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Постановка проблеми. Європейський 
Союз є найбільшим інтеграційним об'єднанням, 
до якого входять двадцять сім країн. Частка ЄС, 
як цілого у світовому ВВП, становила близько 
28% у 2009 році (16,4 трлн доларів), тому він 
займає одне з основних місць у світі за спожи-
ванням первинних енергетичних ресурсів [1]. 

Для більшості країн ЄС характерним є ви-
сокий рівень ефективності енергоспоживання: 
енергоємність ВВП в середньому становить 
близько 0,22 т.н.е. на 1000 доларів ВВП і є од-
ним з найнижчих у світі. У системі енергоза-

безпечення та розподілу ЄС провідне місце за-
ймають великі енергетичні компанії, багато з 
яких є природними монополіями. До системи 
енергопостачання залучені транснаціональні 
компанії європейського та американського по-
ходження. 

Дослідження проблем безпеки, і зокрема 
енергетичної, має важливе значення для забез-
печення національної безпеки кожної держави, 
особливо для тих, які недостатньою мірою за-
безпечені енергоресурсами. 
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Людство впродовж усього існування змушене вирішувати різні завдання природно-кліматичного, соці-
ально-економічного або іншого характеру. На сьогодні до ключових проблем виживання можна віднести 
забезпечення продовольством та енергією і збереження придатного для життя навколишнього середови-
ща. В сучасному світі загальна безпека та забезпеченість вуглеводнями, зокрема нафтою і природним га-
зом, взаємозалежні. До загроз енергетичній безпеці відносять нерівномірність розподілу  родовищ нафти і 
природного газу на планеті, а також нерівномірність споживання енергетичних ресурсів між країнами. 
Міжнародна безпека втратить стійкість, якщо світова система забезпечення енергетики сировинними 
матеріалами вийде з рівноваги.  Отже, її рівновагою потрібно керувати, спираючись на загальну міжнаро-
дну правову базу і на загальну енергетичну стратегію. В даний час ресурсна безпека стала одним з найва-
жливіших компонентів міжнародної безпеки, основою соціально-економічного розвитку народів і держав. У 
цьому відмінність XXI століття від століття XX. Проблемам енергетичної безпеки присвячені наукові до-
слідження багатьох вчених. Незважаючи на їх кількість, розробка проблем у сфері енергетичної безпеки 
повинна постійно тривати, оскільки динаміка життєвих процесів вимагає реагування на зміни та постій-
ного удосконалення.> 
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Человечество на протяжении всей своей истории вынуждено решать различные задачи природно-

климатического, социально-экономического или иного характера. В настоящее время в числе ключевых про-
блем выживания можно выделить следующие: обеспечение продовольствием, обеспечения энергией и сох-
ранение пригодной для жизни окружающей среды. В современном мире общая безопасность и обеспечен-
ность углеводородами, в частности нефтью и природным газом, взаимозависимы. К угрозам энергетичес-
кой безопасности относят неравномерность распределения месторождений нефти и природного газа по 
нашей планете, а также неравномерность потребления энергетических ресурсов между странами. Меж-
дународная безопасность потеряет устойчивость, если мировая система обеспечения энергетики сырье-
выми материалами выйдет из равновесия. Соответственно, ее равновесием нужно управлять, опираясь на 
общую международную правовую базу и на общую энергетическую стратегию. В настоящее время ресурс-
ная безопасность стала одним из важнейших компонентов международной безопасности, основой социа-
льно-экономического развития народов и государств. В этом отличие XXI века от века XX. Проблемам эне-
ргетической безопасности посвящены научные исследования многих ученых. Несмотря на их множество, 
разработка проблем в сфере энергетической безопасности должна постоянно происходить, поскольку ди-
намика жизненных процессов требует реагирования на изменения и постоянного усовершенствования.> 
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Throughout whole history the mankind was forced to solve various climatic, socio-economic or other tasks. 

Currently, there are following key problems of survival: food security, energy supply and conservation fit for the 
environment. In today's world, general safety and security hydrocarbons, including oil and natural gas, are interde-
pendent. The threats for energy security include uneven distribution of oil and natural gas on our planet  and un-
even energy consumption between the countries. International security will lose stability if the global system of en-
ergy raw materials come out of equilibrium. Accordingly, it is necessary to manage of its balance, based on the 
general international legal framework and the overall energy strategy. Currently, resource security has become a 
crucial component of international security, the basis of socio-economic development of nations and states. This is 
the difference between the XXI century and XX one. The researches of many scientists are devoted to the problems 
of the energy security. Despite many numbers of them, the development of energy security problems should always 
take place, since the dynamics of life processes require respond on changes and continuous improvements. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем енергетичної безпеки 
ЄС присвячені роботи численних іноземних та 
вітчизняних науковців: І. Грицевич (Введение: 
поиск нового пути в мировой энергетике), Н. 
Міронова (Международная энергетическая без-
опасность), Р. Оліні (Цвет нефти. Крупнейший 
мировой бизнес: история, деньги и политика), 
Б. Тіппі (А есть ли дефицит? Азбука нефтяной 
экономики), В. Харченка (Енергетична безпека 
Європейського Союзу в контексті сучасних за-
гроз та викликів). 

 
Невирішені раніше частини загальної 

проблеми. Сьогоднішня геополітична ситуація 
характеризується взаємодією і зіткненнями ін-
тересів чотирьох світових центрів сили. Це: 
США і Великобританія (тобто англосаксонсь-
кий світ), ЄС, Китай, Росія. На боці ЄС – силь-
на економіка, розвинена промисловість, пере-
дові технології і валюта, що поступово зміцню-
ється – євро. Метою політики ЄС є подальше 
посилення свого впливу по всьому світу шля-
хом посилення ролі своєї валюти. Мінусами 
Європи є регіональність євро і залежність його 
від долара, відсутність армії, що підкоряється 
керівництву ЄС і здатної вирішити завдання в 
будь-якій точці світу. До останнього часу про-
цес забезпечення енергетичної безпеки ЄС хоча 
і був системним, проте відзначався викорис-
танням різних підходів до його реалізації. 

