
В рамках аналізу розглядається сировинний потенціал енергетики та показники
роботи атомних станцій, динаміки обсягу видобутку вугілля, стану заповнення
водосховищ запасами води, структури енергогенеруючих потужностей та їх
логістичного забезпечення. Узагальнення результатів аналізу дало можливість
розрахувати інтегральний показник енергетичної безпеки та виявити вплив
взаємообумовлених індикаторів на його результуюче значення. Запропоновані
аналітичні обрахунки дозволяють розрахувати поточний рівень енергетичної
безпеки з урахуванням тарифної складової. З врахуванням логістичних,
технологічних, технічних, маркетингових, економічних та екологічних засад
розробляються заходи забезпечення енергетичної безпеки. Таким чином,
семантична модель, ув’язуючи аналітико-оціночні характеристики та прикладні
засади, дозволяє здійснити сценарне прогнозування енергетичної безпеки
України.
6. Диференційовано логістичні ланцюги стосовно діючих в Україні
структур електрогенерації. Виявлено економічну неефективність логістичних
ланцюгів теплової та атомної енергетики, що зумовлено заміною сировинної
бази та поставок енергетичних ресурсів, а також логістичними проблемами
зберігання та утилізації ядерних відходів від атомних станцій. Визначено
необхідність врахувати екологічну складову в логістичних ланцюгах атомної
та теплової енергетики. Специфіка логістичних ланцюгів гідроенергетики
проявляється у матеріально-технічних поставках та поточному контролі
режиму роботи гідростанцій. Водночас ідентифіковано ефективність ланцюгів
вітрової та сонячної генерації, які були сформовані впродовж останнього
десятиліття і реалізувались у налагоджених бізнес-процесах запуску в дію
генеруючих потужностей альтернативної енергетики. Диференціація
логістичних ланцюгів електроенергії дозволяє обрати напрями державного
регулювання енергетичної безпеки та здійснювати економічні і фінансові
розрахунки ефективності логістичного забезпечення та енергетики.
7. Визначено напрямки державного регулювання енергетичної безпеки
України згідно тенденцій світового розвитку енергетики, що включають засади
нормативно-правового, економічного, фінансового, технічного, технологічного
та екологічного регулювання енергетичної безпеки Встановлено, що одним з
першочергових пріоритетів державного регулювання енергетичної безпеки
України виступають екологічні норми та вимоги, які реалізуються в
декарбонізації енергетики, переведенні її на безвуглеводні ресурси, вирішення
проблем переробки муніципальних відходів та обов’язкове встановлення
обладнання щодо знешкодження шкідливих відходів. Наголошено, що в
технологічному плані державне регулювання енергетичної безпеки повинно
зорієнтуватись на розробці та впровадженні інноваційних технологій
отримання електроструму, що сформує створення самостійних автономних
систем на макрорівні. З метою підвищення рівня енергетичної безпеки на
логістичних засадах запропоновано і внесено ряд поправок в законопроект
«Про державну політику з енергетичної безпеки». Це дозволяє гармонізувати
вітчизняну енергетичну сферу до європейських законодавчих вимог.
8. З метою прогнозування енергетичної безпеки країни, проведено
кількісний розрахунок розвитку енергетики та рівень показників енергетичної
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безпеки. Ефективність енергетики розрахована на основі матричного підходу за
методом Гауса. Відзначено періоди вітчизняної енергетики за ефективністю
управлінських рішень щодо нарощення енергетичного потенціалу країни та
гарантування її енергетичної безпеки. Пірамідальний метод екстраполяції
часових рядів адаптовано до енергетичної сфери. На його основі спрогнозовано
розвиток енергетики за трьома сценаріями. За песимістичним (гальмуючим)
сценарієм рівень енергетичної безпеки буде мати тенденцію до поступового
зниження, що означає втрату потенціалу вітчизняної енергетики. Стриманий
(реалістичний) сценарій відображає поточну ситуацію в енергетиці країни і
характеризується плинною тенденцією з нестійким рівнем енергетичної
безпеки. Такі зміни будуть залежати від реалізації заходів державного
регулювання вітчизняної енергетики та поточної тенденції в кон`юнктурі
світового енергетичного ринку. Оптимістичний (інноваційний) сценарій
відзначає можливість стрімкого нарощення рівня енергетичної безпеки за
рахунок контролю і регулювання вітчизняного енергетичного ринку через
активізацію впровадження технологічних та технічних інновацій.
