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Щуров І. В. Формування економічної ідеології енергетичної безпеки держави
Метою статті є формування економічної ідеології енергетичної безпеки держави в турбулентних умовах господарювання. За результатами 
проведеного дослідження можна сказати, що сучасна оцінка економічної ситуації, постановка цілей, вся економічна діяльність передбачає на-
явність точки відліку – формування конвергентно-комунікаційної основи економічної ідеології енергетичної безпеки держави. Перетворення су-
спільної держави в економічну систему з ринковими механізмами координації неминуче тягне за собою зміни в соціально-економічних відносинах, 
що супроводжуються зрушеннями в різних сферах діяльності. Адаптація суспільства до сучасних викликів стикається з проблемами; зниження 
суспільного виробництва супроводжується зменшенням чисельності зайнятих, зростанням негативних явищ у культурі, суспільній свідомості, 
зростанням соціальної напруженості, зниженням економічної активності. Останні роки показали, що перехідна економіка не виправдовує своєї 
назви, має тенденцію до стабілізації та стагнації на критично низькому рівні. У статті за результатами проведеного аналізу розглянуто ідео-
логічний підхід до формування енергетичної безпеки держави. Визначено, що стратегічними орієнтирами економічної ідеології енергетичної без-
пеки держави є енергетична та екологічна безпека, енергоефективність і бюджетна ефективність. Досягнення цих показників та підвищення 
керованості процесом розвитку енергетики потребує формування основних елементів енергетичної політики держави. Нормативна база, що 
постійно розвивається, стане основою для конвергентно-комунікаційної основи формування економічної ідеології енергетичної безпеки держави. 
Вдосконалення економічної ідеології енергетичної безпеки держави відбуватиметься шляхом подальшого розвитку законодавства, що забезпе-
чує стабільність, повноту та злагодженість економіко-правової бази цієї найважливішої сфери суспільного життя.
Ключові слова: ідеологія, лібералізм, консерватизм, соціал-демократична ідеологія, економічна ідеологія енергетичної безпеки держави.
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Shchurov I. V. Formation of the Economic Ideology of the Country’s Energy Security
The article is aimed at forming the economic ideology of the country’s energy security in turbulent economic conditions. According to the results of the carried 
out research, it can be said that the modern assessment of the economic situation, setting goals, all economic activity implies the existence of a starting point – 
the formation of a convergent and communication basis of the economic ideology of the country’s energy security. The transformation of a social country into an 
economic system with market coordination mechanisms inevitably entails changes in socioeconomic relations, accompanied by shifts in various fields of activity. 
Adapting society to modern challenges faces problems; the decline in social production is accompanied by a decrease in the number of employed, an increase 
in negative phenomena in culture, public consciousness; an increase in social tensions, and a decrease in economic activity. Recent years have shown that the 
transition economy does not live up to its name, tends to stabilize and stagnate at a critically low level. The article, based on the results of the conducted analy-
sis, considers the ideological approach to the formation of the country’s energy security. It is determined that the strategic guidelines of the economic ideology 
of the country’s energy security are energy and environmental security, energy efficiency and budget efficiency. Achieving these indicators and increasing the 
controllability of the energy development process requires the formation of the main elements of the country’s energy policy. The constantly developing regula-
tory framework will become the basis for the convergent and communication basis for the formation of the economic ideology of the country’s energy security. 
The improvement of the economic ideology of the country’s energy security will take place through the further development of legislation, which ensures the 
stability, completeness and coherence of the economic and legal framework of this most important sphere of public life.
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Сучасна оцінка економічної ситуації, поста-
новка цілей, вся економічна діяльність перед-
бачає наявність точки відліку – формування 

конвергентно-комунікаційної основи економічної ідео-
логії енергетичної безпеки держави.

Перетворення суспільної держави в економічну 
систему з ринковими механізмами координації неми-
нуче тягне за собою зміни в соціально-економічних 
відносинах, що супроводжуються зрушеннями в різ-
них сферах діяльності. Адаптація суспільства до су-
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часних викликів стикається з проблемами; зниження 
суспільного виробництва супроводжується зменшен-
ням чисельності зайнятих, зростанням негативних 
явищ у культурі, суспільній свідомості, зростанням 
соціальної напруженості, зниженням економічної ак-
тивності. Останні роки показали, що перехідна еко-
номіка не виправдовує своєї назви, має тенденцію до 
стабілізації та стагнації на критично низькому рівні.

