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Стаття присвячена визначенню предмета діяльності операторів критичної енергетич-

ної інфраструктури та органів державної влади в частині забезпечення стійкості енерге-

тичної системи. Дослідження оцінює існуючий стан законодавчого забезпечення безпе-

ки функціонування електроенергетичної системи України, визначає термінологію та 

зміст механізмів, що застосовуються у зазначеній сфері регулювання. Шляхом проведен-

ня порівняльного аналізу української та зарубіжної термінологічної бази, а також заходів, 

ужитих вітчизняними органами влади в 2014–2016 рр., було визначено проблеми фікса-

ції вимоги забезпечення функції «стійкості енергопостачання споживачів» в українській 

практиці. Запропоновано уточнення цілей державної політики та діяльності системних 

операторів у цій сфері. Обґрунтовано необхідність встановлення окремої цілі державної 

політики – «стійке енергозабезпечення кінцевих споживачів», що потребує поєднання 

зусиль операторів енергетичних систем (для заходів у межах їх компетенції – забезпечен-

ня операційної безпеки інфраструктури) та держави (для заходів, які потребують залу-

чення інших учасників системи енергозабезпечення, коли зусиль оператора недостат-

ньо). Проаналізовано еволюцію законодавства ЄС щодо виокремлення зазначеної 

проблематики в окремий напрям забезпечення національної безпеки й показано узго-

дженість підходів ЄС та України щодо створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, зокрема у сфері енергетики. 

Розроблено концептуальну модель формалізації управлінського процесу забезпечення 

стійкості критичної інфраструктури,  зокрема стійкості електроенергетичної системи, 

шляхом нормативної регламентації дій залучених суб’єктів на різних етапах розвитку 

кризової ситуації. Запропоновано основні інструменти законодавчої та нормативної рег-

ламентації діяльності держави та суб’єктів енергетичних ринків для забезпечення опера-

ційної спроможності системи управління визначати цілі та завдання у сфері безпеки 

енергопостачання, організовувати й контролю вати діяльність залучених суб’єктів у рам-

ках державної політики енергетичної безпеки. 

Ключові слова: стійкість, стійкість критичної інфраструктури, безпека енергопостачан-

ня, енергетична система, ризик-аналіз, державне управління.
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RESILIENCE OF ENERGY SYSTEM OR CONSUMERS’ ENERGY SUPPLY: 
A PROBLEM STATEMENT

The article is devoted to the definition of the subject of a critical energy infrastructure operators 

duty and state authority’s responsibilities within priorities of ensuring the stability of the energy 

system. The research assesses the existing legislation regarding safety of the functioning of the 
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Ukrainian electricity system, defines the terminology and a focus of the mechanisms used in this 

regulatory area. The problems of legal commitments of providers to secure a stable and reliable 

energy supply for final consumers in crisis period were identified by means of comparative 

analysis of the Ukrainian and foreign terminology database as well as actions had taken by 

Ukrainian authorities in 2014–2016 years. The amendments to the objectives of the state policy 

and system operator’s activities in this domain were proposed. There was emphasised on the 

necessity to establish a new goal and tasks of state policy, namely – “resilience of consumers’ 

energy supply”, which requires a combination of efforts of energy system operators (for measures 

within their competence) and a state (for measures that require involvement of other participants, 

when the efforts the operator is not enough). The analysis of the EU legislation evolution in this 

field and implementation of the issue as a distinct priority within national security strategy shows 

the consistency of the EU and Ukraine approach within efforts to build up of a state system of 

critical infrastructure protection, particularly in energy sector. 

There was proposed a conceptual model for formalization of a management process in ensuring 

the critical infrastructure resilience, particularly electric power system resilience. The model 

allows developing the tools of normative regulation of the involved actor’s activities at different 

stages of a crisis situation development.

Keywords: resilience, critical infrastructure resilience, security of energy supply, energy system, 

risk-analysis, public administration

Постановка проблеми. Основним завданням 

енергетичної системи України відповідно до 

Закону України «Про електроенергетику» 1 є 

досягнення такого стану, «який гарантує тех-

нічно та економічно безпечне задоволення по-

точних і перспективних потреб споживачів в 

енергії та охорону навколишнього природного 

середовища». Це завдання хоча і визначається 

галузевим законом, на наш погляд, не може 

бути обмежене лише сектором електроенерге-

тики і є завданням усього енергетичного комп-

лексу, що забезпечує функцію постачання 

електроенергії кінцевим споживачам. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій 
з теми. На сьогодні проблематика питань, по в’я-

заних із забезпеченням стійкої роботи енер-

гетичного комплексу, досить детально опра-

цьовується та знаходить широке висвітлення 

у науковій технічній літературі як в Україні 

(нау кові школи НАН України та низки вищих 

навчальних закладів України), так і за кордо-

ном.

Однак слід зазначити, що наявні публікації 

 українських науковців та галузевих фахівців пе-

реважно фокусуються на технічних чи еконо-

мічних аспектах функціонування галузі. Зокре-

1 Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 

1997 р. № 575/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 

ма, в частині електроенергетики у цих працях 

детально висвітлюються питання операційної 

безпеки функціонування Об’єднаної енерге-

тичної системи (ОЕС) України чи економічна 

ефективність функціонування підприємств 

електроенергетики. 

Досить детально досліджуються технологічні 

режими функціонування енергосистеми країни 

та окремих її складників, питання безпеки та 

захисту об’єктів енергетики, а також оцінюють-

ся економічні результати функціонування суб’-

єктів господарювання на енергетичних ринках 

(А.К. Шидловський, Б.С. Стогній, О.В. Кири-

ленко, М.М. Кулик, Б.М. Середюк, С.П. Дени-

сюк, А.В. Праховник, О.Ф. Буткевич, О.С. Ян-

дульський та багато ін.).

У зарубіжних публікаціях питанням запобіган-

ня виникненню криз енергопостачання внаслі-

док реалізації загроз різного типу приділяється 

значно більше уваги. Слід вказати на публікації 

окремих науковців, державних інституцій і до-

слідницьких організацій, у яких розглядаються 

питання щодо забезпечення стійкості енерго-

систем. У цих роботах автори виокремлюють 

загрози функціонуванню систем, аналізують 

практику реагування на загрози та проектують 

системи запобігання виникненню криз унаслі-

док впливу загроз різного типу та їх комбінацій 

(природні та техногенні катастрофи, терорис-

тичні акти, кібератаки) [1–7].
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Сьогодні, зважаючи на еволюцію управлінської 

системи та методів управління, які застосову-

ються у сфері енергетики, а також появу нових 

загроз сталому функціонуванню та розвитку 

енергетики (на рівні підприємства, галузі, кра-

їни, на регіональних та глобальних ринках), 

в Україні необхідно поєднати різні аспекти за-

безпечення стійкості функціонування системи 

енергозабезпечення в рамках узгодженої тео-

ретичної моделі та практичного інструментарію 

системи державного управління. Стосовно 

енергетики України, то це передусім вимагає 

поєднання у єдиній теоретичній моделі реагу-

вання на виклики сталому функціонуванню 

енергетичного сектору, що формуються внаслі-

док реформування енергетичних ринків, та за-

грози енергетичній і національній безпеці країни.

