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На думку автора, поряд із системою "Точно в термін" доцільно було б використання логістичного аудиту,
що дасть змогу зменшити ризики погіршення навколишнього середовища, зниження якості надання туристичних послуг закладами гостинності та стане основою
при розробці стратегії сталого розвитку туризму в регіонах та країні загалом.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

В статье определена роль инноваций в туристической отрасли. Предложено авторское определение термина "инновации в туризме", рассмотрены принципы инноваций в туризме. Дополнена классификация инноваций в туризме инновациями логістики, приведены современные примеры по каждому из видов инноваций в туризме.
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FEATURES FOR APPLYING THE INNOVATION IN THE DEVELOPMENT
OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

The article defines the role of innovation in the tourism industry. The author's definition of "innovation in tourism" was proposed. The principles of innovation in tourism were analyzed. The classification of innovations in tourism innovation logistics was developed. Modern examples
were given for each type of innovation in tourism.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Висвітлено питання енергетичної диверсифікації України, яка стосується джерел постачання та напрямів використання енергоресурсів. Розглянуто вплив енергетичної залежності на національну безпеку країни. Доведено значущість диверсифікації та міжнародної співпраці на рівних умовах саме у сфері постачання енергоресурсів. Визначено
можливі шляхи розв'язання енергетичної залежності України з врахуванням наявного світового досвіду, розвитку
відновлювальної енергетики та енергетичного потенціалу нашої країни.
Ключові слова: диверсифікація, енергетична безпека, географічна диверсифікація, технологічна диверсифікація,
енергоефективність.

Вступ. Сучасний стан економіки України дає нам
можливість стверджувати, що найбільшими ризиками
для неї є відсутність реформ у різних сферах господарювання. Енергетична галузь чи не першочергова в
цьому переліку реформ. Саме політика підтримки державою енергетичної незалежності та проведення комплексу реформ сприятимуть національній безпеці та
сталому розвитку країни.

Реформування енергетичного сектору лежить в основі президентської концепції реформ "Стратегія –
2020", де головною метою є досягнення наступних завдань: застосування економічних методів для посилення енергоефективності національної економіки (відмова
від субсидування підприємств та населення державою);
диверсифікація поставок енергоресурсів, нарощування
та всебічна підтримка національного видобувника енер© Степанова А., 2015
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гетичних ресурсів; лібералізація енергетичного ринку,
створення сприятливого інвестиційного клімату завдяки
реформуванню НАК "Нафтогаз України" [8].
Саме диверсифікація постачання первинних джерел
енергії та аналіз напрямів енергетичної диверсифікації
потребує детального дослідження та є основними при
знаходженні подальших шляхів для забезпечення енергетичної незалежності України, що і стало головною
метою написання даної роботи. Для всебічного обґрунтування поставленої мети необхідно провести аналіз
поточної ситуації, виокремити проблемні ланки, взяти
до уваги зарубіжний досвід та запропонувати можливі
напрями реальних реформ в енергетичній сфері для
сталого розвитку України.
Предмет дослідження: процес диверсифікації постачання та використання енергоресурсів країни.
Об'єкт дослідження: енергетичний сектор України.
Огляд літератури. Теоретичну й методологічну основу дослідження склали праці зарубіжних та вітчизняних спеціалістів з енергетичної безпеки. Важливі аспекти безпеки у сфері енергетики розглядають В. Гейць,
А. Шидловський, А. Шевцов, М. Земляний, В. Вербицький та ін. У роботах А. Шевцова, М. Земляного та
В. Вербицького зазначаються базові проблеми гальмування конкурентного середовища на вітчизняному ринку енергоресурсів та зазначаються шляхи до перспективного розв'язання даних проблем [14]. Однак мінливість сучасної ситуації спонукає до швидкого реагування на нові виклики та призводить до пошуку новітніх
підходів для їх вирішення саме у сфері диверсифікації
постачання та використання енергоресурсів.
Методологія дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовувалися методи аналізу та синтезу (для висвітлення основних суперечностей в енергетичному секторі), причинно-наслідкового зв'язку (для
виявлення передумов, що склалися в енергетичній
сфері), системного, історичного та логічного аналізів
(для виявлення особливостей еволюційного розвитку
відповідної галузі економіки), метод аналогій (для побудови перспективних, для українських умов, напрямів
постачання та використання джерел енергії), графічний
метод (для наочного відображення реального стану
енергетичної сфери), різні прийоми статистичного аналізу. Інформаційною базою роботи є: законодавчі та
нормативні акти, які регламентують діяльність профільних установ енергетичного сектору в Україні, періодичні
та монографічні видання  вітчизняні та зарубіжні, дані
статистичних щорічників.
Основні результати. Проводячи аналіз опублікованих результатів досліджень із проблематики енергетич-

