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Поняття «енергетична безпека», що 
за крі пилося у зв'язку з нафтовим 

ембарго 1973 р., трактувалося спочатку 
як енергетична самодостатність країни, 
тобто мож ли вість її надійного доступу до 
до статньої за обсягом і прийнятної за 
ціною енергії. Після адаптації світової 
економіки до наслідків тієї нафтової кри-
зи здавалося, що проблеми енер го по ста-
чання в ці лому успішно роз в'я зуються. 
Проте остан ні події у світовій енер ге тиці 
ставлять під сумнів позитивні тен ден ції 
її розвитку. Ціни на паливо (рис. 1), що 
різко виросли і дуже мінливі, — най по-
міт ніший індикатор негативних про цесів. 
І хоча сьогодні не йдеться про повторен-
ня по дій 30-річної давнини, стає все оче-
виднішою поява серйозних загроз енер  ге-
тичній без пе ці.             

Проблема різко ускладнилася якісною 
зміною світової економіки й енергетики: 
вони стали набагато інтегрованішими і по 
суті глобальними. Багаторазове зростан-
ня міжнародної торгівлі енергією (майже 

вдві   чі з 1973  по 2003 р. [1]) та її частки в 
забезпеченні енергоспоживання посилили 
взаємозалежність учасників енергетично-
го ринку і вивели питання енергобезпеки 
з рівня окремої країни на  глобальний рі-
вень. Таким чином, проблема глобальної 
енер гетичної безпеки виникла нині як на-
гальна необхідність надійного забезпечен-
ня світової економіки всіма видами енергії 
без надмірної шкоди довкіллю і за ціна ми, 
що відображають основні економічні прин -
ципи.              

Глобальний характер загроз енер ге тич-
ній безпеці та їхніх наслідків вимагає зла-
годжених міжнародних дій і вироблення 
силами світової спільноти концепції стій-
кого та безпечного енергетичного майбут-
нього, а також здійснення заходів, що за-
безпечують її практичну реалізацію. Цим 
і була обумовлена ініціатива Росії обго-
ворити проблему енергетичної безпеки на 
зустрічі керівників восьми провідних 
країн світу в Санкт-Петербурзі (липень 
2006 р.).
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ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ 

ГЛОБАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Оскільки йдеться про проблеми не ло-
кального або національного, а сві то во-

го масштабу, до загроз енергетичній безпеці 
пропонуємо відносити події та процеси, 
розвиток яких може викликати в найближчі 
два-три десятиріччя: 
• фінансово-економічні, соціальні та/

або політичні кризи, що істотно упо-
вільнюють зростання економіки світу чи 
великих регіонів (фахівці вже приписують 
стрибку цін на енергію в 2005—2006 рр. 
гальмування зростання світового ВВП 
на 0,4–0,8% *);

• породжувані енергетикою негативні змі-
ни клімату планети або регіонів, включа-
ючи наростання інтенсивності природ-
них явищ (урагани, засухи, повені і т.п.), 
що являють собою небезпеку для бага-
тьох мільйонів людей і завдають збитків 
на сотні мільярдів доларів; 

• періодичні порушення енергопостачання 
(внаслідок  аварій або тероризму) вели-
ких мас населення і виробництва, що 
спричинюють економічні збитки на бага-
то десятків або сотень мільярдів доларів.
Методом експертних оцінок визначено 

наступний склад загроз глобальної енер-
гетичної безпеки: відставання пропозиції 
енергії від зростання енергоспоживання; 
зро стаюча напруженість у забезпеченні 
енер гетичних потреб транспорту; наро-
стання регіональних енергетичних дис-
про пор цій; все важкіші перерви енергопо-
стачання внаслідок техногенних ката-
строф і системних аварій; незворотні змі-
ни клімату ре гіонів і планети в цілому. 
Розглянемо, звід ки виникають ці загрози, 
виключаючи лише загрозу незворотних 
змін клімату, оскільки дана тема широко 
висвітлена у пресі.           

Загроза відставання пропозиції енергії 
від зростання енергоспоживання обумов-
лена передовсім небезпекою виникнен-
ня чергової (третьої) хвилі зростання сві-
тового енергоспоживання. Попередня до-
вга хвиля отримала розвиток наприкінці 
1940-х років і завершилася в середині 
1990-х, збільшивши світове енергоспожи-
вання майже в 5 разів і душове — практично 
вдвічі [4, 5]. Її закінчення було пов'язане зі 
стабілізацією середньодушового енергоспо-
живання у світі з початку 80-х років XX ст. 
Це пояснюється скороченням загального і 
душового енергоспоживання у колишніх 
країнах планової економіки і зниженням 
душового енергоспоживання в країнах, 
що входять в Організацію економічного 
спів робітництва і розвитку, при відносно 
помірному зростанні душового енергоспо-
живання в країнах, що розвиваються.           