Реформування моделей функціонування енер-

гетичних ринків України, їх лібералізація та 

входження в регіональні енергетичні ринки 

формує цілу низку нових викликів. З одного 

боку, це пов’язано із появою нових гравців і 

технологій на внутрішньому ринку, що мають 

тим чи іншим чином бути враховані при фор-

муванні державної політики та стратегічних 

цілей розвитку енергетичного сектору 2. З ін-

шого боку, міжнародна інтеграція ринків фор-

мує цілий комплекс загроз, пов’язаних із гло-

бальним виміром безпекової ситуації, зокрема 

використання енергетики та енергетичної інф-

раструктури як інструментарію війн нового по-

коління [8; 9].

Така ситуація потребує розширення сфери до-

слідження проблематики енергетичної безпеки, 

забезпечення стійкості функціонування енерге-

тики, при цьому мають бути враховані завдання 

забезпечення національної стійкості країни. Ця 

проблематика є новою постановкою завдань 

теоретичних досліджень, які стосуються питань 

забезпечення енергетичної безпеки, і в т. ч. та-

кого аспекта, як стійкість енергетичної системи 

країни.

Мета дослідження полягає в оцінці відповід-

ності існуючих концептуальних підходів у полі-

тиці та законодавства України щодо організації 

2 Концепція розвитку енергетики, де споживачі стають грав-

цями енергетичного ринку на рівні із виробниками електро-

енергії, фактично є основоположною ідеєю подальшого роз-

витку енергетики передових країн, що зумовлено подальшим 

розвитком моделей ринків, які базуються на конкуренто-

спроможності учасників, утвердження кінцевого споживача 

як активного учасника ринку (який також може продавати 

енергію, а не тільки споживати), розвитком сучасних техно-

логій децентралізованого енергозабезпечення, «розумних» 

мереж та відновлюваної енергетики.

діяльності суб’єктів господарювання та держав-

но-управлінської діяльності завданням забезпе-

чення національної стійкості загалом і, зокрема, 

стійкості такої критичної функції держави, як 

«забезпечення енергопостачання споживачів» 3.

Для вирішення цього завдання у першій части-

ні публікації буде проаналізовано чинне зако но-

давства на предмет наявності завдання забезпе-

чення стійкості енергосистеми. У дру гій частині 

шляхом проведення порівняльного аналізу ук-

раїнської та зарубіжної термінологічної бази 

визначатимуться проблеми забезпечен ня стій-

кості «енергопостачання споживачів». У третій 

частині буде проаналізовано еволюцію законо-

давства ЄС щодо виокремлення зазначеної 

проблематики в самостійний напрям забезпе-

чення безпеки. У четвертій частині статті за-

пропоновано теоретичну модель формалізації 

управлінського процесу забезпечення стійкості 

як критичної функції держави. Насамкінець 

 будуть запропоновані основні інструменти фор-

малізації діяльності держави та суб’єктів енер-

гетичних ринків у частині формування спро-

можності системи управління визначати цілі та 

завдання, а також здатності орга нізовувати й 

контролювати діяльність у рамках державної 

політики енергетичної безпеки. 

АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Чинне законодавство, що врегульовує питання 

безпеки функціонування енергосистеми Украї-

ни, визначає цілий набір термінів, які викорис-

товуються в наукових дослідження та практич-

ній діяльності.

Зокрема, Законом України «Про електроенер-

гетику» основним завданням енергетичної си-

стеми України визначено досягнення такого 

 стану, «який гарантує технічно та економічно 
безпечне (тут і далі виділення наше. – Авт.) за-

доволення поточних і перспективних потреб 

споживачів в енергії та охорону навколишнього 

природ ного середовища» 4. Закон навіть вима-

гає забез печення «моніторингу безпеки поста-

чання електричної енергії», який спрямовується 

на від стеження загроз покриття максимального 

навантаження та вирішення проблеми дефіциту 

генеруючої потужності.

3 Важливість цієї функції продемонстровано гібридною вій-

ною [9; 10].

4 Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 

1997 р. № 575/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 
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У Законі також зазначається, що для виконан-

ня цього завдання необхідна «операційна без-
пека функціонування» Об’єднаної енергетичної 

системи України, яка розуміється як «здат-
ність» цієї системи «забезпечити її надійне 
 функціонування з нормативними показниками 

якості послуг із розподілу та постачання елект-

ричної енергії у звичайних умовах та в умовах 

надзвичайних ситуацій». При цьому надзвичай-
на ситуація в ОЕС України розуміється як си-

туація, коли «виникає загроза порушення режи-

му роботи системи або її окремих частин», 

зокрема внаслідок відхилення від нормативних 

(у т. ч. технічних) параметрів системи.

При цьому Кодекс системи передачі [11] елект-

роенергії визначає «межі операційної безпеки» 

як допустимі показники параметрів роботи 

ОЕС України та її окремих складових частин 

(електричні станції, система передачі та сис-

теми розподілу), що відрізняють надзвичайні 

 ситуації від нормальних режимів її функціону-

вання.

У свою чергу, Закон України «Про ринок елек-

тричної енергії» [12] додатково дає визначення 

«безпеки постачання електричної енергії» як 

спроможності електроенергетичної галузі за-

безпечувати потреби споживачів в електричній 

енергії відповідно до вимог Закону.

Деталізація аспектів забезпечення «технічно та 
економічно безпечного» та «надійного функціо-
нування» енергетичної системи, а також питан-

ня забезпечення її «операційної безпеки» здійс-

нюється в нормативно-технічних документах 

(норми, правила, інструкції та стандарти, що 

прийняті у встановленому законодавством по-

рядку).

Для цілей цього дослідження, а саме формуван-

ня механізмів забезпечення стійкості енергоза-

безпечення кінцевих споживачів, необхідно 

провести детальніший аналіз практики застосу-

вання зазначених термінів, визначити доціль-

ність уточнення відповідної термінології та, 

відповідно, запропонувати механізми управлін-

ня й регулювання енергетики з цих питань. 

Зокрема, йдеться про врегулювання проблеми 

забезпечення «стійкості енергозабезпечення 

споживачів», що суттєво відрізняється від вирі-

шення проблеми забезпечення «операційної 

безпеки функціонування ОЕС України».