Засновниками та продовжувачами проблема-
тики формування економічної ідеології енергетичної 
безпеки держави є вітчизняні та зарубіжні вчені: Га-
лущенко І. [1], Геєць В. [2], Колодяжна Т. [6], Прохоро-
ва В. [4], Проценко В. [4], Сидорчук О. [5], Хаустова В. 
[6], Чобіток В. [4] та ін. 

У цих роботах розглядається проблематика 
формування економічної ідеології енергетичної без-
пеки держави.

Проте, як показав аналіз наукової літератури, 
практично немає комплексних досліджень складових 
формування економічної ідеології енергетичної без-
пеки держави, які дозволяють оцінити ступінь роз-
витку. Отже, незважаючи на значну концептуальну 
базу досліджень із актуалізації процесу формування 
економічної ідеології енергетичної безпеки держа-
ви, деякі теоретико-прикладні питання залишаються 
дискусійними та потребують подальшого уточнення.

Метою статті є формування економічної ідео-
логії енергетичної безпеки держави в турбулентних 
умовах господарювання.

Протиріччя нестабільної економіки, розбіж-
ність економічної поведінки, заснованої на 
нереальній еклектичній системі економічних 

поглядів і імперативів переходу до неотехнологічно-
го відтворення, вимагають переосмислення низки 
положень, аналізу нових явищ, а також встановлен-
ня взаємозв’язку соціально-економічних і соціокуль-
турних систем, узагальнення, систематизації та роз-
робки підходів до регулювання їх взаємодії з метою 
формування конвергентно-комунікаційної основи 
економічної ідеології енергетичної безпеки держави.

Унікальне значення економічної ідеології енер-
гетичної безпеки держави як складової ефективнос-
ті економіки в умовах нестабільної економіки, що 
трансформується на тлі неотехнологічного відтво-
рення, визначає вибір напряму розвитку держави та 
суспільства.

Останніми роками увагу дослідників привертає 
проблема активної еволюції людської цивілізації, що 
не завжди позитивно відбивається на безпеці держа-
ви та суспільства, особливо на енергетичній безпеці. 
У працях науковців сформувалося нове бачення за-
кономірно-нерегулярно еволюційно-прогресивного 
світу. Розуміння загальної ситуації супроводжується 
врахуванням економічної складової як чинника еко-
номічного зростання, макроекономічної нестабіль-
ності як невід’ємної частини цілісної системи.

Не всі аспекти конвергентно-комунікаційної 
основи формування економічної ідеології енергетич-
ної безпеки держави були однаково висвітлені; над-
звичайно актуальними залишаються теоретико-ме-
тодологічні дослідження системи економічних погля-
дів, окрім практичних. Велика кількість публікацій, 
що стосуються економічної ідеології, створює вра-
ження глибокого та всебічного дослідження пробле-
ми. Проте слабкість концептуальної основи, відсут-
ність системного аналізу та міркування переважно на 
поверхневому рівні дозволяють зробити висновок, 
що питання конвергентно-комунікаційної основи 
формування економічної ідеології енергетичної без-
пеки держави потребують подальшого дослідження. 

Необхідно переглянути логічну структуру кон-
вергентно-комунікаційної основи формування еко-
номічної ідеології енергетичної безпеки держави, 
зв’язки та самі базові поняття, переоцінити їх зміст і 
значення в контексті неотехнологічного відтворення. 
Очевидною є необхідність дослідження як у загаль-
ному, теоретичному плані, так і в напрямку деталь-
ного вивчення економічної ідеологічної концепції в 
умовах трансформаційної економіки.

У найзагальнішому розумінні під ідеологією 
слід розуміти систематизовану сукупність 
ідей, істотною ознакою яких є функціональ-

ний зв’язок із інтересами та прагненнями соціальних 
структур. Система ідей виражає ставлення до дій-
сності, а також погляди, інтереси, цілі, наміри полі-
тичних суб’єктів, конкретних соціальних груп, поко-
лінь, суспільних рухів, партій, етнічних груп і класів.