Проте останніми роками перші два чин-
ники перестали діяти, а найбільші з країн, 
що розвиваються, — Китай та Індія — все 
швидше нарощують душове споживання 
(рис. 2). На азіатські країни, що розвива-
ються, припадає близько третини загально-

* Відомий британський економіст А. Калецкі оцінює 
зниження темпів зростання світового ВВП в 0.8% 
[2], Всесвітній банк — в 0.25-0.4% [3].

Рис. 1. Динаміка цін на газ в США (1) і на нафту 
марки «Брент» (2)
Джерело: Statistical Review World Energy 2006; 
БТЕ – британські теплові одиниці 
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го перспективного приросту світового енер-
госпоживання і до 45% приросту попиту на 
нафту. Випереджальними темпами збіль-
шується споживання енергії в Африці та 
Латинській Америці. Навіть в Єв ро пей-
ському союзі поновилося зростання душо-
вого енергоспоживання. Це вже загрожує 
новим циклом збільшення енергоємності 
світового ВВП. Результатом може стати 
чергове прискорення зростання світового 
енергоспоживання, обумовлене ди на міч-
нішим економічним розвитком і збіль шен-
ням ролі енергії в житті людства. Чи сель-
ність населення Землі, як відомо, досягла 6 
млрд і продовжує збільшуватися. Зростан-
ня рівня життя і народонаселення спри-
чиняє неухильний підйом споживання 
енер гетичних ресурсів, незважаючи на 
впровадження нових технологій і енерго-
ощадних тенденцій. Звідси — прогнозоване 
значне зростання потреби в енергії і, отже, 
в інвестиціях для створення ефективної си-
стеми енергопостачання. За основним сце-
нарієм Міжнародного енергетичного агент-
ства, до 2030 р. попит на енергію збіль-
шиться в півтора рази [1], домінуючу роль, 
як і раніше, відіграватимуть вуг леводні — 
їхня частка збережеться на рівні 80—81% 
при незначному зменшенні частки нафти 
(з 35 до 34%).              

Інша небезпека полягає в уповільненні 
зростання пропозиції енергії поки що не 
через загальний брак енергоресурсів, а 
внаслідок відносного скорочення сфери до-
кладання сил і засобів з нарощування їх ви-
робництва. Це обумовлено негативним 
ефектом масштабу в природокористуванні, 
істотним ускладненням і подорожчанням 
технологій та випереджальним зростанням 
необхідної інфраструктури при освоєнні 
все важкодоступніших енергоресурсів. Нау -
ково-технічний прогрес, який значно 
нівелював у XX ст. негативну дію фактора 
виснаження обмежених ресурсів, у XXI ст. 
явно не справляється з цим завданням. Для 
забезпечення необхідної пропозиції енергії 

потрібні величезні інвестиції в енергетику, 
які, за оцінками Міжнародного енергетич-
ного агентства [1], мають скласти до 2030 р. 
17 трлн дол., при цьому дві третини їх 
підуть на заміщення існуючих потужно-
стей і одна третина — на створення нових. 
Але енергобезпека — це так звана екс тер-
налія: суспільне благо, яким всі хочуть ко-
ристуватися, але ніхто не хоче оплачува-
ти. Для забезпечення безпеки потрібні ре-
зерви добувних і інфраструктурних по-
тужностей, тобто системна надмірність. 
Проте кожний інвестор знає, що основну 
частину часу ці потужності не завантажені 
і, отже, не окупатимуться. Очевидно, що в 
такій ситуації ринкових стимулів для ін-
вестицій немає, що збільшує інвес ти цій-
ний дефіцит у галузі.            

Наростання енергоспоживання на фо ні 
повільного зростання пропозиції вже 
виявляється у стрибку цін на всі комерційні 
види палива. Зростаючі і, що особливо не-
безпечно для інвесторів, нестійкі ціни на 
енергоносії є загрозою для світової еко-
номіки і кожної країни окремо. При збе-
реженні напруженості енергопостачання 
темпи зростання світового ВВП можуть 
знизитися з недавно прогнозованих 3,6–4% 
[3] до 3–3.2% і менше. Найбільші труднощі 
виникнуть у тих країн-імпортерів енер го-
носіїв, де низький рівень доходу, що за-
грожує політичними потрясіннями.             