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
ТА СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Як уже зазначалось, у Законі України «Про 

електроенергетику» наводяться такі терміни: 

«технічно безпечне»; «надійне функціонуван-

ня»; «операційна безпека»; «загроза порушення 

режиму роботи» 5. Окрім того, в інших актах за-

конодавства вживаються терміни: «стале функ-

ціонування»; «надійність і стійкість» роботи; 

«стійкість» та «живучість» системи; «надійність 

електропостачання».

Аналіз змісту термінів щодо безпеки та стій-

кості, які застосовуються в енергетичному сек-

торі України, та аналогічних термінів, що вико-

ристовуються в інших країнах, подано в табл.

Проведений аналіз термінології відображає 

спрямованість українського законодавства на 

досить вузьке розуміння задачі забезпечення 

стійкості енергосистеми. У законодавстві Ук-

раїни йдеться про необхідність забезпечення 

здатності енергосистеми протистояти ланцюго-

вому розвитку аварійних режимів (живучість) 

та повертатися до усталеного режиму після збу-

рень різного роду при збереженні в установле-

них межах значення всіх параметрів, які харак-

теризують здатність виконувати потрібні 

функції в заданих режимах (надійність). 

Фактично можемо стверджувати, що наразі па-

нує «технічно-інженерний» погляд на стійкість 

системи енергопостачання, який полягає у за-

вданні зберегти функціонуючою технологічну 

складову, у нашому випадку – ОЕС України, 

без урахування потреб та інтересів споживачів.

У зарубіжних джерелах, як наукових, так і до-

кументах державної політики, окрім зазначе-

них  аспектів функціонування енергосистеми, 

йдеться також про «здатність активів (об’єктів), 

мереж, і систем передбачати, абсорбувати, адап-
туватись до та швидко відновлюватися  після 

руйнівних випадків», що, безумовно, потребу-

ватиме перегляду прийнятих підходів щодо 

діяльності операторів енергосистем в Україні, 

а також виходу за межі відповідальності опера-

тора енергосистеми й залучення ресурсів широ-

кого кола учасників енергетичних ринків. 

5 Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 

1997 р. № 575/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
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Таблиця. Аналіз змісту термінів, що стосуються безпеки енергетики

Термін Визначення

Термінологія, яка використовується в українській практиці

Надійність • Властивість технічних об’єктів зберігати в часі в установлених межах значення всіх 

параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих ре-

жимах та умовах 6. 

• Властивість об’єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх парамет-

рів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та 

умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування 7

Стійкість 

електричної 

системи

• Здатність енергосистем повертатись до усталеного режиму після збурень різного 

роду.

• Статична стійкість – здатність енергосистем повертатись до усталеного режиму 

після малих збурень 8.

• Динамічна стійкість – здатність енергосистеми повертатися до усталеного режиму 

роботи без асинхронного режиму після значних збурень 10

Живучість 

енергосистеми

• Здатність енергосистеми протистояти ланцюговому розвитку аварійних режимів 9.

• Здатність енергосистеми протистояти каскадному розвитку аварійних ситуацій та 

забезпечувати їх ліквідацію і відновлення енергопостачання споживачів [11].

• Властивість зберігати обмежену працездатність в умовах впливу відмов її складо-

вих частин 10

Живучість об’єкта 

електроенергетики

• Властивість об’єкта протистояти збуренням, не допускаючи їх каскадного розвит-

ку з численними порушеннями електропостачання споживачів на тривалий час 10 

Безпека постачання 

електричної енергії

• Спроможність електроенергетичної галузі забезпечувати потреби споживачів в 

електричній енергії [12]

Термінологія, що використовується в зарубіжних публікаціях 

Стійкість (resilience) • Здатність системи абсорбувати збурення і реорганізовуватись у процесі змін так, 

щоб зберегти суттєві функції, структуру, зв’язки (і тому ідентичність), … тобто стій-

кість – це є здатність до змін при збереженні ідентичності [13].

• Здатність системи витримувати та відновлюватися від суттєвих збурень без втрати 

спроможності забезпечувати проектний рівень та якість функціонування (надання 

послуг) [7].

• Здатність активів (об’єктів), мереж і систем передбачати, абсорбувати, адаптува-

тись до та швидко відновлюватися після руйнівних випадків [14].

• Здатність системи витримувати суттєві збурення за прийнятного рівня погіршення 

проектних параметрів і відновлюватися за прийнятні період часу, рівень втрат і ризи-

ків [15].

• Здатність підготуватись та адаптуватись до змін, а також витримувати й відновлю-

ватись після збурень. Це включає здатність витримувати та відновлюватися після 

цілеспрямованих зловмисних атак, аварій, а також природних загроз та інциден-

тів [16].

• Здатність планувати, абсорбувати, відновлюватися та успішніше адаптуватися до 

негативних явищ [3]

Джерело: складено автором за посиланнями, вказаними в таблиці.

6 ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення / затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 

28 грудня 1994 р. № 333.
7 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Стандарту операційної безпеки функціо-

нування об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика» від 8 лютого 

2016 року № 64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245086751
8 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  «Стійкість енергосистем. Керівні вказівки. СОУ-Н MEB 

40.1-00100227-68:2012» від 23 липня 2012 р. № 539. – К. : ОЕП «ГРІФРЕ».
9 ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення / введено в дію 01.07.1997 р. – НУВО «Енергокомплекс», 1996. – 48 с.
10 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  «Про затвердження Правил застосування системної проти-

аварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах» від 01 грудня 

2003 р. № 714 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1177-03

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧИ СТІЙКІСТЬ 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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Загалом, у рамках концепції стійкості енерго-

системи виокремлюються характерні аспекти, 

що потребують врахування при формалізації 

дій, спрямованих на забезпечення цієї стійкості 

[5; 6], зокрема такі:

! поняття «стійкість» описує стан надання 

системою послуг при реагуванні на збурення, 

тобто має враховувати, чи буде рівень послуг 

знижуватись, на скільки, як швидко може бути 

відновлений нормальний режим функціону-

вання системи, наскільки повно буде відновле-

но рівень послуг;

! стійкість системи залежить від того, як 

вона була спроектована та як функціонує (опе-

раційні режими), що визначатиме її здатність 

до роботи під час кризи та відновлення (напри-

клад, наявність резервних потужностей, за-

пасів, дублювання функцій);

! заходи реагування на кризу визначають 

досяжний рівень стійкості та затрат, тобто рі-

вень доступності послуг в умовах кризи зале-

жить від інвестування у безпеку. Слід врахува-

ти, що заходи з відновлення функціонування 

системи можуть суттєво змінити структуру сис-

теми й замінити елементи (обладнання) від-

повідно до сучасного рівня розвитку та підви-

щити рівень стійкості понад рівень, досяжний 

при ремонті старого обладнання;

! рівень стійкості змінюється з часом, зок-

рема через зміну умов функціонування, техно-

логій та центрів споживання послуг, що забез-

печуються системою. Це зумовлює потребу у 

постійному проведенні ризик-аналізу щодо 

стійкості системи та визначення кращих заходів 

реагування, адекватних сучасній ситуації (кра-

щого варіанта інвестування) 11.