Термін «ідеологія» походить від давньогрецької 
мови і буквально означає «вчення про ідеї», оскільки 
складається з двох слів: «ідея» і «логос». 

У науковий обіг це поняття ввів Антуан Дестют 
де Трасі, один із представників пізнішого покоління 
французьких просвітителів. У своїй праці «Дослі-
дження про силу мислення» він використав термін 
«ідеологія» для характеристики науки про ідеї. Пізні-
ше в багатотомній праці «Елементи ідеології» (1805–
1815) він більш детально розвинув цю концепцію.  
А. Дестют де Трасі характеризував ідеологію як «нау-
ку про ідеї», писав про те, як вони виникають, а також 
про закони людського мислення. На його думку, ця 
наука повинна бути такою ж точною, як і всі природ-
ничі науки. Це була перша в історії суспільних наук 
спроба створити єдину та систематизовану ідеологіч-
ну доктрину «західництва» [7].

 Для повнішого розуміння сутності ідеології в 
житті людини, у функціонуванні соціальної системи 
необхідно підкреслити її функцію (рис. 1). 

Пізнавальна функція ідеології полягає в тому, 
що в різних теоретичних формах ідеології здійсню-
ється знання про Всесвіт, суспільство, людину, а та - 
кож систематизація отриманих знань. Так відбува-
ється творчий розвиток ідеології. Ніхто не стане за-
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Прагнення соціальних структур

ІДЕОЛОГІЯСтавлення до дійсності

Погляди та інтереси 

Наміри політичних 
суб’єктів

Інтереси конкретних 
соціальних груп

Вимоги поколінь 

Інтереси суспільних рухів

Ідейність партій

Вимоги етнічних груп 
і класів

ІДЕЯ ЛОГОС

 

Функції ідеології

Пізнавальна
Полягає в тому, що в різних теоретичних формах ідеології здійснюється
знання про Всесвіт, суспільство, людину, а також систематизація 
отриманих знань. Так відбувається творчий розвиток ідеології

Оцінювальна
(аксіологічна)

Програмно-цільова

Футурологічна

Захисна

Інтегруюча

Систематизована сукупність ідей

Функціональний зв’язок з інтересами

Дає цілком конкретну оцінку іманентності життєдіяльності
як суспільства, так і його структур, заснованих на соціальних інтересах,
різних типах цінностей і стандартів поведінки, а саме: моральних, 
естетичних, правових, політичних, економічних тощо

Вказує на цілі, розробляє програми їх досягнення та регулює
поведінку людей у суспільстві

Моделює майбутній розвиток суспільства, дає уявлення
про найкращу його структуру, до якої слід прагнути

Проявляється під час ведення безкомпромісної ідеологічної
боротьби та психологічної війни

Передбачає, що ідеологія інтегрує знання та на основі вищих цілей
і цінностей, об’єднує індивідів у великі соціальні групи, надаючи
суспільству як соціальному організму цілісність і стабільність

Рис. 1. Науково-теоретичне підґрунтя формування ідеології
Джерело: авторська розробка.

перечувати, що в таких теоретичних формах ідеоло-
гії, як філософія, політологія, соціологія, політична 
економія, етика, естетика тощо, укладено знання про 
світ, місце та роль людини у Всесвіті тощо.

Оцінювальна (аксіологічна) функція ідеології 
дає цілком конкретну оцінку іманентності життєді-
яльності як суспільства, так і його структур, заснова-
них на соціальних інтересах, різних типах цінностей і 

стандартів поведінки, а саме: моральних, естетичних, 
правових, політичних, економічних тощо.

Програмно-цільова функція ідеології вказує на 
цілі, розробляє програми їх досягнення та регулює 
поведінку людей у суспільстві.

Футурологічна функція ідеології моделює май-
бутній розвиток суспільства, дає уявлення про най-
кращу його структуру, до якої слід прагнути.
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Захисна функція ідеології проявляється під час 
ведення безкомпромісної ідеологічної боротьби та 
психологічної війни.