Рис. 2. Динаміка душового споживання енергії у світі 
і в двох крупних країнах, що розвиваються
Джерело: Дані Інституту енергетичних досліджень 
РАН 
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Загроза напруженості у забезпеченні 
енергетичних потреб транспорту викли-
кана, в першу чергу, відставанням зростан-
ня традиційних можливостей виробництва 
моторних палив від високого рівня потреб 
у них транспорту. На транспортні потре-
би сьогодні припадає більше 40% кінцевої 
витрати енергії у світі, і в перспективі їхня 
частка зросте до 45%. На 95% транспорт 
забезпечується рідким (поки майже ви-
ключно нафтовим) паливом, і до 2030 р., 
як не покладайся на електромобілі і во-
дневу енергетику, ситуація практично не 
зміниться, зважаючи на зменшення в за-
гальному вантажо- і пасажирообігу част-
ки залізничного транспорту, що відносно 
легко електрифікується, при випереджаль-
ному зростанні частки авіації, де заміна 
рідкого палива особливо проблематична.

Нормальне для галузі перевищення (на 
15–20%) вільних потужностей над по-
точним видобутком і переробкою нафти 
в 90-ті роки знизилося до 5%, а останнім 
часом — практично до нуля (рис. 3). До 
того ж приріст розвіданих запасів нафти у 
світі вже четверть століття дедалі більше 
відстає від її видобутку. І якщо в останні 
десятиріччя XX ст. прогрес у розвідці і 
бурінні компенсував погіршення гірничо-

геологічних умов при швидкому зростанні 
видобутку нафти (але із зменшенням її 
забезпеченості запасами), що давало стійке 
зниження цін, то в XXI ст. технічний 
прогрес у галузі явно сповільнився, в 
результаті дорожчають прирости запасів і 
видобутку нафти.

Ускладнюють проблему нафтопостачан-
ня транспорту такі фактори, як вихід на 
світові енергетичні ринки нових вели-
ких країн-імпортерів нафти, що швидко 
розвиваються — Китай, Індія, Бразилія; 
політична нестабільність в основних на-
фтовидобувних державах і потенційні вій-
ськові конфлікти, зокрема, викликані між-
народними діями (Ірак, Іран); недостат-
ня прозорість світової торгівлі нафтою і 
надмірний розвиток похідних фінансових 
інструментів. У результаті прогнозова-
на відповідно до тенденцій, що склалися, 
динаміка споживання нафти вже через 10 
років може не забезпечуватися її видобут-
ком, розрахованим за апробованими моде-
лями використання обмежених природних 
ресурсів.

Ціни на нафту вже виросли в 3–4 рази 
(див. рис. 1) і, згідно з думкою більшості 
експертів, залишаться на цьому рівні або 
піднімуться вище. За законом економічної 
рівноваги, така поведінка цін на нафту при-
веде до зниження попиту на моторне пали-
во не тільки завдяки його економії спожи-
вачами, але і зважаючи на уповільнення 
зростання розвинутих економік, а також 
платіжних криз у залежних від імпорту наф-
ти країнах, що розвиваються. Це загрожує 
соціальними і політичними потрясіннями, 
спричиненими погіршенням якості життя 
великої (якщо не більшої) частини насе-
лення планети.

Загроза наростання регіональних енер-
гетичних диспропорцій виявляється у 
збіль   шенні кількості країн і великих ре-
гіонів, розвиток яких не забезпечено влас-
ними енергоресурсами (рис. 4). Якщо в 
1990 р. такі держави виробляли 87% 

Рис.3. Співвідношення між рівнями вільних добув-
них потужностей (крива) і видобутком нафти
Джерело: Nervous energy// Petroleum Economist. 
2006. 5 Jan. P. 24. 
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світового ВВП, то на початку XXI ст. — уже 
90%. Основну частину прогнозних енер го-
ресурсів мають Північна Америка і країни 
СНД, їм також належить велика частина 
розвіданих запасів (далі йдуть зона Пер-
ської затоки й Австралія).

Особливо різко зросла залежність від 
імпорту енергії країн, що швидко розвива-
ються, — Китаю, Індії та ін. Зокрема, Азія 
вже сьогодні 60% своїх потреб у нафті 
забезпечує за рахунок імпорту, а до 2020 р. 
імпорт має покривати до 80% попиту.

Окремо потрібно сказати про пробле-
му енергетичних злиднів. Найбідніші вер-
стви населення в багатьох країнах не мають 
доступу до екологічно чистої і економічно 
прийнятної енергії, у тому числі і до елек-
трики. Якщо існуючі тенденції збережуть-
ся, в 2030 р. електрикою не зможуть кори-
стуватися 1,4 млн людей, всього на 200 млн 
менше, ніж сьогодні [6].