Урахування всіх вищезгаданих аспектів у фор-

муванні системи захисту дозволяє сформувати 

концепцію стійкості (resilience) енергозабезпе-

чення як загалом підходи до забезпечення на-

ціональної стійкості. 

При цьому необхідно зазначити, що концепція 

стійкості сьогодні стає пріоритетом для передо-

вих країн та міждержавних об’єднань. Зокрема, 

нова Глобальна стратегія Європейського Союзу 

із зовнішньої політики та політики безпеки 

приділяє окрему увагу питанням забезпечення 

енергетичної стійкості [17]. Завдання щодо за-

безпечення національної стійкості для країн – 

членів НАТО були також визначені Главами 

держав і урядів країн на Варшавському саміті 

НАТО у липні 2016 р., де стійкість енергозабез-

печення визначено одним із критеріїв націо-

нальної стійкості [18]. 

Українська практика реагування на кризові 
 ситуації та планування розвитку енерго-
системи. На перший погляд, зазначені термі-

нологічні відмінності й трактування значень 

можуть видатися несуттєвими, а при тверджен-

ні, що визначення «живучість енергосистеми» 

враховує всі аспекти, відображені в зарубіжних 

підходах, то й взагалі відсутніми. Однак, про-

аналізувавши практику застосування українсь-

кого законодавства, констатуємо відмінність 

підходів. Український «технічний» підхід до за-

безпечення стійкості енергосистеми практично 

ставить споживача у підпорядкований інтере-

сам енергетичної системи стан, що є фактично 

нехтуванням мети існування самої системи 12. 

Аналіз реагування на кризові ситуації в укра-

їнській енергетиці (у період 2014–2017 рр.) роз-

криває цю проблему. 

Чинним законодавством визначено дії залуче-

них суб’єктів управління та суб’єктів госпо-

дарської діяльності до реагування на кризові 

ситуації [10]. Так, у частині електропостачання 

при виникненні загроз стійкості функціонуван-

ня ОЕС України Кабінетом Міністрів України 

у встановленому законодавством порядку  за-

проваджуються тимчасові «надзвичайні заходи» 

щодо функціонування енергоринку 13. 

У період 2014–2017 рр. такі надзвичайні заходи 

запроваджувалися неодноразово при виник-

ненні аварійних ситуацій в ОЕС України, спри-

чинених цілеспрямованими зловмисними дія-

ми в рамках гібридної війни проти України. 

11 Зазначений ризик-аналіз має визначити пріоритетність за-

пла нованих до застосування заходів на випадок криз на 

 на ці о  нальному рівні, рівні операторів критичної інфра-

структури та стати підґрунтям для розрахунків інвестицій 

(пого дження видатків) на зазначені заходи. Саме такий під-

хід застосову єть ся національним регулятором енергетичних 

рин ків Вели кої Британії Ofgem (the Office of Gas and Electricity 
Markets) [6].

12 Енергетична система створюється для забезпечення потреб 

споживачів, а не споживачі існують для врятування функ-

ціонування системи.

13 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходів з подо-

лання наслідків тривалого порушення нормальної роботи 

ринку електричної енергії» від 13 серпня 2014 р. № 372 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.

gov.ua/laws/show/372-2014-%D0%BF
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У практичному вимірі «надзвичайні заходи» 14 

зводилися до заходів щодо: зменшення спожи-

вання електричної енергії на території України; 

обмеження експорту електричної енергії; додат-

кового імпорту електричної енергії; припинен-

ня генерації на окремих генеруючих потужно-

стях (зокрема, на антрацитових вугільних ТЕС); 

встановлення граничних величини (лімітів) 

споживання потужності та електроенергії, а та-

кож забезпечення щоденного контролю за їх 

дотриманням.

Входячи з наявних запасів палива для елект-

ростанцій, стану електричних мереж та іншого 

енергетичного обладнання, оператор енерго-

системи (ДП «НЕК «Укренерго») забезпечував 

застосування графіків погодинного вимкнення 

електроенергії та графіків її аварійного вим к-

нення.

Найчастіше застосовувався простий у реалізації 

інструмент забезпечення стійкості ОЕС Украї-

ни, а саме: запровадження графіків обмеження 

та аварійного відключення споживачів (ГОВ та 

ГАВ) 15. Слід зазначити, що активування гра-

фіків обмеження енергопостачання є найбільш 

ефективним засобом забезпечення операційної 

функціональності системи в умовах обмежень, 

водночас і найбільш ризикованим з точки зору 

непрогнозованого впливу на функціонування 

іншої критичної інфраструктури країни та ре-

зонансним з точки зору збереження соціально-

економічної стабільності у країні в особливий 

період.

Загалом зазначені дії допомогли забезпечити 

стабільність роботи ОЕС України та зменшити 

споживання антрациту (100 % виробництва 

якого опинилось захопленим внаслідок окупа-

ції Росією території видобування) на ТЕС Ук-

раїни, однак суттєво вплинули на економіку 

країни [10].

Окремо слід зазначити, що рішення про запро-

вадження цих заходів здійснювались ad hoc 16 – 

за принципом тимчасового разового рішення. 

Тобто на основі моніторингу розвитку подій та 

обговорення ситуації на рівні оперативного 

штабу здійснювалося регулювання ринку елек-

троенергії, що не може вважатись адекватним 

підходом до здійснення управління та регулю-

вання енергетики в сучасних умовах. Простіше 

кажучи, рішення на обмеження постачання 

споживачів та роботи окремих суб’єктів енерге-

тичного ринку, обмеження дії ринкових ме-

ханізмів регулювання приймалось адміністра-

тивно 17.

Такий, здавалось би, адміністративно «про-

стий» підхід фактично перекреслює спроби 

країни реформувати енергетичний сектор у на-

прямі відкритого, конкурентного ринку (що є 

стратегічним вибором України).

Ця ситуація вимагає формалізувати процеси 

реагування на випадки кризових ситуацій в 

енергетиці країни з метою формування сталих 

та зрозумілих для всіх учасників енергетичного 

ринку умов, правил і процедур дій усіх залуче-

них осіб, що дозволить суттєво знизити непро-

гнозованість (і зловживання) прийняття рішень 

щодо обмеження прав учасників енергетичних 

ринків та одночасно розробити інструментарій 

узгодженого реагування всіх учасників на за-

грози стійкості функціонування енергетичної 

системи для загроз усіх типів та їх комбінацій. 