 
Формулювання цілей статті. Досліджен-

ня еволюції ролі енергетичної безпеки у фор-
муванні економічної безпеки Європейського 
союзу. 

 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Початком формування ЄС стало формуван-
ня правової бази інтеграції та системи наднаці-
ональних інститутів. У 1951 році Бельгія, Ні-
дерланди, Люксембург, Франція, ФРН, Італія 
підписали договір про утворення Європейсько-
го об’єднання вугілля та сталі (European Coal 
and Steel Community), який набрав чинності з 
липня 1952 року. Метою договору стало об'єд-
нання європейських ресурсів з виробництва 
сталі та вугілля. 

З метою поглиблення економічної інтегра-
ції ті ж шість держав в 1957 році заснували Єв-
ропейське економічне співтовариство (European 
Economic Community) та Європейське співтова-
риство з атомної енергії (European Atomic 
Energy Community). 

Ці договори заклали основу для створення 
спільного ринку у вугільній, атомній, металур-
гійній, а також в інших галузях економіки кра-
їн-засновників ЄС. З 1967 року три Співтовари-
ства утворили єдину інституційну форму Євро-
пейських Співтовариств. 

У 1986 році був підписаний Єдиний Євро-
пейський Акт, який оформив створення єдино-
го європейського ринку, що визначив рамки 
нового етапу європейської інтеграції і нову 
роль наднаціональних органів влади. У 1992 
році був підписаний Договір про Європейський 

Союз, Маастрихтський Договір, який зафіксу-
вав подальше зближення країн ЄС в більшості 
областей політичної, економічної, фінансової, 
наукової, культурної, соціальної та інших сфер 
діяльності. Внутрішня основа подальшого інте-
граційного процесу в ЄС визначається поло-
женнями Маастрихтського договору про внут-
рішній ринок ЄС, про економічний і валютний 
Союзи, а також новим статусом різних євро-
пейських інститутів, особливо Європарламенту 
та Європейської Комісії. 

ЄС домагається виконання поставлених 
перед ним цілей шляхом проведення єдиної 
політики в різних сферах, включаючи енерге-
тику, а також розробки спільних проектів і про-
грам. На даний час в ЄС розроблено значну кі-
лькість нормативно-правових актів, що регу-
люють конкретні питання в сфері енергетики. 

У розробці та прийнятті рішень в енерге-
тичній політиці беруть участь всі керівні орга-
ни ЄС, але головну роль відіграє Європейська 
комісія, один з членів якої – Комісар, -  безпо-
середньо відповідає за вироблення спільної 
енергетичної політики ЄС. Питаннями опера-
тивного характеру займається Генеральний Ди-
ректорат з енергетики і транспорту. 

Питання забезпечення енергетичної безпе-
ки займають центральне місце в енергетичній 
політиці ЄС. Насамперед це пов'язано із зрос-
танням залежності Євросоюзу від зовнішніх 
джерел постачання енергоносіїв, тому енерге-
тична політика ЄС переглядається та уточню-
ється кожні 5 років [2, c.36]. 

Запаси нафти країн-членів ЄС дуже незна-
чні (на кінець 2009 року – 0,5 % від загальних 
світових запасі або близько 0,8 млрд. тонн) [3, 
c.6]. 

Нафта в ЄС видобувається, здебільшого, в 
Північному морі (Англія, Данія), при цьому 
близько 79% внутрішнього споживання покри-
вається за рахунок імпорту. Основними країна-
ми-постачальниками нафти в ЄС є Норвегія – 
21%, Росія – 17%, Саудівська Аравія – 11%. 

Роль природного газу в балансі енергоспо-
живання ЄС постійно зростає (табл. 1). Збіль-
шення його частки знижує залежність ринку від 
нафти, сприяє диверсифікації імпорту енерго-
ресурсів і, тим самим, поліпшенню загальної 
ситуації з безпекою енергопостачання. 

Газовий ринок ЄС почав стійко розвивати-
ся з початку 60-х років, коли разом із зростан-
ням попиту почалися масштабні постачання до 
Європи природного газу. Відтоді частка газу на 
енергоринку ЄС і його окремих країн-членів 
постійно зростає. Проте рівень споживання ще 
значно різниться по країнах. 

Природний газ в майбутньому буде основ-
ною сировиною для виробництва електроенер-
гії і тепла, на що, згідно з прогнозами, викорис-
товуватиметься близько 45% всього об’єму 
споживання газу в 2020 році. Це пов’язано з 
низкою серйозних його переваг над іншими 
видами сировини, а саме: відносно меншим рі-
внем необхідних інвестиції, високою ефектив-
ністю електростанцій, низьким рівнем шкідли-
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вих викидів в атмосферу, стислими термінами 
освоєння нового виробництва. 

Станом на кінець 2009 року запаси приро-
дного газу в ЄС становили 2,42 трлн. куб. м 
(1,3% світових запасів). Найбільші запаси газу 
в ЄС у Голандії (56%) і Великобританії (24%) 
[3, c.22]. 

Залежність країн-членів ЄС від імпорту 
природного газу варіюється від 0% (Голандія, 
Великобританія, Данія) до 100% (Бельгія, Фін-
ляндія, Швеція, Греція, Люксембург, Португа-
лія). 40% потреб ЄС у газі покриваються за ра-
хунок імпорту з трьох основних країн-поста-
чальників: Росії (17%), Алжиру (12%) і Норве-
гії (11%). Незначні обсяги скрапленого природ-
ного газу закуповуються в інших країнах, зок-
рема, у Лівії та Катарі. 

Незважаючи на те, що, як зазначалося ви-
ще, більшість країн Європи є газодефіцітними, 
завдяки довгостроковим контрактам з механіз-
мом фіксації можливості відбору імпортерами 
додаткових обсягів газу в Західній Європі в да-
ний час має місце надлишкова пропозиція газу. 