Інтегруюча функція передбачає, що ідеологія 
інтегрує знання та на основі вищих цілей і цінностей, 
об’єднує індивідів у великі соціальні групи, надаючи 
суспільству як соціальному організму цілісність і ста-
більність.

Розглянемо більш детально характеристики 
основних західних ідеологій. 

Основи світогляду класичного лібералізму 
включають твердження абсолютної цінності 
людської особистості та рівності всіх людей 

від народження; проголошення автономії індивіду-
альної волі; вимогу створення держави, заснованої 
на народній згоді та з єдиною метою – збереження та 
захисту природних прав людини, що визначає дого-
вірний характер відносин між державою та суспіль-
ством; переконання щодо необхідності верховенства 
права як інструменту соціального контролю та пра-
вомірності обмеження масштабів і сфери діяльності 

держави; підтвердження важливості захисту держа-
ви, приватного життя та свободи дій у рамках закону 
тощо (рис. 2). 

Лібералізм пережив три серйозні кризи. Перша 
криза політичної ідеології лібералізму прийшла з поя-
вою «партії руху» в ХІХ столітті, що перетворилася на 
«партію статус-кво», відсунувши на другий план ін-
тереси найважливішого політичного руху того часу –  
робітничого. 

Друга криза ліберальної доктрини спалахнула 
після Другої світової війни. У цей період досягнення 
та ідеали правової та конституційної держави, які лі-
бералізм відстоював протягом століття, зникли з по-
рядку денного в багатьох країнах Європи. 

Третя криза лібералізму, яка триває донині, 
пов’язана зі зростанням впливу науково-технічної ре-
волюції, системою наростання глобальних проблем і 
цивілізаційних протиріч. 

Другою течією західної ідеології є консерва-
тизм, який у нові часи, як і неолібералізм, є світ-
ською ідеологією неоконсерватизму. 

Л І Б Е Р А Л І З М 

Абсолютна цінність людської особистості та рівність усіх людей від народження

Проголошення автономії індивідуальної волі

Вимога створення держави, заснованої на народній волі та з єдиною метою – збереження та захисту 
природних прав людини, що визначає договірний характер відносин між державою та суспільством

Переконання щодо необхідності верховенства права як інструменту соціального контролю 
та щодо правомірності обмеження масштабів і сфери діяльності держави 

Підтвердження важливості захисту держави, приватного життя та свободи дій у рамках закону тощо

 

Кризи лібералізму

Перша криза 

Друга криза 

Третя криза 

Спалахнула після Другої світової війни. У цей період досягнення та ідеали
правової та конституційної держави, які лібералізм відстоював протягом
століття, перестали бути на порядку денному в багатьох країнах Європи

Пов’язана зі зростанням впливу науково-технічної революції, системою
наростання глобальних проблем і цивілізаційних протиріч

Прийшла з появою «партії руху» в XIX ст., що перетворилася на «партію 
статус-кво», відсунувши на другий план інтереси найважливішого політичного
руху того часу – робітничого

Рис. 2. Сутнісна парадигма формування ідеології лібералізму
Джерело: авторська розробка.



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

33БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2022
www.business-inform.net

Консерватизм – ідеологія, яка базується на 
принципі суворого дотримання традицій і звичаїв, 
що склалися в суспільстві. Консерватор розглядає 
будь-які зміни як соціальне зло, що загрожує можли-
вими проблемами та катастрофами. У сфері економі-
ки консерватизм передбачає абсолютизацію тради-
ційних для даного суспільства соціально-економіч-
них відносин, що перешкоджає активному розвитку 
науково-технічного прогресу (рис. 3).

Третя течія західної ідеології – соціал-демо-
кратична ідеологія, яка, подібно до лібералізму і 
консерватизму, зазнала ряд трансформацій і перетво-
рилася з класичної марксистської соціал-демократії в 
нову форму західної ідеології ліберально-демокра-
тичного характеру. У 1980-х роках соціал-демократи 
прийняли нові програмні документи, в яких прямо 
зазначається, що вони виступають за політичний 
плюралізм, напіввласницькі ринкові відносини, дер-
жавне регулювання економіки та соціальні програми 
для бідних. 