Власне, на це й спрямована вимога статті 16 

«Безпека постачання електроенергії» Закону 

України «Про ринок електричної енергії» [12], 

яка вимагає розроблення Правил про безпеку 

постачання електричної енергії, і, зокрема, фор-

мування узгоджених (усіма учасниками ринку) 

заходів із забезпечення безпеки постачання, 

процедур ініціювання їх застосування, порядку 

й термінів застосування, а також обо в’язків та 

відповідальності всіх залучених до їх застосу-

вання суб’єктів та учасників ринку.

Саме в напрямі створення такої системи реагу-

вання на ймовірні кризові ситуації в енергетиці 

14 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України «Про затвердження Плану тимчасових надзвичайних 

заходів на ринку електричної енергії» від 21 грудня 2015 р. 

№ 828 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.

kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245075221

15 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України «Про затвердження Інструкції про складання і за-

стосування графіків обмеження та аварійного відключення 

споживачів, а також протиаварійних систем зниження елек-

троспоживання» від 23 листопада 2006 р. № 456 [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/z0151-07

16 Аd hoc (латин.), – спрямованість на конкретний випадок, 

вирішення конкретної проблеми, а не на широке застосу-

вання або впровадження. Зокрема, цей вираз може характе-

ризувати тимчасові спеціальні місії, представників, органі-

зації, комітети або робочі групи, створені для виконання 

спеціальних, разових завдань.

17 Такий режим регулювання енергетики країни зберігався 

тривалий час – до семи місяців у рік. Надзвичайні заходи 

протягом 2014–2017 рр. запроваджувалися: 13 серпня 2014 р. 

із щомісячним подовженням до 1 травня 2015 р.; запровад-

жено 9 грудня 2015 р. з терміном дії до 15 січня 2016 р.; 

запрова джено 17 лютого 2017 р. із щомісячним подовжен-

ням до 20 червня 2017 р. [10].
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та забезпечення стійкості енергозабезпечення 

споживачів спрямовує свою діяльність ЄС про-

тягом останніх 10–15 років.

ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ У ЄС 

Проблематика забезпечення стійкості енерго-

забезпечення споживачів стала актуальною в 

країнах із розвиненою ринковою економікою 

внаслідок глибокої лібералізації енергетичних 

ринків країн. Додаткового імпульсу до пошуку 

шляхів унормування підходів до забезпечення 

стійкості функціонування енергетики надали 

загрози, породжені гібридними методами ве-

дення війн нового покоління, зокрема вико-

ристання енергетики (енергопостачання) як 

інструменту досягнення політичних цілей окре-

мими країнами [8; 9]. 

У ЄС було прийнято низку директив та регла-

ментів, які передбачали розроблення меха нізмів 

запобігання виникненню кризових ситуацій та 

застосування інструментарію, що виходить да-

леко за межі чисто технічних заходів системно-

го оператора [19].

Зокрема, у 2004 р. в частині газопостачання 

була прийнята Директива Ради ЄС щодо за-

ходів забезпечення безпеки постачання при-

родного газу 18, яка потім деталізувалась та по-

силювалась через регламенти ЄС, зокрема у 

2010 19 та 2017 рр. [20]. Стосовно електропоста-

чання, то в 2006 р. було прийнято Директиву 

Парламенту та Ради ЄС щодо заходів забезпе-

чення безпеки електропостачання та інвестицій 

в інфраструктуру 20, яка в 2018 р., як очікується, 

буде уточнена шляхом прийняття Регламенту 

ЄС щодо підготовки електроенергетичного сек-

тору до ризиків реалізації різних загроз [21].

Загалом слід зазначити позитивний вплив (як 

не парадоксально, негативного досвіду) Украї-

ни на розвиток концептуальних засад і механіз-

мів забезпечення стійкості енергетичних сис-

тем ЄС. Перші директиви ЄС із цього питання 

були прийнятті внаслідок загроз і проблем ЄС, 

породжених станом ринкового регулювання в 

Україні та кризою відносин між Україною та 

Росією в 2004–2005 рр. Подальше вдосконален-

ня законодавства та механізмів реагування ЄС 

на кризові ситуації відбувалося за результатами 

вивчення уроків наступних криз, зумовлених 

використанням «енергетичної зброї» Росією 

проти України (другої газової війни 2009 р. та 

гібридної війни, активна фаза якої розпочалася 

в 2013–2014 рр.). 

Усвідомивши загрози стійкості функціонуван-

ня енергетичних систем «не технічного» плану, 

ЄС запровадив низку механізмів «раннього по-

передження», «координації та обміну інформа-

цією», «планування запобігання, реагування та 

функціонування у кризових ситуаціях» тощо. 

При цьому слід зазначити, що, розпочавши із 

директив, які потребують прийняття націо-

нального законодавства країнами – членами 

ЄС, з подальшим зростанням загроз, ЄС усві-

домив необхідність прийняття актів прямої дії 

(оскільки директиви не завжди давали належ-

ний результат). Цю проблему було актуалізова-

но другою газовою війною в 2009 р., що призве-

ло до посилення законодавчого регулювання 

цієї сфери шляхом прийняття регламентів ЄС, 

що мають пряму дію для всіх країн, якими було 

запропоновано нові механізми забезпечення 

«безпеки постачання». 

Регламенти вже вимагали розроблення на ос-

нові ризик-аналізу Плану попередження криз 

та Плану дій на випадок криз, у яких визнача-

лися дії всіх залучених осіб, а також регулярний 

моніторинг безпеки постачання. Також перед-

бачалося затвердження інфраструктурних стан-

дартів і стандартів безпеки постачання, які, се-

ред іншого, включали заходи щодо формування 

додаткових потужностей та об’ємів (запасів) чи 

напрямів транспортування, додаткових кон-

трактів на постачання (чи продаж із сховищ до-

даткових об’ємів), контракти із споживачами, 

що дозволяли переривання постачання, а також 

різні технічні та організаційні рішення. Вста-

новлювалися вимоги щодо ризик-аналізу, кри-

терії безпеки постачання, критеріїв рівнів кри-

зової ситуації та встановлення вимог щодо 

застосування різних механізмів реагування за-

лежно від рівня кризи [19].