Загроза перебоїв енергопостачання вна-
слідок техногенних катастроф і системних 
аварій зростає через швидке посилення 
концентрації виробництва і централізації 
розподілу енергії, а також відсутність ре-
зервних потужностей для компенсації ви-
лученого в результаті надзвичайних обста-
вин виробництва енергії. Техногенні ка-
тастрофи і системні аварії можуть бути 
викликані:
• природними явищами (після ураганів 

у Мексиканській затоці майже рік 
відновлювався видобуток нафти і газу);

• неадекватними діями персоналу і не до-
статнім розвитком резервних потуж-
ностей систем (каскадні системні аварії 
в США в 1965 і 1977 рр. залишили без 
енергопостачання на добу відповідно 25 
і 10 млн людей, в 2003 р. — майже на дві 
доби — 50 млн);

• терористичними актами (на нафтових і 
газових об'єктах теракти відбуваються в 
багатьох країнах — Іраку, Пакистані, Ін-
дії, Росії, Грузії, Азербайджані, Нігерії 
та ін.; на думку експертів, якщо теракти 

накриють найбільшого виробника  наф-
ти —  Саудівську  Аравію, може постра-
ждати вся інфраструктура світової наф-
тової галузі).

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Людство має достатні інтелектуальні, 
матеріально-технічні і природні ресур-

си, щоб упоратися із загрозами, що виник-
ли. Але треба усвідомлювати, що назріваюча 
криза може бути подолана або стихійно, че-
рез сильні соціально-політичні потрясіння, 
або у м'якішій формі в результаті злагод-
жених дій щодо забезпечення глобальної 
стійкості й енергетичної безпеки. В остан-
ньому випадку знадобиться виробити і по-
слідовно проводити на національному і 
між державному рівні за підтримки бізнесу 
і населення узгоджену антикризову енер-
гетичну політику. Критеріями визначення 
її стратегічних напрямів служить здатність 
істотно зменшити (в ідеалі — нівелювати) 
в можливо короткі терміни загрози енер-
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Рис. 4. Прогноз потреби в енергії за регіонами світу
Джерело: [1]; потреби в енергії дані в млн тонн наф-
тового еквівалента
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гетичній безпеці за умови посильних ор га-
нізаційних і матеріальних витрат.

Завдання вибору стратегічних напрямів 
поки не піддається строгій формалізації і 
розв'язується експертами із залученням 
моделей та інших інструментів для оцін ки 
окремих аспектів стратегії. Нині пошук 
триває за такими стратегічними напря-
мами підвищення енергетичної безпеки: 
економне й екологічно відповідальне ви-
користання енергії; прискорене зростан ня 
про позиції комерційно ефективних енер-
го ре сур сів; диверсифікація видів енер-
гії; ство  рення інфраструктури глобально-
го енер  гетичного ринку; децентралізація 
енер  гопостачання.

Кожний з цих напрямів потребує для 
своєї реалізації могутніх технологічних зру-
шень та істотних змін структури світової 
енергетики, способів організації і правил ро-
боти енергетичних ринків, що склалися.

Технологічний прогрес має масовий сти-
хійний характер і може адекватно скеро-
вуватися на користь енергетичної безпеки 
ринковими стимулами, зокрема, зростаю-
чими цінами на енергію. Виняток станови-
тимуть такі політично і соціально чутливі 
аспекти енергетичної політики, як розви-
ток атомної енергетики або високовитратні 
довгострокові завдання створення водневої 
та термоядерної енергетики. Останні, як 
і структурно-організаційні зсуви в сві-
то вій енергетиці, потребують для свого 
вирішення скоординованих зусиль держав, 
бізнесу і підтримки населення. Розглянемо 
докладніше стратегічні аспекти забезпечен-
ня глобальної енергетичної безпеки.

Економне й екологічно відповідальне 
використання енергії знімає практично 
всі загрози глобальній енергетичній 
безпеці (крім тероризму). Ця стратегія 
включає передусім організаційно-тех но-
ло гічне енер го заощадження, тобто змен-
шення втрат енергії на всіх стадіях її пе-
ретворення — від первинних джерел до 
кін цевого використання для виробничих і 

побутових потреб. Заходи у цьому напрямі 
повинні ґрунтуватися на послідовній по-
літиці забезпечення енергоефективності 
із застосуванням цінових, податкових та 
інших механізмів підтримки. Вони по кли-
кані забезпечити скорочення втрат при 
видобутку, транспортуванні і роз поділі 
енер го ресурсів, а також підвищення ефек-
тивності їх перетворення в елек тро-
енергію і тепло на 7—10% до 2020 р. і 12—
15% до 2030 р.; створити енергетично 
ефективні системи, які допоможуть зни-
зити питомі витрати енер гії транспор-
том на 10—13% до 2020 р. і 20—30% до 
2030 р.; поліпшити всі види енергетичного 
обладнання, причому ККД кінцевого вико-
ристання енергії споживачами перед ба-
чається підвищити на 8—12% до 2020 р. і 
на 25—30% до 2030 р.