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обеспечение энергетической безопасности на логистических принципах.
Определены логистические составляющие повышения энергетической
безопасности;
предложено
государственное
регламентирование
энергетического самообеспечения; разработано сценарное прогнозирование
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ABSTRACT
Sribna Е.V. Logistical bases of state regulation of the energy security in
Ukraine. – Printed as manuscript.
The thesis for Scientific Degree of the Candidate of Economic sciences in
specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – National
University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2019.
The theoretical principles of ensuring energy security in the national system are
analyzed; the essence and tasks of state regulation of energy security are highlighted;
logistic principles of state energy security ensuring are substantiated.
An assessment of the state and conditions of energy security of Ukraine was
made; the economic characteristic of the country's energy security is presented; the
influence of the state on the energy security ensuring in accordance with the logistical
principles is determined.
Logistic components of energy security enhancement are analyzed; the state
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regulation of energy self-sufficiency is characterized; forecasting of Ukraine's energy
security is proposed.
The critical analysis of scientific sources and researches was made and it is
proposed to consider national security as a state of society, in which material,
informational, energy and other resources ensure the sustainable existence and
development of the country as a whole system.
The analysis of the modern conceptual apparatus regarding the categories of
“economic security” and “energy security” enables to define the mission of energy
security of Ukraine. Taking into consideration the identified factors to ensure the
national security in general and its components, the functional dependence of priority
energy development and the level of energy security was revealed and the model
“Energy Pyramid” was proposed.
The institutional and legal principles of state regulation of energy security were
improved; the principles determine subjects, objects, intermediaries of energy
security, their characteristics and legislative and legal provisions that regulate the
subject-object communications. It is proved that the principles of state regulation of
energy security should be focused on the appropriate conditions formation for the
production, supply, transportation, transmission and consumption of electricity;
principles enable the implementation of interdependent functions aimed to ensure the
economic and energy security.
The analysis of the structure and energy features from the standpoint of
ensuring energy security has revealed the need to introduce conceptual logistic
principles in the energy sector, based on the author's definition of energy logistics as
a system of technical, organizational, economic and environmental measures, which
guarantee the reliable and qualitative supply of energy resources and energy (power)
to the end users to ensure energy security of the country.
For predictive estimation of the energy security level it was used the
calculation based on the pyramidal method of extrapolation of time series. According
to the calculations, the projected energy security index in 2018 is 36%. Thus, there is
deterioration in the level of energy security and defines only the framework within
the country's economy does not allow the full implementation of the economic
collapse mechanism. It is determined that the energy policy of Ukraine, and its
energy security will be developed in perspective in one of three directions. The
pessimistic (inhibitory) approach, which reflects the current situation in the energy
sector of Ukraine, means the adaptation of energy business entities to energy reforms.
Sustained (realistic) approach should be based on real reforms of the urgent problems
of energy of Ukraine through the modernization of the whole energy infrastructure.
Optimistic (innovative) approach allow for a sharp increase in Ukraine's energy
security through the radical changes in both the energy sector and developments, and
the introduction of new principal logistic schemes.
In future the energy policy of Ukraine will remain a priority task of the
government, and its implementation will depend on a number of factors, among
which legal and financial-investment are decisive. The legal framework defines the
limits to ensure the energy security.
Keywords: energy security, national security, economic security, state
regulation of energy security, energy logistics, logistics field, logistic chains of
electricity, alternative energy.
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