Первинне споживання вугілля в ЄС стано-
вить 18% загального первинного енергопоста-
чання. Вугілля застосовується переважно в ене-
ргетиці, що становить приблизно 30% сумарно-
го виробництва електричної енергії в 2004 році. 
При стійкому зростанні попиту на електричну 
енергію в ЄС до 2030 року очікується, що вне-
сок вугілля до загального обсягу первинного 
енергопостачання залишиться на рівні 15-17% 
за цей період (див. табл. 1) [5, c.7]. 

Національна структура енергетичних дже-
рел з виробництва електроенергії в ЄС значно 
змінюється. Тверде паливо відіграє важливу 
роль лише у декількох країнах-членах ЄС. Зна-
чну роль відіграє енергія норвезьких, альпійсь-
ких та іберійських гірських вод. Атомна енергія 
покриває більше половини національного спо-
живання у декількох старих та нових країнах-
членах ЄС і дає багато енергії Німеччині, Іспа-
нії та Великобританії. Природний газ, що спо-
чатку використовувався здебільшого в Нідер-
ландах, а пізніше в Великобританії, є  кращим 
паливом для нових потужностей виробництва 
енергії в ЄС. Відновлювані джерела енергії 
(крім гідроенергетики) роблять невеликий вне-
сок, але обсяг енергії вітру, що складає зараз 
трохи більше 2% на рівні ЄС, суттєво зріс за 
останні роки [5, c. 17]. 

У 2004 році розподіл енергії у ЄС-25, що 
вироблялась з відновлювальних джерел, стано-
вив 6,52% (енергетичного балансу) і за джере-
лами виглядав так: 1,47% – гідроенергетика, 

4,4% – спалення та переробки відходів, 0,64% – 
сонячна та геотермальна енергія [5, c. 27]. 

Сучасна енергетична політика ЄС прийня-
та Європейською комісією в грудні 1995 році. 
Концептуальні положення енергетичної полі-
тики зафіксовані у формі доповідей: «Зелена 
книга» (For a European Union Energy Policy – 
Green Paper) – початковий план політики, за-
пропонований для обговорення, «Біла книга» 
(White Paper: An Energy Policy for the European 
Union) – її остаточний варіант, На основі цих 
книг передбачалось в майбутньому розробити і 
прийняти як доповнення до Маастріхтського 
договору його окрему «енергетичну» частину. 

Енергетична політика, як і всі дії Співтова-
риства, оцінюється за тим внеском, який вона 
робить у досягнення основних цілей Маастрі-
хтського договору – створення єдиного ринку, 
підтримання сталого економічного зростання, 
створення нових робочих місць і процвітання 
громадян. 

Основні завдання – завершення утворення 
внутрішнього енергетичного ринку, забезпе-
чення енергопостачання на конкурентній осно-
ві, їх безпеки, а також поліпшення екологічнос-
ті енергетики. 

У зв'язку з цим найбільш важливим для 
енергетичного сектора є досягнення таких ці-
лей: загальної конкурентоспроможності; безпе-
ки поставок енергії; захисту навколишнього 
середовища. 

Велика увага приділяється енергозбере-
женню на стадії кінцевого споживання. Врахо-
вуючи важливість цього напряму для забезпе-
чення безпеки енергопостачання як ЄС, так і 
окремих країн-членів Євросоюзу, здійснюються 
програми Save, Steer, Altener, що підтримують-
ся відповідними директивами ЄС. 

Помітне місце в енергетичній політиці ЄС 
займає екологічна проблематика. Досить акти-
вно проходить процес зближення відповідних 
національних, регіональних і місцевих еконо-
мічних і правових норм із загальними для ЄС 
правилами. Слід зазначити, що екологічні про-
блеми розвитку енергетики регулюються окре-
мими положеннями Договору про створення 
ЄС та низкою спеціалізованих правових актів 
ЄС. 

Основний підхід в цій галузі зводиться до 
знаходження критерію при визначенні балансу 
між вартістю впровадження більш суворих еко-
логічних заходів і їх позитивними нематеріаль-
ними наслідками для здоров'я, навколишнього 
середовища тощо. Намічається використання 
економічних засобів і методів – податків, збо-

Таблиця 1 – Частка джерела енергії у загальному споживанні енергії, у % [4, с. 8] 

 1990 2000 2010 2020 2030 
Тверде паливо 27,8 18,5 15,8 13,8 15,5 
Нафта  38,3 38,4 36,9 35,5 33,8 
Газ  16,7 22,8 25,5 28,1 27,3 
Ядерна енергія 12,7 14,4 13,7 12,1 11,1 
Відновлювальні джерела енергії 4,4 5,8 7,9 10,4 12,2 
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рів, штрафів, уніфікації технічних стандартів, а 
також добровільних саме обмежувальних захо-
дів. При цьому не повинна погіршуватися кон-
курентоспроможність енергетичних галузей на 
внутрішньому ринку ЄС та на світових ринках 
[6, 7]. 

У 2000 році Комісія ЄС випустила Зелену 
книгу «Європейська стратегія забезпечення 
енергетичної безпеки» (Towards a European 
Strategy for Energy Supply Security – Green 
Paper), в якій дається аналіз нинішніх можливо-
стей і потреб в енергоносіях, інтеграції внутрі-
шніх ринків природного газу, нафти, нафто-
продуктів та електроенергії, а також основних 
напрямів енергетичної політики ЄС на серед-
ньострокову перспективу. 