ної безпеки нашої країни, варто зазначити, що було
прийнято на президентському та урядових рівнях низку
важливих документів. А саме: розпорядження Кабінету
Міністрів України затвердило "Енергетичну стратегію
України" на період до 2030 р., де зазначено споживання
газу на рівні 50 млрд куб м на рік, де 90 % – це власний
видобуток [8]. Охолодження російсько-українських відносин за всім периметром співпраці спрямовують Україну на пошук шляхів зменшення енергетичної залежності від Російської Федерації. Диверсифікація постачання
первинних джерел енергії нині демонструє певні зрушення, які полягають у налагоджені імпорту норвезького газу, реалізації реверсного імпорту газу з Європейського Союзу (ЄС), розширення контракту на постачання
палива для атомних АЕС та послуг на окремих стадіях
ядерно-паливного циклу з американською компанією
Westinghouse, введення в дію вимог щодо річного імпорту енергетичних продуктів (газ, вугілля, нафта, електроенергія) на рівні, що не має перевищувати 30 % з
одного джерела, як це прийнято в провідних європейських країнах [2]. Поза сумнівом, що в умовах агресивної
російської зовнішньої політики український уряд повинен прикласти всі зусилля для підтримки національного
виробника енергетичних ресурсів.
Наявний комплекс українських підземних сховищ газу, які розташовані на заході країни, дасть змогу створити резерви природного газу для учасників майбутніх
коридорів та країн Центральної Європи. А створення
Східноєвропейського газового хабу дасть змогу постачальникам газу, разом з можливостями українських
газосховищ, розпочати торгівельні операції в межах
українського та європейського газових ринків.
Досвід країн Західної Європи свідчить, що енергоносії
надходять з 5–8 джерел, а США отримують енергоносії з
60 країн світу [2]. Саме співпраця з ЄС допоможе Україні
отримати енергетичну незалежність та сприятиме реалізації багатьох енергетичних проектів, що забезпечать
певний рівень диверсифікації джерел енергоносіїв. Територією України проходить близько 80 % російського експортного газу на європейські ринки. У 2013 р. Європейський Союз мав залежність від імпорту вугілля на рівні
58 %, вуглеводнів – 53,8 %. За підрахунками європейських експертів, світові запаси нафти на початку 2014 р.
становили 165 трлн т, газу – 174 436 трлн куб м, вугілля – 841 трлн т, урану – 18 096 т. Якщо рівень споживання залишиться на рівні досліджуваного періоду, то запаси нафти вичерпаються у 2047 р., газу – у 2068 р., вугілля – у 2140 р., урану – у 2144 р. [10].

Рис. 1. Енергозалежність окремих країн Європи*
* Джерело: побудовано автором на основі джерела [10]
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Тому постає важливе питання щодо напрямів гарантування енергетичної безпеки, які полягають у наступному: диверсифікація енергоресурсів, підвищення якості зовнішніх енергетичних зв'язків, створення запасів
нафти (нафтопродуктів), газу та механізмів розв'язання
криз, підвищення енергетичної ефективності, максимальне використання власних ресурсів. Саме базовий
принцип членства в Європейському Союзі – солідарність – демонструє важливість енергетичної безпеки
для суспільства та підкреслює, що це є спільне завдання для всіх членів даного інституту; виокремлює головні
його засади в даному напрямку, які полягають у розподілі ризиків та спільні дії в міжнародних відносинах, а
також стратегічний підхід до розв'язання проблем у
даному секторі в коротко- та довгостроковій перспективах. Стратегія Європейського Союзу до 2020 р. в енергетичній сфері передбачає зменшення обсягів енергоспоживання на 20 % та заміну російського газу на сланцевий газ США, збільшення частки відновлювальною
та ядерної енергетики [2]. Усі ці амбітні завдання неможливо виконати без високоякісного менеджменту
паливно-енергетичного комплексу, державних компаній у цій сфері, використання в національних інтересах транзитних нафто- і газопроводів, підземних сховищ газу, ліній електропередач, залізниць і портів та
інших інфраструктурних споруд.
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Потреба перебудови енергетичного ринку України
спричинена високою ресурсозалежністю, низькою ефективністю використання технічних потужностей, їхнім
зношенням та закінченням терміну придатності для
експлуатації, корумпованою монополізацією великим
бізнесом та руйнацією мирних взаємовідносин з головним імпортером енергоресурсів.
Проводячи аналіз споживання електроенергії як
процесу безпосереднього перерозподілу та кінцевого
використання світових енергоресурсів, варто відзначити таку закономірність: сукупне споживання енергії країн, що володіють значною сировинною базою в розрахунку на душу населення часто менше ніж у країн, де
цих ресурсів практично не існує. З цього випливає важливість енергетичної політики [18].
Україна донині була і є однією з найбільш енергозалежних країн світу. Так, за даними Державної служби
статистики в енергетичному балансі України за 2013 р.
обсяг
постачання
первинної
енергії
становив
115,9 млн т нафтового еквіваленту, що на 5,4 % менше,
ніж у 2012 р. [7]. У 2013 р. також спостерігалося скорочення частки споживання нафти, газу та атомної енергії, однак відбулося зростання споживання вугілля [7].
Частка відновлювальних джерел енергії збільшилася з
2 до 2,7 %, а за сприятливих кон'юнктурних умов прогнозне значення на 2020 р. складе 10 % [7].