Ця ж стратегія передбачає утилізацію 
всіх видів матеріальних ресурсів, що засто-
совуються у виробництві і побуті, а також 
енергоекономний стиль життя, що означає 
помірне зростання в розвинених країнах 
найенергоємніших життєвих потреб лю-
дей (у харчуванні, житлі, пересуванні). Та-
ка зміна стилю життя є найдієвішою, але і 
найважчою для реалізації.

Як лідери технологічного прогресу про-
мислово розвинені країни мусять значно 
посилити міжнародну діяльність із під-
вищення енергоефективності. Разом з ін-
тенсифікацією передачі сучасних тех но-
логій сюди відносять гармонізацію стан-
дартів витрати енергії, координацію енер-
гомаркування продукції і т.п. Ці заходи 
слід доповнити глобальною інформаційною 
кампанією в галузі енергоефективності, ви-
користовуючи засоби масової інформації 
для пропаганди енергоощадного способу 
життя.

Цільовими орієнтирами цієї стратегії слу-
гують збереження в майбутніх склад ніших 
умовах стабілізації душового енергоспожи-
вання, що спостерігалася останні два де ся-
тиріччя (див. рис. 2), і зниження темпів зро-
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стання світового енергоспоживання до рівня 
провідних у цьому відношенні країн: з 0,6% 
сьогодні до 0,4—0,45% до 2030 р. з розрахун-
ку на 1% приросту валового національного 
продукту (рис. 5).

Прискорене зростання пропозиції ко-
мер ційно ефективних енергоресурсів — 
ефективний засіб протидії таким загрозам 
глобальної енергетичної безпеки, як від-
ставання пропозиції енергії, що намітилося, 
від зростання енергоспоживання, посилен-
ня напруженості у забезпеченні енергетич-
них потреб транспорту і наростання ре гіо-
нальних енергетичних диспропорцій. Основ-
на проблема полягає не стільки у фізичному 
дефіциті енергетичних ресурсів, скільки в 
створенні умов для їх освоєння.

Реалізація цієї стратегії потребує значно-
го збільшення інвестицій в енергопостачан-
ня, що може привести до подвоєння їхньої 
частки у ВВП відносно тієї, що склалася 
в кінці XX ст. (у середньому в світі 1,5%). 
Вільний ринок явно не справляється з цим 
завданням через ризики, що різко зро с-
ли, при ухваленні інвестиційних рішень, 
обумовлених геополітичними проблема-
ми і, головне, —через недосконалість регу-
лювання енергетики. Наприклад, на рин-
ку нафти фінансові спекуляції повністю 
відірвали ціноутворення від рівноваги по-
питу і пропозиції, а в електроенергетиці 
і газовій галузі тотальна лібералізація 
ліквідовувала необхідні гарантії повернен-
ня інвестицій в розвиток виробничих по-
тужностей. Непрозорість інвестиційних 
умов і нестабільність регулюючих режимів 
гальмують інвестиції в енергетику в бага-
тьох регіонах світу.

Для залучення величезних ка пі та ло-
вкладень необхідно усунути бар'єри для 
інвестування і забезпечити баланс інтересів 
виробників і споживачів енергоресурсів. 
Вироблення відповідних правил — най-
важливіша умова досягнення глобальної 
енергетичної безпеки. Для цього необхідні 
діалог між країнами-виробниками і краї-

нами-споживачами енергоресурсів, пе ред-
бачуваність енергетичної політики і регу-
лювання на національному рівні, до ступ-
ність для учасників ринку надійної своє-
часної інформації.

Крім мобілізації інвестицій, для ус піш-
ного здійснення даної стратегії по тріб но 
підтримувати, у тому числі і на між на-
родному рівні, розвиток і ко мер ціа лі зацію 
технологій, здатних розширити пропозицію 
енергоресурсів за умови скорочення тер-
мінів і вартості їх освоєння. Пе ре рахуємо 
основні з них.

Технології для випереджальної підготовки 
запасів вуглеводнів (включаючи за не об-
хідності їх нетрадиційні джерела), від-
повідних добувних і переробних потужно-
стей та інфраструктури. Необхідно ство-
рювати обладнання, інженерні засоби і си-
стеми управління, здатні зменшити терміни 
і вартість циклу розвідки і розробки родо-
вищ нафти і газу на 20–25% до 2020 р. та 
удвічі до 2030 р. з істотним підвищенням 
коефіцієнта видобування ресурсів з надр.