18 Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning 

measures to safeguard security of natural gas supply [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/

dir/2004/67/oj
19  REGULATION (EU) 994/2010 of the european parliament and 

of the council of 20 October 2010 concerning measures to 

safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 

2004/67/EC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/994/oj
20 DIRECTIVE 89/2005/EC of the European Parliament and of 

the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard 

security of electricity supply and infrastructure investment [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/

eli/dir/2005/89/oj
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Загалом можна виокремити такі механізми за-

безпечення стійкості функціонування енерге-

тичних систем, які вимагаються до застосуван-

ня у ЄС:

! визначення компетентного органу з пи-

тань безпеки постачання, його завдань та пов-

новажень – тобто ідентифікація відповідаль-

ного за загальну методологію реагування та 

контактної точки у процесі прийняття рішень;

! залучення широкого кола учасників та 

застосування механізмів взаємодопомоги – 

тобто визнання на політичному рівні пріори-

тетності енергозабезпечення споживачів та 

можливості використання ресурсів учасників 

енергетичних ринків (у т. ч. суміжних) на до-

повнення до заходів та компетенцій оператора 

енергосистем;

! здійснення ризик-аналізу та розроблення 

можливих кризових сценаріїв функціонування 

енергосистем (вищим рівнем управління – на-

ціональним компетентним органом або спе-

ціалізованим галузевим органом на рівні ЄС) – 

тобто визначення рівня загроз, на які мають 

бути розраховані заходи забезпечення безпеки 

енергопостачання з точки зору більшої си-

стеми;

! розроблення Плану запобігання криз та 

Плану дій на випадок криз з урахуванням залу-

чення до заходів широкого кола учасників 

енергетичного ринку та застосування механіз-

мів взаємодопомоги – тобто виокремлення 

 етапів «готовності до загроз» та «надзвичайної 

ситуації» відповідно до рівня криз; 

! розроблення стандартів операційної без-

пеки системних операторів – тобто формаліза-

ція вимог щодо змісту діяльності учасників 

ринку відповідно до можливого рівня кризової 

ситуації (рівня та кола загроз), переліку захо дів 

(у рамках «проектних» механізмів регулювання 

ринку та «позапроектних», які обмежують ри-

нок) тощо;

! визначення критеріїв оцінки рівня загроз 

і процедур прийняття рішень щодо засто су-

вання «проектних» та «позапроектних» механіз-

мів реагування на виникнення кризових ситуа-

цій – тобто порядку та процедур прийняття 

рішення щодо застосування заздалегідь визна-

чених заходів реагування;

! забезпечення обміну інформацією та ко-

ординації зусиль учасників ринку з питань за-

безпечення безпеки постачання – тобто визна-

чення контактних точок, регламентів, форм 

обміну інформацією та процедур прийняття рі-

шень у різних режимах функціонування енер-

госистем;

! проведення періодичних тестувань готов-

ності до криз – тобто створення механізму нав-

чання та перевірки готовності учасників до реа-

гування на кризові ситуації;

! транскордонне співробітництво та взає-

модопомога (тісна координація країн-членів та 

системних операторів на регіональному рівні 

та рівні Співтовариства).

Проведений аналіз дозволяє стверджувати про 

узгодженість процесів формування законодав-

чої бази забезпечення стійкості (на прикладі 

енергетичних систем) у ЄС та в Україні. Подіб-

ні підходи до побудови адекватної сьогоденню 

державної системи забезпечення національної 

стійкості, зокрема стійкості енергетичної ін-

фраструктури, пропонуються Концепцією ство-

рення державної системи захисту критичної 

 інфраструктури [22], яка реалізується в Україні 

на основі розробок Національного інституту 

стратегічних досліджень [23].

МОДЕЛЬ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ 
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Для формування узгодженої моделі забезпечен-

ня стійкості та її цільової функції пропонується 

такий концептуальний підхід. Передусім від-

значимо існування окремої інфраструктури 

(сектор критичної інфраструктури, КІ), яка за-

безпечує реалізацію важливої для життєдіяль-

ності людини, суспільства та держави функції/

послуги кінцевим споживачам. Саме забезпе-

чення стійкості надання цієї функції/послуги є 

головним завданням держави, і керівництва дер-

жави зокрема, яке отримало мандат довіри від 

суспільства. 

Для формалізації процесу управління пропо-

нується представити динаміку вихідної функції 

окремої інфраструктури держави (у нашому ви-

падку – енергозабезпечення споживачів) у фор-

мі графіка із виокремленням основних етапів 

ре агування системи на виникнення загроз 

(рис. 1, с. 110).
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У цьому випадку будемо розуміти необхідність 

виокремлення певних аспектів стійкості та ме-

ханізмів її забезпечення з метою подальшої 

формалізації управлінських інструментів, серед 

них такі:

! стійкість енергопостачання споживачів – 

здатність об’єктів, мереж і систем, які забезпе-

чують кінцевих споживачів енергією, перед-

бачати, абсорбувати, адаптуватись до та швидко 

відновлювати проектні параметри цільової 

функції після реалізації загроз різного типу та їх 

комбінацій;

! стійкість енергосистеми – здатність сис-

теми енергопостачання (сукупності об’єктів, 

мереж і систем, поєднаних цільовою функцією) 

бути готовою до, витримувати наслідки реаліза-

ції загроз (збурення) за прийнят ного рівня по-

гіршення проектних параметрів та швидко від-

новлювати штатний режим функціонування;

! цільова функція – забезпечення кінцевих 

споживачів енергією встановлених параметрів 

якості та режимів постачання (наприклад, від-

соток відхилення параметрів якості, відсоток 

покриття балансу навантажень, відсоток трива-

лості відключення (імовірність покриття спо-

живання) тощо);

! штатний діапазон функціональності – діа-

пазон відхилень параметрів функціонування 

енергосистеми, за яких система абсорбує збу-

рення без погіршення цільової функції (напри-

клад, зниження рівня балансу виробництва–

споживання електроенергії);

! допустимий діапазон обмеження функціо-
нування – діапазон відхилень параметрів функ-

ціонування, за яких система зберігає опе рацій-

ну безпеку при допустимому рівні погіршення 

цільової функції;

! операційна безпека енергосистеми – здат-

ність енергосистеми забезпечити свою стійкість 

до загроз будь-якого типу та їх комбінацій;

! кризова ситуація – ситуація, спричинена 

реалізацією загрози, що призводить до пору-

шення функціонування системи (у нашому ви-

падку – операційної безпеки енергосистеми) та 

припинення реалізації цільової функції;

! кризове реагування – заходи, спрямовані 

на усунення дії загрози, що спричинила кризо-

ву ситуацію, та запобігання припинення реалі-

зації цільової функції, які здійснюються із залу-

ченням широкого кола учасників та потребують 

координації з боку вищого рівня управління;

Рис. 1. Формалізації процесу забезпечення стійкості енергопостачання
Джерело: розроблено автором.
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! аварійне реагування – заходи, спрямовані 

на запобігання порушення операційної безпеки 

енергосистеми, які реалізуються операторами 

критичної інфраструктури;

! час аварійного реагування – допустимий 

час реагування для забезпечення операційної 

безпеки енергосистеми;

! час антикризового реагування – допусти-

мий час реагування для забезпечення операцій-

ної безпеки енергосистеми та усунення дії за-

грози, що спричинила кризову ситуацію;

! час обмеженої функціональності – до-

пустимий час обмеження параметрів цільової 

функції, протягом якого має завершитись адап-

тація об’єктів, мереж і систем до відновлення 

проектних параметрів цільової функції;

! час відновлення функціональності – час по-

вернення до проектних параметрів операційної 

безпеки енергосистеми та цільової функції;

! загрози – чинники соціального, політич-

ного, економічного, природного, технічного 

характеру, які впливають на функціонування 

енергетичної системи та можуть спричинити 

суттєві відхилення цільової функції від проект-

них параметрів.