Рис. 2. Розподіл джерел енергії в загальному постачанні первинної енергії в Україні,
2012 і 2013 роки та прогноз на 2020 р., % *
* Джерело: [2]

На наш погляд, диверсифікацію в енергетичній сфері варто розглядати в розрізі диверсифікації поставок
енергоносіїв, тобто географічної диверсифікації, та диверсифікації використання електроенергії (табл. 1). Про
перший вид йшлося вище, однак варто зауважити, що
продуктів
споживачів

Диверсифікація

постачальників
баз НДДКР
технологічна

* Джерело: [9]

Україна станом на січень 2015 р. знизила залежність від
головного постачальника енергоресурсів до 30 %.
Відомо, що на початку 2014 р. 75 % газу, 85 % сирої
нафти та нафтопродуктів і близько 90 % ядерного палива імпортувалося з Російської Федерації [17].

Т а б л и ц я 1. Напрями енергетичної диверсифікації *

Розширення традиційних видів енергетичних ресурсів
Розширення відновлювальних енергетичних ресурсів
Нетрадиційне використання традиційних енергоносіїв існуючими/новими споживачами
Використання альтернативних ресурсів існуючими/новими споживачами
Нові постачальники
Нові канали постачання
Розширення географії поставок
Розробка інноваційних технологій та продуктів
Запозичення інноваційних технологій та продуктів
Наслідування інноваційних технологій та продуктів
Селективна інтеграція інновацій
Використання нових технологій енергозбереження
Застосування нових технологій генерування енергоносіїв
Застосування нових технологій переробки та використання енергоносіїв
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Технологічна диверсифікація є однією зі складових
диверсифікації енергетичних продуктів, під якою розуміють впровадження інноваційних технологій у різних
сферах економіки країни. Виділяють три напрями технологічної диверсифікації: застосування новітніх технологій енергозбереження, генерування енергоносіїв, переробки та використання енергоносіїв.
Відновлювальна енергетика, яка в Україні має всі
передумови для підвищення своєї ролі, потребує значних інвестицій. Так, наприклад, вітроенергетика стиму-

лює впровадження нових технологій, створення нових
робочих місць, що призводить до підвищення конкурентоспроможності країни та зростання її економіки.
Аналіз, проведений Bloomberg New Energy Finance у
січні 2014 р., показав, що загальний світовий обсяг інвестицій в альтернативну енергетику у 2013 р. склав
254 млрд дол. США, що на 12 % менше ніж у 2012 р.
[16]. Скорочення світових інвестицій у відновлювану
енергетику є кон'юнктурним, і прогнозується до 2030 р.
обсяг від 500 до 900 млрд дол. США [15].

Рис. 3. Структура виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії*
* Джерело: [1]

Цікавим є приклад Японії, яка здійснила стрибок у
енергетичній галузі, збільшивши обсяг інвестицій за
2013 р. на 55 % до 35,4 млрд дол. США для заміщення
зупинених атомних реакторів [15].
Головною тенденцією майбутнього має стати збільшене використання відновлювальних джерел енергії, а
політика кожної держави повинна бути спрямована на
енергозбереження, енергоефективність та раціональне
використання ресурсів. Ефективність енергетичної політики має характеризуватися зниженням обсягів використання викопних паливних ресурсів, впровадженням
інноваційних енергоефективних форм у промисловість

та сільське господарство, підвищенням зайнятості населення в секторах економіки, які є пов'язаними з відновлювальними джерелами енергії та мінімізацією негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, підвищенням рівня життя населення.
Так, за прогнозами аналітиків Організації країнекспортерів нафти, частка споживання нафти в загальному світовому балансі енергоресурсів скоротиться, а
природного газу – збільшиться, обсяг використання
відновлювальних джерел енергії складе 2,8 % порівняно з 0,7 % у 2010 р. (табл. 2).