Технології ядерної енергетики з реакто-
рами на теплових нейтронах і перехід на 
замкнутий ядерний цикл. Розвиток атомної 
енер гетики на базі удосконалених типів те-

Рис. 5. Зміна темпів зростання енергоспоживання на 
1% приросту ВВП
Джерело: прогноз Інституту енергетичних досліджень 
РАН
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плових реакторів збільшить пропозицію 
енергії і стане перехідною формою від ни-
нішньої вуглеводневої енергетики до май-
бутньої великомасштабної атомної енерге-
тики з реакторами на швидких нейтронах, 
замкнутим паливним циклом і утилізацією 
відпрацьованого ядерного палива. Це зро-
бить ядерну енергетику практично від нов-
люваним джерелом енергії, забезпечить не-
розповсюдження ядерної зброї, мінімізує 
ра діоактивні відходи й оптимізує еконо мі-
ку галузі. Необхідною умовою велико мас-
штаб ного розвитку атомної енергетики є 
здій с нення ядерного циклу, в якому спожи-
вач кінцевих продуктів (електроенергії, 
тепла, прісної води або водню) не зв'я за-
ний між народними обмеженнями на вико-
ристання критичних ядерних матеріалів і 
тех но ло гій.

Комерційно ефективні технології вико-
ристання екологічно безпечних від нов лю ва-
них джерел енергії (біомаса, сонячна і віт-
рова енергія та ін.). Вони мають забезпе-
чувати не менше 5–7% енергоспоживання 
до 2020 р. і 10—12% до 2030 р. Їхній розви-
ток дозволить не тільки розширити про-
позицію енергії, а й знизити екологічне пе-
реобтяження.

Промислове освоєння термоядерної енер-
гії. Фахівці оцінюють таку можливість 
протягом найближчих 30—50 років. Уже 
реалізується міжнародний проект створен-
ня експериментального і пілотного енер-
гетичних термоядерних реакторів, у якому 
беруть участь країни Європейського сою-
зу, Росія, Японія, США, Республіка Корея, 
Китай та Індія [7].

Цільовими орієнтирами обговорюваної 
стратегії служать випереджальна під го-
товка  запасів вуглеводнів (включаючи за 
необхідності їхні нетрадиційні джерела) 
відповідних добувних, переробних потуж-
ностей та інфраструктури; інтенсифікація 
будівництва АЕС з реакторами на теплових 
нейтронах і освоєння до 2030 р. у промисло-
вих масштабах безпечного замкнутого ядер-

ного циклу, що дасть змогу підвищити част-
ку ядерної енергії в світовому виробництві 
енергоресурсів із 6,4% на сьогодні до 
8–10% у 2030 р.; бездотаційне застосування 
відновлюваних джерел енергії.

Диверсифікація видів енергії на всіх 
стадіях її перетворення необхідна як для 
підвищення загальної стійкості енергопоста-
чання, так і для пом'якшення напруженості 
нафтопостачання і регіональних енергетич-
них диспропорцій.

Диверсифікація енергопостачання із 
збіль  шенням різноманітності джерел енер-
гії і зближенням їх часток в енергобалансі 
(за рахунок імпорту й освоєння нових видів 
енергії) позначилася як глобальна тен-
денція в останні десятиріччя XX ст. (до-
кладніше див. [4, 5]). Загрози енер го безпеці 
і здорожчання вуглеводневого палива при-
ведуть до посилення цієї тенденції вна-
слідок випереджального розвитку нових 
джерел енергії та енергоносіїв за поступо-
вого вирівнювання їхньої участі (частки) 
на всіх стадіях перетворення енергії. Най-
більш явно диверсифікація про яв ля ється у 
виробництві і використанні пер вин ної 
енер гії у світу в цілому (рис. 6), включаю-
чи нетрадиційні ресурси вуглеводнів, чисте 
вугілля, атомну енергетику і відновлювані 
джерела.

Цільовим орієнтиром для стратегії ди-
версифікації служить зближення часток 
трьох основних видів палива — нафти, 
природного газу і вугілля — в діапазоні 
20–30% загального світового виробництва 
енергоресурсів й ослаблення домінуючої 
ролі нафти в цілому у світі (до 30% до 
2030 р.) за умови розумної диференціації 
структури енергетичного балансу в країнах 
і регіонах.

У цій стратегії виділяються кілька на-
прямів:

1. Розширення споживання природного 
газу. Екологічні чинники і технологічний 
прогрес вже викликали зниження вартості 
будівництва газопроводів і появу такого 
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продукту, як скраплений газ, сприяючи 
збільшенню частки газу в загальному 
виробництві енергоресурсів. Вдосконален-
ня технологій видобутку і транспортуван-
ня природного газу, розвиток регіональної 
та/або двосторонньої співпраці дадуть 
можливість зменшити ризики реалізації 
капіталоємних проектів з тривалим проект-
ним циклом.

2. Підтримка екологічно чистих тех но -
логій використання вугілля. До останнього 
часу вугільні технології не витримували 
конкуренції з газовими, проте за високих 
цін на нафту і газ перші стають все при-
вабливішими. Промислові краї ни можуть 
зробити значущий внесок у ди вер си фі ка-
цію, фінансуючи науково-до слідні та кон-
структорські роботи, які підвищують кон-
курентоспроможність ву гілля. Разом з тим 
у деяких країнах можна досягти добрих 
результатів, удосконалюючи ме ха нізми ці-
но утворення, вибірковий видобуток і мето-
ди підготовки вугілля.