Перераховані риси сучасних західних ідеологій 
свідчать про те, що сучасна ідеологічна ситуація в краї - 
нах передбачає не лише співіснування неоліберальної, 
неоконсервативної та соціал-демократичної ідеоло-
гій, а й їхній взаєморозвиток і взаємозбагачення.

Після цих екскурсів у питання ідеології як та-
кої перейдемо до економічної ідеології, яка є 
невід’ємною частиною системи поглядів. 

Дж. М. Кейнс якось сказав: «Ідеї економістів і 
політичних філософів, як правдиві, так і хибні, ма-
ють набагато більший вплив, ніж прийнято вважати. 
Практики, які вважають себе непідвладними будь-
якому інтелектуальному впливу, зазвичай є рабами 
теорій «мертвих» економістів» [7]. 

Тому економічну ідеологію доцільно розуміти 
як сукупність ідей, установок, уявлень, у яких визна-
ється й оцінюється ставлення людей до господар-
ської практики, власності на засоби виробництва та 
економічної політики. 

Економічна ідеологія виникає в міру розвитку 
економічної діяльності та уявлень про неї, тобто з 
формуванням економічних вчень, хоча ними не об-
межується. 

Розглянемо поширений ідеологічний підхід до 
економіки – економічний лібералізм. У його рам-
ках виділяються позиції, що відстоюють права особи 
на власність і свободу договору. Перевага надаєть-
ся принципу невтручання держави в економіку, що 
означає скасування державних субсидій і правових 
бар’єрів у торгівлі. Економічні ліберали вважають, що 
ринок не потребує державного регулювання.

Одні готові дозволити державний нагляд за 
монополіями та картелями, інші стверджують, що 
монополізація ринку виникає лише в результаті дій 
держави. Економічний лібералізм вважає, що вар-
тість товарів і послуг має визначатися вільним ви-

бором індивідів, тобто ринковими силами. Деякі до-
пускають наявність ринкових сил навіть у сферах, де 
держава традиційно зберігає свої позиції, наприклад 
у сфері безпеки чи судової системи. Економічний лі-
бералізм розглядає економічну нерівність як природ-
ний результат конкуренції за умови відсутності в ній 
примусу. Сьогодні ця форма є найбільш помітною в 
лібертаріанстві. 

Важливою формою економічної ідеології є ін-
ституціоналізм. Функціонування виробництва в 
сучасних умовах показує, що роль «людського факто-
ра» у виробництві стає визначальною. Тому економі-
ку слід розглядати з боку соціальної складової.

Значущою складовою такої економічної ідео-
логії є образ людини в економіці, який в осно-
вному зводиться до мотивів її поведінки. На 

ранніх етапах розвитку суспільства та виробництва, 
при традиційному темпі розвитку економіки, моти-
ви економічної поведінки визначалися завданнями 
виживання. І лише з появою класової та майнової 
нерівності до них приєднуються амбіції та примхи 
правлячих класів. 

З переходом до капіталістичної системи госпо-
дарювання збагачення стає основним мотивом еко-
номічної поведінки. У теорії економіки з’являється 
поняття «економічна людина», основним мотивом 
якої є витяг власної вигоди. І якщо представників 
класичної школи економічний суб’єкт цікавив як ви-
робник, то інституціоналісти розглядали його як спо-
живача, метою якого є максимізація задоволення. 
Створюється теорія розумного вибору, ставлення до 
добра, в якому особистість вважається ізольованою, 
що володіє повним набором інформації, точно перед-
бачає майбутнє та швидко реагує на зміни ситуації. 
Ця раціональна модель максимізації досі використо-
вується неоліберальними маржиналістами для опису 
особистого споживання, споживчого вибору та цін на 
конкурентному ринку.

Проте багато неоінституціоналістів вважають 
таку модель неповною, яка не може пояснити «задо-
вільну» поведінку, зацікавленість у збільшенні віль-
ного часу, дотримання традицій та альтруїстичні мір-
кування. Групові інтереси виникають також тому, що 
людина живе та працює в конкретних групах і спіль-
нотах. Визначаючи модель поведінки в сучасних умо-
вах, економісти підкреслюють, що в умовах науково-
технічної революції розвиток виробництва все більше 
залежить від особистісних характеристик працівника. 