У «Зеленій книзі» наголошується на диве-
рсифікації джерел енергопостачання та необ-
хідність збільшення частки поновлюваних дже-
рел в енергобалансі ЄС (з приблизно 6% до 
близько 22% до 2010 року). При цьому для роз-
витку сектора поновлюваних видів електроене-
ргії передбачається прийняття ряду фінансових 
заходів (держдопомога, податкові пільги, фі-
нансова підтримка), насамперед  за рахунок 
відрахувань від рентабельних галузей електро-
енергетики. Другим важливим напрямом діяль-
ності має стати енергозбереження та контроль 
за зростанням попиту. Особлива увага приділя-
ється секторам транспорту та житлового будів-
ництва. У плані структури кінцевого енергети-
чного споживання нафти в Євросоюзі на транс-
порт вже припадає 32% всього обсягу спожи-
вання і, за оцінкою, до 2010 року ця частка збі-
льшиться ще на 38% для вантажного транспор-
ту і на 19% – для пасажирського. У плані по-
ліпшення ситуації у галузі енергозабезпечення 
транспортних перевезень запропоновано роз-
глянути можливість більш широкого викорис-
тання залізничного транспорту, а також інтен-
сифікувати зусилля з розробки нових техноло-
гій, що дозволяють підвищити ККД звичайних, 
бензинових автомобілів і досягти прогресу на 
шляху створення більш ефективних електромо-
білів. В галузі житлового будівництва, на яке 
припадає близько 40% обсягу внутрішнього 
електроспоживання, запропоновано розробку 
нових, більш суворих норм з енергозбереження. 
У «Зеленій книзі» запропоновано для обгово-
рення ряд напрямів роботи [8]: 

– підвищення ефективності стратегічних 
запасів нафти за допомогою перенесення від-
повідальності за їх використання на рівень 
Співтовариства; 

– перенесення правил функціонування 
стратегічних запасів нафти на запаси природ-
ного газу; 

– створення сталих інститутів діалогу з 
країнами виробниками з метою вдосконалення 
механізмів ціноутворення, укладання угод та 
використання резервів у взаємних інтересах; 

– збільшення інтеграції і диверсифікації 
мереж постачання і додаткові гарантії їх безпе-
ки і надійності. 

Нові пріоритетні напрями стратегії енерге-
тичної безпеки країн ЄС, які зафіксовані в но-

вій «Зеленій книзі» 2006 року (A European 
Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 
Energy – Green Paper), зведені до шести основ-
них напрямів [9]: 

1. Конкурентоспроможність та внутрішній 
енергетичний ринок. ЄС планує завершити 
створення внутрішніх європейських ринків 
електроенергії та газу як першочерговий крок 
забезпечення сталої, безпечної та конкуренто-
спроможної енергетики. 

2. Гарантування безпеки енергопостачань. 
3. Створення ефективної та різноманітної 

структури енерговиробництва. Цей напрям 
включає дії, спрямовані на оптимізацію балан-
сів використання видів ПЕР за рахунок вивчен-
ня всіх переваг та недоліків різних джерел ене-
ргії (розробка стратегічного аналізу енергетики 
ЄС). 

4. Інтегрований підхід до проблем, 
пов’язаних зі зміною клімату. 

5. Заохочення до інновацій. Цей напрям 
передбачає комплекс заходів, спрямованих на 
розробку та реалізацію Європейського страте-
гічного плану з енергетичних технологій. 

6. Узгоджена зовнішня енергетична полі-
тика, що забезпечуватиметься: 

– чіткою політикою диверсифікації енерго-
забезпечення; 

– партнерськими відносинами з виробни-
ками, транзитними країнами та іншими міжна-
родними виконавцями; 

– ефективним реагуванням на зовнішні 
кризові ситуації; 

– інтеграцією енергетики з іншими галузя-
ми промислового виробництва; 

– сприянням розвитку енергетики у світі. 
У 2010 році було запропоновано і підтри-

мано Стратегічний план з розвитку енергетич-
них технологій (European Strategic Energy 
Technology Plan), який передбачає суттєве бю-
джетне фінансування проектів з розвитку тех-
нологій з низькими показниками викидів дво-
окису вуглецю [10]. 

В резолюції з цього приводу зазначається, 
що інвестиції у низьковуглецеві технології мо-
жуть допомогти створити нові робочі місця, 
нові ринки і новий прибуток, підвищити еко-
номічну конкурентоспроможність Євросоюзу 
на світовому ринку, зміцнити безпеку енерго-
постачання і зменшити поточну енергетичну 
залежність Євросоюзу від імпортованих енер-
гоносіїв. 

Європейському Інвестиційному Банку ре-
комендовано розглядати фінансування «зеле-
них» проектів у галузі розвитку енергетичних 
мереж та гідроенергетики як пріоритетний на-
прямок інвестиційної діяльності. Поточна резо-
люція Європарламенту враховує Повідомлення 
Єврокомісії від 7 жовтня 2009 року про інвес-
тиції у розвиток низьковуглецевих технологій 
(Communication from the Commission «Investing 
in the Development of Low Carbon Technologies 
(SET-Plan)» ), а також Дорожню карту розвитку 
технологій на 2010-2020 роки (Technology 
Roadmap). Ці пропозиції окреслюють обсяги 
бюджетних і приватних інвестицій, які повинні 
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бути зроблені в енергетичний сектор протягом 
наступних десяти років для досягнення цілей 
2020 року за підвищення ефективності енерге-
тики та зменшення шкідливих викидів в атмос-
феру (табл. 2). 

При розробці Стратегічного плану з розви-
тку енергетичних технологій були проаналізо-
вані переваги та недоліки різних джерел елект-
ричної енергії і зроблена спроба об'єднати полі-
тичні та економічні заходи: 

– обов'язкові цільові показники на 2020 рік 
щодо скорочення викидів парникових газів на 
20% і забезпечення 20% поновлюваних джерел 
енергії в енергетичному балансі ЄС; 

– план зі скорочення в ЄС глобального 
споживання первинних енергоресурсів на 20% 
до 2020 року; 

– ціноутворення на викиди парникових га-
зів за допомогою схеми торгівлі викидами і по-
датки на енергію; 

– конкурентоспроможність внутрішніх 
енергетичних ринків. 