3. Прискорений розвиток атомної енерге-
тики і відновлюваних джерел енергії. Част-
ки кожного з цих джерел планується до-
вести до 10—12% загального виробництва 
первинної енергії.

4. Заміщення нафтових моторних палив 
на транспорті. Виробництво високоякісних 
(в ідеалі мономолекулярних) синтетичних 
рідких палив з газу повинне забезпечувати 
7—10% загальної витрати енергоресурсів 
транспортом до 2020 р. і 15—20% до 2030 р. 
Крім створення альтернативного моторно-
го палива, цей проект дасть змогу ко мер-
ціалізувати розробку дрібних і від да лених 
від споживачів родовищ газу, а також вико-
ристовувати високоефективні нові двигуни 
внутрішнього згоряння і паливні елементи, 
які відповідають посиленим екологічним 
вимогам, особливо в містах. Планується за-
стосування електроприводу на транспорті 
із забезпеченням до 5% загальної витрати 
ним енергоресурсів до 2020 р. і 10—12% до 
2030 р., освоєння технологій використання 

водню в поєднанні з паливними елемента-
ми на транспорті. В останні десятиріччя на-
копичена критична маса знань, що робить 
реальною заміну частини моторних палив 
водневою енергетикою. За оцінками Між-
народного енергетичного агентства, за 
спри ятливих умов у 2050 р. споживання 
водню у світі виросте у 4 рази і до 30% ав-
топарку їздитиме на воднево-паливних еле-
ментах, заміщаючи до 13% глобального по-
питу на нафту.

5. Розвиток систем перемикання на ін-
ші види палива. Бар'єри на шляху ди вер-
сифікації енергопостачання потрібно дола-
ти, створюючи технології та устаткування, 
які радикально розширюють можливості 
комерційної взаємозамінності видів енергії 
за рахунок як перетворення енергоресурсів 
в інші види (газ і вугілля — в рідке пали-

Рис. 6. Еволюція структури світового енергоспожи-
вання
Джерело: IEA, Energy Balances Non-OECD Countries, 
2003; [4] 
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во, атомної енергії — у водень і т.п.), так і 
універсалізації енергоустановок для робо-
ти на багатьох видах енергоресурсів.

Крім названих шляхів диверсифікації, 
необхідно підтримувати інші її різновиди: 
за джерелами поставок і ринками збуту, 
маршрутами і способами транспортування, 
джерелами і формами інвестицій, видам 
контрактів на поставки енергії та ін.

Розвиток інфраструктури глобально го 
енергетичного ринку має на увазі поетап-
не формування міждержавних, між кон-
ти нен тальних і трансконтиненталь них 
енер го об'єд нань — електроенерге тичних, 
га зових і їх симбіозів. Ця інфраструктура 
повинна пра цювати за єдиними техно-
логічними стан  дартами і правилами управ-
ління, завчасно розвивати енер гетичні 
зв'язки за їх кіль цювання та інших фор-
мах резервування.

В інтегрованих системах зростає ди вер-
сифікація пропозиції і попиту енер го ре-
сурсів (включаючи їх імпорт і експорт) і 
знижується ступінь концентрації ринку. Ін-
теграція значно зміцнює довготривалу 
енер гобезпеку, відкриває доступ до конку-
рентних джерел палива, підвищуючи на-
дійність систем, що важливо для протидії 
загрозам збільшення регіональних енерге-
тичних диспропорцій і перерв у енер го-
постачанні. Значні організаційні зусилля і 
витрати на реалізацію цього напряму оку-
пляться в прийнятні терміни завдяки зни-
женню вартості і ризиків поставок енергії. 
Цільовим орієнтиром тут служить забезпе-
чення міждержавними енергооб'єднаннями 
25–30% світового енергоспоживання до 
2020 р. і близько 50% до 2030 р.

Першочерговим у формуванні глобаль-
ного енергетичного ринку є створення ін-
фраструктури глобального ринку природ-
ного газу шляхом випереджаючого зростан-
ня засобів виробництва, транспортування і 
використання зрідженого природного газу, 
частка якого у світовій торгівлі газом по-
винна зрости до 50% до 2030 р.; будівництво 

міжконтинентальних газопроводів, зокрема 
для об'єднання в 2030 р. газотранспортних 
систем Євразії — від Атлантичного до Ти-
хого океану; формування єдиних стандартів 
і системи технологічного управління ре-
жимами газотранспортних систем для під-
вищення їх стійкості і надійності.