Процес управління працівником на виробництві 
дедалі ускладнюється, оскільки явно підвищується 
рівень освіти працівників, різноманітнішою стає мо-
тивація праці, послаблюється адміністративно-еконо-
мічний примус до праці. Є групи, які прагнуть до мак-
симального заробітку, і групи, які віддають перевагу 
низькій заробітній платі та низькій вартості праці. Тому 
сьогодні ефективною стає лише така система управлін-
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К О Н С Е Р В А Т И З М

Прихильність до усталених моральних звичаїв людства

Шанобливе ставлення до мудрості попередніх поколінь

Заперечення радикальних трансформацій традиційних цінностей

Переконаність у неможливості формування суспільства згідно з теоретично
розробленими схемами, а тільки шляхом спроб і помилок

О
сн

ов
ні

 ід
еї

ко
нс

ер
ва

ти
зм

у
О

сн
ов

ні
 п

ри
нц

ип
и 

ко
нс

ер
ва

ти
зм

у 

Стійкий моральний порядок, який пов’язаний, перш за все, з релігійністю
та вірою в Бога як у першоджерело всього, у тому числі морального порядку

Серед чеснот – обережність, розсудливість

Власність. Приватна власність – міцний фундамент особистої свободи
та цивілізованого суспільства

Правонаступність. Навіть якщо якась традиція втратила колишнє значення,
не варто від неї відрікатися. Адже саме завдяки такій традиції суспільство
стало таким, яке воно є 

Недосконалість. Людські недоліки неможливо повністю усунути. 
На формування цього принципу вплинули уявлення християн про тіло 
людини. А оскільки людина недосконала, то і будь-яка соціальна, політична, 
культурна чи релігійна форма устрою апріорі не може бути досконалою

Наслідування. Попередній досвід розв’язання проблем допоможе вирішувати 
аналогічні проблеми в майбутньому 

Добровільні об’єднання за релігійною, соціальною чи світоглядною ознаками.
Жодного примусу

Різноманіття. Єдиною рівністю для консерваторів є рівність перед Небесним
і земним судом

Розумні обмеження та контроль для організації суспільства та управління
державою

Прагматизм. Дії суспільства відповідають нагальним потребам і обставинам,
а не абстрактним ідеям

Рис. 3. Сутнісна парадигма формування ідеології консерватизму
Джерело: авторська розробка.

ня, яка базується на глибокому знанні та використанні 
інтересів працівників. Соціально розвинена людина є 
більш складним об’єктом управління, тому вивчення 
звичайної та наукової суспільної свідомості, соціальної 
структури суспільства, цілей економічної діяльності та 
способів їх досягнення окремими соціальними група-
ми сьогодні набуває особливого значення.

У даний час можливість реалізації практично 
всього комплексу національних інтересів лежить на 

рівні вирішення проблем національної безпеки, осно-
вним елементом якої є енергетична безпека. Завдяки 
цьому, досягнувши високого рівня енергетичної без-
пеки та енергетичної стабільності, держава може за-
хистити свої національні інтереси та сталий розвиток.

Відправною точкою для створення нової еконо-
мічної ідеології енергетичної безпеки для формуван-
ня та реалізації довгострокової енергетичної політи-
ки держави має стати орієнтація як на природу влас-
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ності в суспільстві, так і на розвиток «цивілізаційної 
парадигми способу життя», в якій кожна людина 
утверджується в ціннісному підході до життя, а дер-
жава та бізнес сприяють створенню соціально-еко-
номічних розробок, що відповідають цій парадигмі. 
культури, а не уявлення про «абсолютні можливості 
саморегулювання ринку». 