Визначено, що технологія має життєво 
важливе значення для досягнення вищезазна-
чених цілей. Для цього необхідна реалізація 
політики щодо прискорення розробки та впро-
вадження рентабельних технологій з низьким 
рівнем викиду парникових газів. Для досягнен-
ня цільових показників 2020 року, необхідно 
знизити вартість чистих джерел енергії і закла-
сти в основу промисловості ЄС технології з ни-
зькими викидами парникових газів. У довго-
строковій перспективі, для досягнення більшо-
го скорочення викидів парникових газів на 60-
80% до 2050 року, повинні бути розроблені но-
ві покоління технологій на основі прориву в 
наукових дослідженнях. Перехід до економіки, 
заснованої на низьких викидах, займе десяти-
ліття і торкнеться усіх секторів економіки. Рі-
шення, що приймаються протягом найближчих 
10-15 років, будуть мати глибокі наслідки для 
енергетичної безпеки, зміни клімату, зростання 
робочих місць в ЄС. 

Ключовими технологічними завданнями на 
найближчі 10 років для виконання цільових 
показників 2020 року є: 

– створення біопалива другого покоління 
як конкурентоспроможної альтернативи викоп-

ним видам палива при дотриманні стійкості їх 
виробництва; 

– дозвіл комерційного використання тех-
нологій для уловлювання, транспортування і 
зберігання CO2 в промислових масштабах; 

– подвоєння генеруючих потужностей ве-
ликих офшорних вітрових турбін; 

– демонстрація готовності до використання 
великих комерційних проектів в області соняч-
ної енергії; 

– забезпечення включення в єдину євро-
пейську мережу електропостачання поновлю-
ваних і децентралізованих джерел енергії; 

– більш ефективне перетворення та вико-
ристання енергії. 

Реалізація Стратегічного плану з розвитку 
енергетичних технологій дозволить отримати 
такі результати [12, c.32-34]. 

7. Спільне стратегічне планування дозво-
лить краще орієнтувати зусилля і буде центром 
для об'єднання дослідницької діяльності та 
промисловості. 

8. Для ефективного здійснення плану не-
обхідним є запуск нових промислових ініціатив 
за відповідними напрямами, які будуть викори-
стовувати потенціал європейської промислово-
сті і дослідників. 

9. Здійснення Стратегічного плану з розви-
тку енергетичних технологій сприятиме подо-
ланню фрагментації європейської дослідниць-
кої та інноваційної бази, що призведе до по-
ліпшення співпраці та конкуренції. Заохочення 
більшої уваги і координації між різними схе-
мами фінансування і джерел допоможе оптимі-
зувати інвестиції. 

10. Міжнародна співпраця має бути активі-
зована і стане наріжним каменем в європейсь-
кій стратегії. 

11. Повідомлення Єврокомісії від 10 лис-
топада 2010 року про інвестиції в розвиток ни-
зьковуглецевих технологій (Energy 2020 – A 
Strategy For Competitive, Sustainable And Secure 
Energy) відзначає, що нова енергетична страте-
гія зосереджена на п'яти пріоритетах [13]: 

12. Досягнення енергоефективності у Єв-
ропі. 

13. Будівництво загальноєвропейського ін-
тегрованого енергетичного ринку. 

Таблиця 2 – Очікувані витрати згідно із  
Стратегічним планом з розвитку енергетичних технологій [11, c.8]. 

Ініціатива Вартість,  
млрд. євро 

Вітроенергетика 6 
Сонячна енергетика 16 
Біоенергетика 9 
Технології відбору та утилізації двоокису вуглецю 10,5-16,5 
Електричні мережі 2 
Технології ядерного синтезу 5-10 
Інфраструктура інтелектуального міста 10-12 
Всього 58,5-71,5 
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14. Розширення прав і можливостей спо-
живачів та досягнення високого рівня охорони 
та безпеки. 

15. Розширення європейського лідерства в 
енергетичних технологіях та інноваціях. 

16. Зміцнення енергетичного ринку ЄС 
ззовні. 

Головним пріоритетом енергетичної полі-
тики Євросоюзу є лібералізація ринків електро-
енергії та газу окремих країн ЄС та створення 
єдиного внутрішнього ринку. Ринки нафти і 
нафтопродуктів Євросоюзу лібералізовано до-
сить давно. 

Окрім створення єдиного ринку метою бу-
ло зниження цін на електроенергію і газ для 
кінцевих споживачів з метою підвищення кон-
курентоспроможності європейської промисло-
вості. Першим кроком стало прийняття у 1990 
році Директиви про прозорість цін (Council 
Directive concerning a Community procedure to 
improve the transparency of gas and electricity 
prices charged to industrial end-users), яка вста-
новлює процедуру для енергетичної компанії, 
що забезпечує прозорість цін для кінцевих 
промислових споживачів газу та електроенергії 
[14]. 

Наступним кроком було прийняття Дирек-
тив з транзиту електроенергії (Council Directive 
on the transit of electricity through transmission 
grids) та газу (Council Directive concerning a 
Community procedure to improve the transparency 
of gas and electricity prices charged to industrial 
end-users) [14, 15]. 

Ці Директиви розроблені з метою макси-
мального збільшення і спрощення обміну газом 
і електроенергією через території країн, що не 
межують одна з одною. У тому, що стосується 
газу, наступний крок полягав у встановленні 
рівного доступу всім компаніям ЄС до більш 
ранніх стадій розробок, пов'язаних з газом (і 
нафтою), завдяки Директиві з ліцензування ву-
глеводневої сировини (Directive on the 
conditions for granting and using authorizations for 
the prospection, exploration and production of 
hydrocarbons) [16]. 

З прийняттям у 1996 році Директиви з еле-
ктроенергії (Directive concerning common rules 
for the internal market in electricity) та у 1998 ро-
ці Директиви з газу (Directive concerning 
common rules for the internal market in natural 
gas), які доопрацьовані у 2003 році, були сфор-
мульовані загальні правила регулювання внут-
рішніх ринків електроенергії та природного 
газу [17; 18]. 