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ 
ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧАСНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ 
НА ВИПАДОК КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

Для формалізації діяльності учасників енерге-

тичних ринків щодо готовності до криз (запобі-

гання виникнення, функціонування під час 

кризи та відновлення нормального режиму піс-

ля ліквідації криз) і процесів прийняття рішень 

доцільним є виокремлення наведених нижче 

інструментів і предмета їх застосування.

1. На рівні оператора інфраструктури

Необхідно врегулювати вимоги до оператора 

(у межах його відповідальності) щодо забезпе-

чення безпеки та стійкості критичної інфра-

структури 21, а саме:

! для формалізації та врегулювання аспек-

тів функціонування системи, щодо яких мож-

лива кількісна оцінка рівня загроз (на основі 

фізичних параметрів і технічних характеристик 

або ймовірнісних оцінок) – встановлення ком-

плексу інженерно-технічних та організаційних 
стандартів для врегульовування заходів захисту 

та забезпечення стійкості, як-от: технічні умо-

ви; стандарти виготовлення та роботи устат-

кування; стандарти безпеки інфраструктури; 

стандарти енергопостачання 22, а також поса-

дові інструкції; інструкції щодо організації сис-

тем захисту; стандарти менеджменту, плани 

аварійного реагування тощо;

! для формалізації та врегулювання аспек-

тів, які проблематично оцінити в кількісному 

вимірі (наприклад, мети, місця, часу та способу 

цілеспрямованого порушення функціонування 

КІ (диверсія, кібератака)) встановлення проект-
ної загрози 23 (об’єктової) – для врегулювання 

дій учасників системи захисту та забезпечення 

стійкості КІ відповідно до ризик-аналізу (оцін-

ки рівня загроз), здійсненого на національному 

рівні відповідними складовими частинами сек-

тору безпеки і оборони;

! загальним інструментом формалізації дій 

оператора (стосовно прогнозованих та непро-

гнозованих аспектів) виступатиме Паспорт 
комплексної безпеки – він має визначити захо-

ди забезпечення стійкості КІ на рівні операто-

ра, зокрема заходи запобігання виникнення 

кризової ситуації 24, протидії загрозам та забез-

печення стійкості, відновлення проектного 

функціонування КІ.

Фактично шляхом формалізації вимог до опе-

ратора необхідно врегулювати питання техніч-

ної спроможності забезпечити функціонування 

інфраструктури (у випадку енергетичної систе-

ми йдеться про забезпечення операційної без-

пеки). У межах цього комплексу інструмен-

тарію має бути врегульовано: штатний режим 

функціонування (встановлення вимог щодо 

21 Доцільно визначити оператора основної інфраструктури (у 

нашому випадку – енергосистеми України) відповідальним 

за забезпечення стійкості всієї інфраструктури, яка забезпе-

чує виконання цільової функції для кінцевих споживачів, 

а не тільки щодо якої оперетор є власником/розпорядником.

22 Зокрема, такі стандарти передбачені новим законодавством 

ЄС щодо безпеки енергопостачання, наприклад, Регламен-

том 1938/2017 [20].

23 Цей інструмент розвинений та застосовується в рамках дер-

жавної системи фізичного захисту ядерних установок.

24 Стаття 19 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

вимагає від системного оператора готувати Звіт, у якому, се-

ред іншого, проводити оцінку ризиків ОЕС України у разі 

настання критичних умов з використанням відповідних 

критеріїв оцінювання, а за результатами розрахунків ре-

жимів роботи ОЕС України за найгіршими сценаріями готу-

вати заходи із запобігання дефіциту генеруючої та переда-

вальної потужності [12]

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧИ СТІЙКІСТЬ 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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безпеки, допустимий рівень загроз, аварійні за-

ходи, час аварійного реагування тощо).

2. На рівні секторального (регіонального) ком-
петентного органу забезпечення стійкості 
критичної інфраструктури

Потрібно врегулювати вимоги до оператора 

та інших учасників, об’єднаних інфраструк ту-

рою 25. Така постановка завдання вимагає узго-

дження дій оператора КІ з діями інших учас ни-

ків та механізму взаємодопомоги щодо збере-

ження проектних параметрів цільової функції 

у випадках, коли можливостей оператора не 

вистачатиме. 

У рамках цього комплексу інструментарію має 

бути врегульовано: вимоги до операторів; про-

гнози загроз, відносно яких розраховується 

система безпеки; критерії кризових загроз; про-

цедури та порядок залучення інших учасників 

щодо реагування на кризу, кризові заходи та 

час кризового реагування, зокрема з метою:

! формалізації вимог до діяльності опера-

торів критичної інфраструктури, що передбачає 

розроблення Вимог щодо організації захисту й 
забезпечення стійкості 26 відповідно до рівня 

загроз та режиму функціонування інфраструк-

тури (штатний режим функціонування; режим 

реагування на випадок реалізації загрози; 

 режим функціонування в кризовій ситуації; 

 режим відновлення);

! оцінювання рівня загроз КІ – розроблен-

ня Проектної загрози (секторальної);

! оцінювання готовності операторів до реа-

гування на кризові ситуації – погодження Пас-
порта комплексної безпеки операторів КІ 27;

! забезпечення готовності до реагування на 

випадок виникнення загроз порушення цільо-

вої функції – розроблення Плану запобігання 
виникнення кризи (або ж План захисту КІ – за-

ходи запобігання порушення стійкості);

! забезпечення координації реагування всіх 

учасників на випадок кризової ситуації (опера-

тори, учасники відповідного ринку, споживачі 

послуг КІ, органи влади), що передбачає 

розроблення Плану реагування на випадок 

кризової ситуації;

! інформаційного забезпечення запобіган-

ня та реагування на загрози – встановлення 

Регламенту обміну інформацією між учасника-

ми планів запобігання та реагування на кризові 

ситуації.

Фактично шляхом формалізації вимог до сек-

торальної діяльності оператора/операторів КІ, 

інших учасників забезпечення її функціонуван-

ня, кінцевих споживачів та держави необхідно 

врегулювати питання забезпечення стійкості 

послуг/цільової функції, яка реалізується КІ 

(у нашому випадку – стійкості енергозабезпе-
чення споживачів). Тобто у випадку енергетич-

ної системи йдеться про забезпечення кінцевих 

споживачів гарантованим рівнем послуг/цільо-

вої функції, що вимагатиме поєднання зусиль 

та узгодження дій оператора (операційної без-

пеки енергосистеми) й інших залучених осіб 

(альтернативні форми забезпечення послуг/ці-

льової функції) та споживачів (згода на обме-

ження цільової функції). 