Економічна ідеологія енергетичної безпеки для 
формування та реалізації довгострокової енер-
гетичної політики держави, забезпечуючи ста-

більність, формує у громадян почуття задоволення, 
віру в переваги існуючої форми правління й органі-
зації суспільства. Ідеологія підтримує патріотизм, 
готовність у разі потреби йти на особисті жертви 
на благо Батьківщини. Жива економічна ідеологія 
енергетичної безпеки для формування та реалізації 
довгострокової енергетичної політики держави має 
відповідати генетично закріпленим виробничо-спо-
живацьким стереотипам поведінки, особливостям 
національної продуктивності та векторам історично-
го економічного розвитку.

Для реалізації довгострокової енергетичної по-
літики держави необхідно розробляти комплекс за-
ходів, які будуть спрямовані на захист прав і закон-
них інтересів громадян і суб’єктів господарювання, 
забезпечення обороноздатності та безпеки держави, 
ефективне управління державною власністю та до-
сягнення якісно нового стану. Для цього необхідно 
орієнтуватися на принципи, наведені на рис. 4.

Стратегічними орієнтирами економічної ідео-
логії енергетичної безпеки держави є енергетична та 
екологічна безпека, енергоефективність і бюджетна 
ефективність. Досягнення цих показників та підви-
щення керованості процесом розвитку енергетики 
потребує формування основних елементів енерге-
тичної політики держави. До цих складових належать 

насамперед: користування надрами й управління 
державним фондом надр; розвиток внутрішнього па-
ливно-енергетичного ринку; формування раціональ-
ного паливно-енергетичного балансу; регіональна та 
зовнішня енергетична політика; соціальна, науково-
технічна та інноваційна політика в паливно-енерге-
тичному секторі.

Основним інструментом реалізації цієї полі-
тики буде комплекс заходів із економічного регулю-
вання: цінового (тарифного), податкового, митного 
та антимонопольного. Створення цілісної та гнучкої 
системи регулювання економіки є однією з найваж-
ливіших умов економічної ефективності паливно-
енергетичної політики держави.

При реалізації паливно-енергетичної політики 
держава також повною мірою реалізовувати-
ме свої права власника землі та активів па-

ливно-енергетичного комплексу. З метою підвищен-
ня ефективності цього процесу необхідна реструкту-
ризація та корпоратизація державної власності в цій 
сфері з концентрацією переважно в системоутворю-
вальних галузях паливно-енергетичного комплексу 
(транспортна інфраструктура) та об’єктах підвищеної 
небезпеки (атомна, водна та ін.) з приватизацією ін-
ших активів, насамперед тих, які фактично не контро - 
люються державою.

Нормативна база, що постійно розвивається, 
стане основою для конвергентно-комунікаційної ос-
нови формування економічної ідеології енергетичної 
безпеки держави. Вдосконалення економічної ідео-
логії енергетичної безпеки держави відбуватиметь-
ся шляхом подальшого розвитку законодавства, що 
забезпечує стабільність, повноту та злагодженість 
економіко-правової бази цієї найважливішої сфери 
суспільного життя.

 
Принципи економічної ідеології енергетичної безпеки для формування

та реалізації довгострокової енергетичної політики держави

Послідовність дій уряду з метою реалізації найважливіших стратегічних векторів
розвитку енергетичного сектора держави 

Зацікавленість у створенні міцного, сталого та конструктивного діалогу
з державними енергетичними компаніями

Легітимність і передбачуваність державного регулювання, спрямованого
на стимулювання приватної підприємницької ініціативи в реалізації завдань
державної політики, у тому числі в інвестиційній сфері

Рис. 4. Принципи економічної ідеології енергетичної безпеки для формування та реалізації довгострокової 
енергетичної політики держави

Джерело: авторська розробка.
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За сучасних умов господарювання виникають і 
перешкоди на шляху економічної ідеології енергетич-
ної безпеки для формування та реалізації довгостро-
кової енергетичної політики держави, а саме: неефек-
тивність діяльності, корупція, сировинна упередже-
ність, слабкі інновації та гальмування модернізації.

У результаті реалізації ефективних заходів може 
бути створено паливно-енергетичний комплекс, який 
буде ефективно розвиватися, та енергетичний ринок, 
що забезпечуватиме потреби економіки в енерге-
тичних ресурсах і матиме можливість інтегруватися  
у світові енергетичні ринки.                   
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