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ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
В сучасних умовах питання оптимального забезпечення економіки та 

населення паливно-енергетичними ресурсами стає все більш проблемним не 
тільки в Україні, а й у більшості країн світового простору. Частішають 
міжнародні конфлікти через стрімке підвищення цін та загострення боротьби за 
розподіл і володіння енергоресурсами на світових енергетичних ринках. Це 
призводить до постійного збільшення ризиків щодо стабільного 
енергозабезпечення й подолання межі критичного забруднення природного 
середовища внаслідок видобування та подальшого використання традиційних 
видів енергоносіїв. У результаті цього, розв’язання проблем енергетичної 
безпеки наразі стає предметом підвищеної уваги не лише окремих країн або їх 
об’єднань (зокрема ЄС), а й усієї світової спільноти загалом [1]. 

Складність проблеми розвитку енергетики на сучасному етапі значною 
мірою визначається співвідношенням кількісних і якісних характеристик 
економічного зростання. Останнім часом провідні країни світу перейшли до 
якісно нового типу економічного зростання, основними складовими 
елементами якого є: глобальний технологічний переворот; перехід від 
ресурсопоглинаючої моделі економічного розвитку до наукомісткої, 
інформаційної та відновлюваної моделі; збільшення продуктивності всіх 
факторів суспільного виробництва внаслідок планомірного зростання питомих 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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витрат наукомістких, високопродуктивних технологій та підвищення добробуту 
населення за рахунок якості матеріальних і духовних благ [2]. 

Конкурентний характер відносин країн щодо доступу на ринки 
виробничих ресурсів та обмеженість їх фізичного обсягу здійснюють прямий 
вплив на ресурсне забезпечення національних економік і їх взаємну інтеграцію 
у межах світового господарства. Зв’язки учасників міжнародної кооперації не 
завжди прямолінійні: трапляються торговельні суперечки, які інколи 
переростають у масштабні конфлікти, що здатні детермінувати нові вектори 
розвитку національних моделей ресурсокористування, збільшувати або 
зменшувати їхній вплив на економічне зростання країн. Подальше виробництво 
визначатиметься необхідністю ощадливо використовувати дедалі дорожчі 
енергоносії, щоб зменшити їх питому вагу в структурі виробничих витрат, що 
підвищить рівень прибутковості підприємницької діяльності та послужить 
потужним імпульсом до прискореного зростання економіки України [3]. 

Окреслена ситуація зумовлена тим, що сучасні моделі виробництва, 
розподілу й використання енергії на різних рівнях управління є значною 
перешкодою для сталого економіко-енергетичного розвитку як багатьох країн 
світу, так і України зокрема. Важливо враховувати міжнародні аспекти 
енергетичної безпеки, включаючи вплив експортно-імпортних поставок 
паливно-енергетичних ресурсів, інвестицій, різного обладнання на національну 
безпеку та стабільність економічних і політичних взаємовідносин між 
державами, забезпечувати реалізацію Європейської Енергетичної Хартії та 
міжнародне реагування на надзвичайні ситуації. Зазначені процеси вказують на 
необхідність розробки економічних, правових і організаційних механізмів щодо 
забезпечення енергетичної безпеки держави [4]. 

Безумовно, кожна країна знаходиться на різному етапі розвитку та має 
різні можливості реалізації енергозберігаючої політики в залежності від 
індивідуального рівня науково-технічного та економічного піднесення. Для 
України формулювання зазначеної проблеми набуває смислового навантаження 
в площині ефективного видобування та ощадливого використання різних видів 
енергетичних ресурсів. Як наслідок – енергозбереження, використання 
відновлюваних енергоносіїв і перехід нашої економіки до широкого 
впровадження у виробництво біоенергетичних інновацій мають стати 
визначальними факторами енергетичної стратегії України на перспективу. У 
результаті проведення дієвих енергозберігаючих заходів відбувається процес 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, що зумовлюється 
зменшенням дійсного попиту на них, який буде скорочуватись унаслідок зміни 
політики ціноутворення, державного регулювання, техніко-технологічних змін 
та інших факторів. Щоб в Україні швидкими темпами здійснити реалізацію 
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програми енергозберігаючої політики, має бути, в першу чергу, налагоджена й 
відрегульована на практиці високоефективна система-тріада: наука → 
впровадження → виробництво. 