Ці директиви передбачають відкриття ене-
ргетичних ринків ЄС для конкуренції і свободу 
вибору великими енергоспоживачами своїх по-
стачальників, вони скасовують ексклюзивні 
права на імпорт і експорт газу і електроенергії, 
будівництво та експлуатацію газових і енерге-
тичних споруд, що раніше існували. 

Проблема єдиного набору правил для всіх 
країн була подолана шляхом прийняття рамко-
вих директив. Вони забезпечили, по-перше, зо-
бов'язання щодо того результату, який повинен 
бути досягнутий, тобто мінімальні рівні лібера-

лізації, по-друге, – обмежений і вичерпний ряд 
варіантів щодо шляхів, за якими такі дії можуть 
бути зроблені. Таким чином, ці Директиви за-
сновані на принципі субсидіарності – наріжно-
му камені законодавства ЄС, який вимагає, щоб 
законодавча ініціатива приймалася на націона-
льному рівні, якщо немає необхідності в діях 
Співтовариства для досягнення бажаного ре-
зультату. 

Важливо зазначити, що лібералізація елек-
троенергетичного ринку ЄС відбувалась в умо-
вах надлишку потужностей і на базі власного 
виробництва усередині ЄС – у цьому суттєва 
відмінність від ситуації з газом. Якщо прийнят-
тя та реалізація директиви з електроенергії 
проходили достатньо гладко, то з директивою з 
газу мали місце значні проблеми. 

На момент її прийняття практично в кож-
ній європейській країні механізм імпорту газу 
був організований на базі національної газової 
компанії-монополіста. Ці компанії володіли 
магістральними газопроводами і сховищами 
газу на території відповідних країн. Вони заку-
повували газ у компаній-експортерів газу на 
кордонах своїх країн. Крім того, часто вони ве-
ли видобуток газу в країні або закуповували газ 
у національних виробників. Далі вони транспо-
ртували газ своїми магістральними газопрово-
дами і реалізовували його великим споживачам 
газу, передусім енергетичним компаніям і газо-
хімічним підприємствам, а також газорозподі-
льним компаніям. Різниця між ціною купівлі та 
ціною продажу значно перевищувала витрати 
на прокачування відповідних обсягів і збері-
гання газу, що як правило обґрунтовувалося 
необхідністю розвитку газотранспортних сис-
тем, а також необхідністю забезпечення надій-
ного газопостачання. 

Газова директива спирається на принципи 
директиви з електроенергії (доступ до системи, 
взаємність, субсидіарність і поступове відкрит-
тя ринку), враховуючи водночас такі специфіч-
ні особливості газового ринку, як залежність 
від зовнішніх постачальників й існування конт-
рактів типу «бери або плати». На відміну від 
Директиви з електроенергії, що спрямована на 
запровадження конкуренції на рівні виробницт-
ва і передачі, мета Газової директиви полягала 
у заохоченні конкуренції тільки на рівні транс-
портування газу, тому що виробництво газу 
було лібералізовано ще на початку 1990-х ро-
ків. Центральним моментом директиви є від-
криття інфраструктури перекачування і розпо-
ділу газу для третіх сторін. Цей сторонній до-
ступ, як очікується, зрештою призведе до лікві-
дації привілейованого статусу національних 
газових компаній країн ЄС. Графік поетапної 
лібералізації для різних країн індивідуальний, 
разом з тим мінімальні темпи розкриття ринків 
фіксуються Газовою директивою. 

Логіка процесу лібералізації передбачає 
право споживача на доступ до транспортних 
потужностей, на укладання та переукладання 
будь-яких контрактів. Переходячи від ринку 
постачальників до створення ринку покупців, 
Єврокомісія розраховує одночасно вирішити 
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дві проблеми: домогтися надійності довгостро-
кових поставок (з імовірним значним зростан-
ням обсягів імпорту) і зниження цін на газ для 
великих споживачів і населення. 

Лібералізація газового ринку відбувається 
не надто швидко і з труднощами. Якщо в елек-
троенергетиці виробниками є місцеві і досить 
потужні компанії, що володіють реальною кон-
курентоспроможністю на загальноєвропейсь-
кому ринку, то в газовій галузі місцеві компанії 
не схильні руйнувати сформовані зв'язки, а по-
стачальники є зовнішнім відносно до ЄС фак-
тором. 

Відбувається велика реструктуризація, від-
бувається купівля компаній, мають місце спро-
би створення альянсів. Ринок реагує на лібера-
лізацію не посиленням конкуренції і знижен-
ням цін, як цього очікували в Брюсселі, а реор-
ганізацією і укрупненням компаній. 

Разом з тим, реалізація Газової директиви 
поступово створює умови для проникнення 
компаній на ринки інших держав та посилення 
конкуренції всередині країн. Це обумовлено 
кількісними обмеженнями частки ринку націо-
нальних компаній в країнах базування і вивіль-
ненням відповідних часток ринків сусідніх кра-
їн. Крім того, компанії, які раніше надавали 
послуги з постачання населенню газу чи елект-
роенергії, освоюють нові для себе напрями – 
водопостачання, утилізацію відходів, телеко-
мунікації. В умовах зростаючої конкуренції на 
роздрібному ринку перевагу часто отримують 
ті компанії, які можуть забезпечити клієнта ма-
ксимальним числом подібного роду послуг. 
Крім того, великі компанії намагаються пере-
творюватися на самодостатні конгломерати, 
відходячи, таким чином, від більшості невизна-
ченостей, пов'язаних з реформуванням законо-
давства. У результаті компанії рятують себе від 
цілого ряду ризиків: якщо розглядати навіть 
тільки газово-електроенергетичну складову, то 
повністю інтегрована компанія йде від необ-
хідності звертатися до спотового ринку газу. Це 
дуже привабливо як з точки зору виробника 
газу, так і з позиції постачальника електроенер-
гії на роздрібний ринок. Тим більше, що в но-
вих умовах роздрібний ринок характеризується 
набагато більшою стабільністю, ніж оптові ринки. 

