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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

абстракції  –  при  розгляді  сутності  енергетичної  безпеки;  статистичного аналізу –  у  процесі

оцінювання основних показників стану енергетичної безпеки України; системного підходу – у

процесі  систематизації  основних  проблем  у  сфері  забезпечення  вітчизняної  енергетичної

безпеки.

Результати.  У статті  розглянуто  сучасний  стан  та  проблематику  сфери  забезпечення

енергетичної безпеки України. Проведено аналіз основних показників, що визначають рівень

енергетичної  безпеки  країни  згідно  з  офіційними  Методичними  рекомендаціями  щодо

розрахунку рівня економічної безпеки України за період 2011–2014 рр. Зроблено висновок щодо

недостатнього  рівня  забезпечення  енергетичної  безпеки  України  через  наявність  наступних

проблем:  неефективний  баланс  паливно-енергетичних  ресурсів,  значний  знос  основних

виробничих  фондів  та  недостатній  обсяг  освоєних  капітальних  інвестицій  підприємствами

галузі,  високий  рівень  енергоємності  валового  внутрішнього  продукту,  неефективний

розвиток альтернативної енергетики, зависока частка втрат при транспортуванні та розподілі

енергії.

Новизна. Проаналізовано показники, що визначають рівень енергетичної безпеки країни,

систематизовано основні проблеми у сфері забезпечення енергетичної безпеки України.

Практична значущість. Результати наукового дослідження будуть корисними для органів

державного  та  регіонального  управління  при  розробці  державної  політики  розвитку

енергетичної сфери.

Ключові  слова: економічна  безпека,  енергетична  безпека,  енергетична  залежність,
імпортна залежність, енергоємність валового внутрішнього продукту, енергетична сфера.
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