У процесі свого нарощування промислове використання відновлюваних 
видів ресурсів дозволить задовольняти значну частину енергетичних потреб 
різних галузей економіки України. Відбудеться посилення енергетичної 
безпеки держави та збільшиться енергопостачання до регіонів із погано 
розвиненою енергетичною інфраструктурою. Розвиток біоенергетики 
сприятиме більш раціональному використанню малородючих та екологічно 
забруднених сільськогосподарських угідь, створить нові робочі місця (особливо 
в районах із високим рівнем безробіття, зокрема у сільській місцевості), 
забезпечить ефективне вирішення питань зниження рівня забруднення 
навколишнього природного середовища [5]. Основні негативні чинники 
некваліфікованого використання біологічних палив полягають у масовому 
знищенні лісів, розвитку ерозійно-дефляційних процесів і виснаженні польових 
земель, а також необґрунтованому використанні продуктів харчування в якості 
сировини для виробництва біопалив першого покоління. 

Таким чином, жорстка конкурентна боротьба за перерозподіл світового 
прибутку є стратегічним орієнтиром для подальшого економічного зростання 
кожної держави. Відтак, пріоритетним завданням для України є повноправне 
входження національної економіки у геоекономічну систему та вихід на 
світовий ринок з використанням наукомістких енергозберігаючих технологій, 
інакше вона неодмінно стане сировинним придатком економічно розвинених 
країн світу. Використання зовнішньоекономічних зв’язків має бути націлене на 
економію енергоносіїв та обумовлене такими факторами, які визначають 
ефективність міжнародного розподілу праці й економічної інтеграції. В умовах 
глобалізації економіка, яка може уникнути втрат, що зумовлені підвищенням 
цін на паливно-енергетичні ресурси, посилює свої зовнішньоторгові позиції та 
підвищує стабільність національного виробництва. 

Реалізація процесів зростання енергетичної політики країни має 
проходити декілька стадій розвитку: від боротьби із прямим марнотратством 
енергоносіїв до впровадження у виробництво дієвих заходів з модернізації та 
вдосконалення технологій енергоспоживання з науковим, проектно-
конструкторським, виробничим і монтажно-налагоджувальним забезпеченням. 
Потім здійснюється фундаментальна перебудова паливно-енергетичного 
балансу країни на користь відновлюваних енергетичних ресурсів, серед яких в 
Україні біологічні палива неодмінно займатимуть пріоритетні позиції. 
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БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОРСЬКИХ 

КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

На сьогодні питання забезпечення безпеки при переміщенні вантажів є 
одним із найбільш нагальних і гострих, оскільки, саме цей елемент виступає 
одним із факторів активізації зовнішньоекономічної діяльності. Саме в цьому 
контексті особливо популярними є контейнерні морські перевезення, оскільки 
для них характерні невисокі витрати на їх здійснення й характеризуються 
наявність високого ступеня безпечності, що обумовлено обов’язковим 
страхуванням суден, які приймають участь у міжнародній діяльності. 

Варто відмітити, що у міжнародному праві відносини, що стосуються 
обігу контейнерів, врегульовані ще з 1972 року відповідною Митною 
Конвенцією ООН, основні положення якої були включені в Конвенцію про 
тимчасове ввезення 1990 року, до якої свого часу приєдналась і Україна. Таким 
чином, на сьогодні одним із основних нормативно-правових актів, що 
регламентує питання контейнерних переміщень, є Конвенція про тимчасове 
ввезення (далі – Конвенція) [1] та Додаток B.3 до неї, прийнята 26 червня 