У зв'язку з тим, що перехідний період несе 
значну невизначеність, Євросоюз прагне фор-
сувати реформи. Вже з'явилися перші негативні 
результати – це затримка в реалізації великих 
контрактів. Виробникам стає важче залучати 
необхідні інвестиції. На думку виробників газу, 
які змушені діяти відповідно до прийнятих в 
ЄС газових законодавчих ініціатив, конкурен-
ція часто має штучний характер, оскільки ви-
никає за вказівкою державних органів, а не 
природним шляхом. 

Багато європейських країн вважають, що 
поширення практики короткострокових конт-
рактів може поставити під загрозу безпеку по-
стачань та інвестицій. У зв'язку з цим у забез-
печенні безперебійності майбутніх постачань 
ще більш важлива роль відводиться співробіт-
ництву Захід-Схід. 

Забезпечення колективної енергетичної 
безпеки в першу чергу пов'язано з тенденціями 
зростання залежності ЄС від імпортних енерго-
ресурсів. 

З 1968 року в ЄС відпрацьовані механізми 
та створені організаційні структури для під-
тримки системи резервних запасів енергоресур-
сів, у першу чергу нафти. Ця система тісно по-
в'язана з системою колективної енергетичної 
безпеки країн-членів Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) в рамках 
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). 
Відповідно до директив Європейської Комісії 
1968 та 1972 років країни ЄС повинні підтри-
мувати запаси нафтопродуктів на рівні, що від-
повідає щонайменше 90 дням середнього що-
денного споживання попереднього року. За на-
явності власного видобутку нафти ця величина 
може бути зменшена на 15%. Запаси повинні 
підтримуватися за трьома категоріями нафто-
продуктів: моторне і авіаційне паливо бензино-
вого типу; газойль, дизельне паливо, гас і авіа-
ційне паливо гасового типу; топковий мазут 
[19]. 

Країни ЄС щомісячно надають Європейсь-
кій комісії інформацію про рівень поточних 
запасів. Єврокомісія прагне посилити свої пов-
новаження з регулювання ринків нафти і газу в 
кризових ситуаціях, оскільки рішення про по-
чаток надходження на ринки нафти зі стратегі-
чних запасів може прийматися секретаріатом 
МЕА або державами, що самостійно входять в 
ЄС. Механізму солідарного використання стра-
тегічних запасів на рівні Співтовариства до те-
перішнього часу не розроблено. Критиці підда-
ється і процедура залучення стратегічних запа-
сів нафти, розроблена МЕА ще в 1974 році, яка 
активується тільки у випадку досить тривалих 
фізичних недопоставок на ринки і не пов'язана 
з ціною. Ця процедура була розроблена в часи, 
коли нафта постачавлась згідно з довгостроко-
вими контрактами регулярними торговими ка-
налами і за фіксованими цінами. Це залишило-
ся в минулому. Сьогодні на ринках нафти пере-
важають разові операції і ціни мають досить 
нестійкий характер. А як свідчить історія еко-
номічних циклів 70-90-х років ХХ століття, по-
чатку економічного спаду в провідних країнах 
Заходу, як правило, передувало різке підви-
щення цін на нафту. За оцінками Єврокомісії, 
збільшення ціни бареля нафти на 10 доларів 
США веде до скорочення темпів економічного 
зростання розвинених країн на 0,5%. З ураху-
ванням високого ступеня диверсифікації ймові-
рність значного скорочення поставок дуже ма-
ла. Відповідно основні ризики пов'язані не з 
фізичними обсягами, а з рівнем цін. Більше то-
го, аналіз коливань цін свідчить, що припущен-
ня операторів ринку про потенційну загрозу 
переривання поставок часто призводять до 
«панічних» закупівель навіть в умовах збалан-
сованості попиту і пропозиції. У зв'язку з цим 
виникла необхідність розробки таких нових 
правил використання стратегічних резервів, які 
дозволили б країнам ЄС узгоджено реагувати 
на економічні ризики, зокрема в умовах стриб-
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ків цін, обумовлених загрозою переривання 
поставок. 

Відповідно до запропонованих увазі Євро-
ради і Європарламенту проектів директив, Єв-
рокомісія зможе приймати рішення про актива-
цію антикризових заходів у разі збігу низки 
умов. Насамперед, це перевищення певного 
цінового порога. На думку Єврокомісії, він по-
винен бути встановлений таким чином, щоб 
вартість імпорту нафти в Євросоюз не переви-
щувала 0,5% від ВВП ЄС. В даний час це від-
повідає 30 доларам США за барель нафти сорту 
Brent. 

Якщо по нафті існуючі механізми забезпе-
чення енергетичної безпеки виглядають недо-
статніми, то для природного газу їх просто не 
існує. Протягом останніх п’ятдесяти років фун-
кції планування та розвитку газових мереж в 
європейських країнах здійснювалися націона-
льними газовими компаніями. Ці компанії кон-
тролювали всю інфраструктуру і володіли по-
вною інформацією щодо попиту і пропозиції на 
природний газ. Таким чином, газова промисло-
вість самостійно забезпечувала необхідний рі-
вень енергетичної безпеки та особливої необ-
хідності регулювання на державному, а тим 
більше на міждержавному рівні, не було. У ре-
зультаті лібералізації ринку газу в Євросоюзі 
утворився певний організаційно-правовий ва-
куум. Газовий сектор вже не може, та й не хоче, 
брати на себе відповідальність за гарантування 
енергетичної безпеки, особливо в довгостроко-
вому плані, а відповідні державні інституції 
поки не створені. 

Тому одночасно з обговоренням питань 
формування єдиного ринку природного газу, в 
Європейському союзі розгорнулася дискусія з 
проблеми забезпечення в нових умовах мініма-
льно необхідного рівня «газової» безпеки. 

Можливі вирішення цієї проблеми близькі 
до ідей, запропонованих для нафти і нафтопро-
дуктів. Перш за все, необхідна розробка меха-
нізмів координації дій в рамках Співтовариства 
у випадку розвитку кризових ситуацій. 