Міжконтинентальні електрооб'єднання 
по винні мати могутні міжсистемні зв'язки 
в Західній (Панамериканське) і Східній 
(Євро-Афро-Азійське) півкулях плане ти, 
ієрархічну автоматизовану систему управ-
ління і протиаварійну автоматику. Ефек-
тив ність виробництва і розподілу електро-
енергії передбачається підвищити за раху-
нок переважного використання комбі но-
ваних парогазових установок на газі і 
вугіллі великої і середньої потужності з 
ККД відповідно 60—62% і 56—58% і засобів 
передачі електроенергії нового покоління. 
Видається досить перспективним до слі-
джен ня надпровідності.

Для протидії короткостроковим збоям 
енергопостачання необхідна глобальна си-
стема запасів палива. В неї повинні входи-
ти сховища нафти і нафтопродуктів в 
регіонах їх концентрованого споживання, 
які забезпечать компенсацію сезонної не-
рівномірності попиту і запаси на випа док 
надзвичайних ситуацій; сховища зрі дже-
ного і природного газу сезонного регулю-
вання; склади різних видів твердо го палива 
на електростанціях сезонно го регулюван-
ня; засоби управління за пасами (включаю-
чи зміну завантаження електростанцій, що 
використовують різні енергоресурси), по-
кликані ефективно компенсувати аварійні 
збої, погодні коливання поставки енер го-
ресурсів і зменшити коливання цін на па-
ливо у регіонах і світі в цілому.

Децентралізація енергопостачання у 
вигляді місцевих й індивідуальних джерел 
енергії, що працюють на складованих енер-
горесурсах, найефективніше може про ти-
діяти перервам енергопостачання унаслідок 
техногенних катастроф і системних аварій. 
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Крім того, децентралізована енергетика 
зробить істотний внесок в боротьбу з енер-
гетичною бідністю і ре гіональними дис про-
порціями розвитку енер гетики.

Цільовим орієнтиром тут може слугу-
вати збільшення частки місцевих та ін -
ди ві дуальних джерел енергії (у тому чис-
лі для резервування потужності, одер  жу-
ваної від централізованих джерел) до 
25—30% сві тового енергоспоживання до 
2030 р. Створення міждержавних і транс-
континенталь них енергооб'єднань з од-
ночасним випереджальним розвитком міс-
 цевих і ін ди ві дуальних джерел енергії 
дозволить за безпечити оперативну на дій-
ність, жи ву чість і стійкість світової енер-
гетики.

Велику роль у реалізації стратегії де-
централізації енергопостачання повин не 
зіграти підвищення ефективності місцевих 
і індивідуальних джерел енергії і розвиток 
технологій розподіленої генерації енергії, у 
тому числі автоматизованих мік ро- і міні-
електростанцій у комбінації з генератора-
ми тепла або кондиціонерами, здатних пра-
цювати на різних видах палива з ККД до 
70%, сонячних і вітрових електрогенераторів 
з електроакумулято рами, які функ ціо ну-
ють автономно, без зв'язку з енергосисте-
мами, малої гідроенергетики і геотермаль-
них станцій.

* * *
Забезпечення глобальної енергетичної 

безпеки неможливе без діалогу і взаємної 
відвертості на рівні держав, ділового сві-
ту і населення. Важлива місія належить 
науці і техніці. Низка дослідницьких на-
прямів і дослідних розробок повинні от-
римати пріоритет і міжнародну підтримку. 
Державам час звернути увагу на істотне 
недофінансування наукових і практичних 
розробок в енергетичній сфері і створити 
стимули для їх прискорення, у тому числі в 
партнерстві з приватними компаніями.

Найважчим для масової свідомості буде 
визнання необхідності обмеження (у пер-

шу чергу, для населення розвинених країн) 
енергомарнотратного способу життя, що 
склався. Коли до рівня життя нинішнього 
«золотого мільярда» протягом одного-двох 
десятиліть наблизяться ще 3 млрд жителів 
Бразилії, Росії, Індії та Китаю, існуючий 
нині стиль споживання зробить наванта-
ження на світову енергетику непосильним 
при будь-яких реальних темпах науково-
технічного прогресу.

У свою чергу, розвиток технологій по-
ставить перед суспільством непрості про-
блеми. Неминуче визнання необхідності 
великомасштабної атомної енергетики. До-
ведеться міняти багато звичок персональ-
ного енергокористування — від заправки 
автомобіля (гібридні двигуни, використан-
ня метанолу, стислого і зрідженого газу, а 
згодом і водню) до індивідуального енер-
гопостачання будинків і малого бізнесу. 
Зміна парадигми розвитку енергети-
ки неможлива без вирішення складних 
науково-технічних завдань і витрат вели-
чезних матеріальних ресурсів, що вимага-
тиме більшої відкритості і свободи потоків 
інформації, технологій і капіталів.
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