Т а б л и ц я 2. Загальний баланс світових енергоресурсів до 2035 р.*

Джерело енергії
Нафта
Вугілля
Природний газ
Ядерна енергетика
Гідроенергетика
Біопаливо
Інші ВДЕ
Разом
* Джерело: [3]

Обсяг за роками, млн барелів у. п.
2010 р.
81,2
69,8
54,8
14,3
5,8
24,4
1,8
251,9

2020 р.
89,7
84,9
69,0
16,0
7,4
28,0
3,6
298,6

2035 р.
100,2
104,0
99,8
21,6
10,1
35,2
10,7
381,7

Важливість відновлювальних джерел електроенергії підкреслює енергетична політика країн Європи,
такі країни як Болгарія, Естонія та Швеція досягли за
споживанням даного виду рівня запланованого на
2020 р. у 20 % [13].
Саме популяризація енергоефективності дасть змогу на рівні окремих домогосподарств продемонструвати
зміцнення фінансового становища окремого суб'єкта
діяльності та рентабельності його діяльності. Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що кожен інвес-

Темп зростання
у 2010–2035 рр., %
0,8
1,6
2,4
1,7
2,3
1,5
7,5
1,7

Частка енергоресурсів
у загальному балансі за роками, %
2010 р.
2020 р.
2035 р.
32,2
30,0
26,3
27,7
28,4
27,2
21,7
23,1
26,0
5,7
5,4
5,7
2,3
2,5
2,6
9,7
9,4
9,2
0,7
1,2
2,8
100,0
100,0
100,0

тований долар в енергоефективність забезпечує чотири
долари економії, й окупність проекту сягає чотири роки.
Висновки. Отже, диверсифікація енергоресурсів, у
сфері постачання та у сфері використання, для країни
має низку переваг та загроз. Переваги можна виділити
саме у сфері управління ризиками, які, безпосередньо,
проявляються,
якщо
ми
маємо
монополістапостачальника енергоресурсів. Усі негативні аспекти
цього явища Україна мала можливість відчути протягом
попередніх років, коли диктувалися умови співпраці, що
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йшли в розріз з державними інтересами нашої країни.
Тому, маючи диверсифіковане енергопостачання, країна отримує вищий рівень енергетичної безпеки, що відображається у ринковому формуванні цін на енергоносії, можливості мобільного реагування на різні виклики техногенного, природного та політичного характеру.
Одночасно загрози полягають у складності менеджменту диверсифікованими енергоресурсами у порівняні з
недиверсифікованими.
Ураховуючи все вищезазначене, хочемо підсумувати, що кожна незалежна держава самостійно визначає
межу диверсифікації постачання та використання енергоресурсів, ураховуючи зовнішню кон'юнктуру даного
сегменту, політичну ситуацію, географічне розташування та стан економіки. Саме міжнародна співпраця в
даному секторі є дієвим інструментом протидії різностороннім загрозам та викликам, кризам. Для України
важливим та необхідним у цьому напрямку мають стати
наступні кроки: удосконалення та доопрацювання законодавчої бази, створення сприятливого інвестиційного
клімату для збільшення частки відновлювальної енергетики, стимулювання та державна підтримка населення у використанні енергії з відновлювальних джерел,
впровадження технологій енергозбереження на всіх
рівнях економіки країни, забезпечення державною підтримкою науково-технологічних розробок у сфері енергетики та сприяння їхньому впровадженню.
Дискусія. Подальші дослідження мають полягати в
застосуванні методичного інструментарію для визначення прийнятного, оптимального та критичного ступенів диверсифікації енергетичної залежності країни.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Освещены вопросы энергетической диверсификации Украины, которая касается источников и направлений использования энергоресурсов. Рассмотрено влияние энергетической зависимости на национальную безопасность страны. Доказано значимость диверсификации и международного сотрудничества на равных условиях именно в сфере поставок энергоресурсов. Определены возможные
пути решения энергетической зависимости Украины с учета имеющегося мирового опыта, развития возобновляемой энергетики и
потенциала нашей страны.
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DIVERSIFICATION OF ENERGY DEPENDENCE IN UKRAINE

The questions of energy diversification in Ukraine concerning sources and uses of energy are revealed. The influence of the energy dependence of the national security is discussed. The importance of diversification and international cooperation on equal terms with the field of energy
supply is proved. The possible solutions of the energy dependence of Ukraine are defined with consideration of international experience and development of renewable energy and potential of our country.
Keywords: diversification, energy security, geographical diversification, technological diversification, energy efficiency.