Короткостроковий ризик для безпеки поля-
гає в перериванні поставок внаслідок метеоро-
логічних катаклізмів, несподіваної політичної 
кризи або поганого управління пропозицією і 
попитом. 

Довгостроковий ризик для безпеки склада-
ється з двох елементів. Перший елемент вклю-
чає в себе ризик неадекватних та затриманих 
інвестицій у виробництво і транспортування. 
Ціни на газ в даний час прив'язані до нафти, що 
дозволяє газу конкурувати з нафтою. Галузь 
характеризується довгостроковими угодами з 
зобов'язанням купити товар або виплатити не-
устойку, і вони в даний час складають основу 
значних інвестицій в газопроводи та інші спо-
руди. Ця ситуація зміниться у міру лібералізації 
ринків, на яких ціни будуть встановлюватися 
більш вільно і розшириться спектр договірних 
можливостей. Крім того, ціни на газ на більш 
конкурентному ринку будуть відображати ви-
трати на заходи щодо забезпечення безпеки – 
такі, як інвестиції та зберігання, і великі комер-

ційні споживачі, швидше за все, готові оплачу-
вати такі витрати на безпеку. Другий елемент 
являє собою довгостроковий ризик для безпеки 
– це ризик неадекватної диверсифікації поста-
вок газу. Він має місце на фоні зростаючої за-
лежності Європи від імпорту газу, яка виклика-
на тим, що резерви Європи виснажуються, а 
попит продовжує зростати. Мета цих ініціатив 
Єврокомісії – змусити всіх учасників ринку 
«сплачувати» необхідні для підтримки мініма-
льно необхідного рівня енергетичної безпеки 
заходу. 

Найбільш серйозну загрозу безпеці газопо-
стачання Євросоюзу представляє припинення 
постачань газу з зовнішніх джерел. На фоні збі-
льшення залежності від імпорту газу ЄС прагне 
підтримувати диверсифікацію зовнішніх дже-
рел, включаючи пошук нових країн-
постачальників, удосконалювати гнучкість 
транспортування газу всередині Співтоварист-
ва, розширювати можливості підземних схо-
вищ. На найближчу перспективу інвестиційні 
плани газових компаній віддають перевагу збі-
льшенню обсягу закупівель у наявних зовніш-
ніх постачальників. У довгостроковому плані 
вивчаються можливості співпраці з новими по-
стачальниками (газопроводи або скраплений 
газ). Розширення можливостей для імпорту газу 
дозволить ЄС забезпечити диверсифікацію 
джерел. 

Сьогодні розглядаються наступні проекти з 
вирішення проблем енергетичної безпеки Єв-
росоюзу: будівництво нових газотранспортних 
шляхів між країнами (Північноєвропейський 
газопровід, друга нитка «Блакитного потоку» та 
проект «Прикаспійський газопровід»); реаніма-
ція проекту «Nabucco» та двох інших варіантів 
Транскаспійського газопроводу; пошук та роз-
виток нових альтернативних джерел енергії 
країнами Євросоюзу; створення організації 
споживачів газу; встановлення чіткої нормати-
вно-правової бази, що регулюватиме міждер-
жавні відносини всіх аспектів енергетичної га-
лузі [20, с.335]. 

 
Висновки. Сучасна економічна система 

ЄС залежать від безпеки постачання енергоно-
сіїв, як в плані гарантованих поставок, так і 
стабільності цін. З урахуванням того факту, що 
на Близькому Сході в даний час знаходиться 
більше 60% запасів нафти, він у майбутньому 
збереже найважливіше значення для енергети-
чної безпеки. Тому політична стабільність в 
цьому регіоні матиме важливе значення для 
енергетичної безпеки ЄС, а також для вирішен-
ня інших протиріч XXI століття. 

Сучасний дефіцит на ринку енергоносіїв 
робить актуальним питання про альтернативні 
джерела енергії, а також про відновлення інте-
ресу до ядерної енергетики. Огляд глобальних 
тенденцій в галузі постачання енергоносіїв по-
казує, що забезпечення ними дійсно є реальною 
проблемою безпеки. При такому активному 
ринку і великому спиранні на нафту і газ загро-
зи постачання енергоносіїв можуть виходити з 
цілого ряду різних джерел: терористичних ак-
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тів, стихійних лих, політичного залякування, 
шантажу, перебоїв у постачанні в результаті 
регіональних конфліктів тощо. Це підвищує 
потребу у розробці стратегії, що дозволяє запо-
бігти таким перебоям, а також у створенні ме-
ханізмів мінімізації наслідків, що впливають на 
обсяги постачань у випадку великомасштабної 
міжнародної кризи. 

 
Завдання для наступних досліджень. Що 

стосується вдосконалення політики забезпе-
чення енергетичної безпеки ЄС, то тут необхід-
но підвищувати взаємну відповідальність по-
стачальників, споживачів і транзитерів енерге-
тичних ресурсів. У цих координатах можна до-
могтися довгострокових гарантій енергетичної 
безпеки на основі балансу інтересів сторін. 

Нині ресурсна, і передусім енергоресурсна, 
безпека стала одним із найважливіших компо-
нентів міжнародної безпеки, основою соціаль-
но-економічного розвитку народів і держав, на 
відміну від XX століття, коли основною гаран-
тією виживання була військово-стратегічна на-
дійність національної безпеки. Остання ж спи-
ралася на розвиток військово-промислового 
комплексу, який створював усе більш потужні 
та смертоносні види зброї; формування війсь-
кових „таборів” і блоків, які поділяли народи і 
держави на ворогуючі сили; використання іде-
ології протистояння, що виправдовувала гонку 
озброєнь і роздільність світу. 

Сьогодні держави ЄС повинні будувати 
спільну систему забезпечення міжнародної, на-
ціональної та, зокрема, й енергетичної безпеки, 
спираючись на взаємне співробітництво, пошук 
спільних інтересів та знаходження взаємоприй-
нятних компромісів при вирішенні існуючих 
суперечностей. 
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