Цей аспект стійкості за «технічного» підходу, 

який існує в Україні, ігнорується, на відміну від 

підходу, прийнятого країнами ЄС.

3. На рівні національного компетентного орга-
ну забезпечення стійкості критичної інфра-
структури

Необхідно врегулювати вимоги щодо довго-

строкового планування розвитку КІ з ураху ван-

ням прогнозу розвитку технологічних, еконо-

мічних, управлінських аспектів її функціону-

вання та безпекового середовища на національ-

ному та глобальному рівнях 28. Така постановка 

25 Доцільно визначити компетентним органом орган виконав-

чої влади у відповідній сфері (у нашому випадку – Міненер-

говугілля) відповідальним за забезпечення стійкості цільової 

функції (не лише технічної інфраструктури – енергосисте-

ми).
26 Такі Вимоги можуть бути формалізовані у вигляді програм, 

правил або планів. Наприклад, статтею 16 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» вимагається розроблення 

«Правил про безпеку постачання електричної енергії», які є 

обов’язковими для виконання всіма учасниками ринку і за 

змістом узгоджуються із нашим підходом [12].
27 Питання щодо запровадження Паспорта безпеки операторів 

КІ, структури документа та його змісту обговорювалися та 

були підтримані на засіданні «круглого столу» «Паспортиза-

ція об’єктів критичної інфраструктури: формування систе-

ми аналізу інформації», який проводив НІСД із залученням 

усіх зацікавлених осіб (див.: http://www.niss.gov.ua/

articles/2951/).

28 Доцільно визначити компетентним органом для цього ком-

плексу питань спеціальний орган виконавчої влади. У рам-

ках нашого підходу пропонується утворення Урядового цен-

тру з питань захисту та забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури. Зазначений Центр має забезпечувати мето-

дологічну єдність підходів щодо реагування на різні типи за-

гроз.
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завдання вимагає узгодження дер жавної полі-

тики щодо розвитку відповідно сектору КІ де-

ржави з політикою забезпечення національної 

безпеки, а можливими інструментами можуть 

бути, зокрема такі, що використовуватимуться 

з метою:

! оцінювання рівня загроз стійкості КІ 

(проведення Ризик-аналізу загроз на націо-

нальному рівні та затвердження національної 
Проектної загрози на основі Сценарного пла-
нування та Розвідувальних оцінок загроз стій-

кості КІ);

! встановлення вимог щодо рівня захисту 

КІ (Перелік об’єктів КІ та Вимоги щодо забез-
печення захисту та стійкості КІ);

! залучення ресурсів та координації зусиль 

на національному рівні (розроблення та затвер-

дження Національного плану захисту та забез-

печення стійкості КІ, який має формалізувати 

механізми запобігання виникнення загроз, реа-

гування на кризову ситуацію та відновлення 

стійкості функціонування КІ);

! методологічного забезпечення та коорди-

нації діяльності учасників (визначення Націо-
нального компетентного органу у сфері забез-

печення захисту та стійкості КІ).

У рамках цього комплексу інструментарію має 

бути врегульовано: вимоги щодо захисту та реа-

гування на кризові ситуації (проектні вимоги 

до захисту та стійкості; час ліквідації кризової 

ситуації; час обмеження параметрів цільової 

функції, відновлення цільової функції та адап-

тації інфраструктури до нових умов); періодич-

не оновлення оцінок загроз та рівня захисту; 

критерії та порядок зміни режимів функціону-

вання КІ відповідно до рівня загроз; обмін ін-

формацією та координація дій учасників сис-

тем захисту та реагування.

Фактично шляхом формалізації вимог щодо 

діяльності на національному рівні необхідно 

врегулювати питання моніторингу та оновлен-

ня вимог до механізмів та заходів забезпечення 

стійкості секторів КІ (загалом – національної 
стійкості) відповідно до зміни безпекових 

умов та пріоритетів соціально-економічного 

розвитку держави.

Підсумовуючи, слід звернути увагу на те, що 

пропонований підхід дозволяє формалізувати 

весь процес реагування на можливість виник-

нення загрози функції енергозабезпечення спо-

живачів на етапах оцінки ймовірності, запобі-

гання виникнення, реагування на кризову 

ситуацію в енергетиці та відновлення нормаль-

них режимів функціонування енергетичної ін-

фраструктури.

Загальна модель формалізації нормативних ви-

мог щодо діяльності із забезпечення стійкості 

КІ в рамках системи забезпечення захисту та 

стійкості КІ наведена на рис. 2 (див. с. 114). Ця 

модель поширюється й на енергетику як окре-

мий сектор критичної інфраструктури.

Пропонований підхід узгоджується з підхода-

ми, що набувають розвитку у ЄС, зокрема в 

частині забезпечення безпеки енергопостачан-

ня. Детальніший аналіз законодавства ЄС з пи-

тань безпеки енергопостачання дозволив також 

запропонувати чіткі вимоги до окремих доку-

ментів. Так, сформульовано вимоги щодо 

структури та змісту таких інструментів, як-от: 

«Ризик-аналіз з питань безпеки постачання»; 

«План захисту критичної інфраструктури (за-

побігання виникнення криз)»; «План реагуван-

ня на випадок кризової ситуації» [19].

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження розкриває існуючу 

проблему державної політики у сфері енергети-

ки, а саме: чинне законодавство спрямовує 

суб’єктів управління та господарювання в енер-

гетичному секторі на забезпечення сталого 
функціонування підприємств, установ та 
організацій паливно-енергетичного комплексу 

без належної уваги щодо процесів та функцій, 

які реалізовуються завдяки функціонуванню 

енергетичної інфраструктури (детальніше ниж-

че), тобто впливу електропостачання на функ-

ціонування іншої критичної інфраструктури 

держави (системи життєзабезпечення, транс-

порту, зв’язку).

Порівняльний аналіз термінології, механізмів 

управління та реагування щодо забезпечення 

функції «стійкості енергопостачання спожива-

чів», які використовуються в Україні та ЄС, де-

монструє відмінність підходів до формування 

цілей та реалізації державної політики у цій 

сфері.

На сьогодні існує необхідність встановлення 

окремої цілі державної політики – «стійке енер-

гозабезпечення кінцевих споживачів», що потре-

бує поєднання зусиль операторів енергетичних 

систем (для заходів у межах їх компетенції – 

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧИ СТІЙКІСТЬ 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ



114
С
ТР

А
ТЕГІЧ

Н
І П

Р
ІО
Р
И
ТЕТИ

  
  №

 2 47, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІК
А

П р и м і т к а : 

стрілка, заштрихована з нахилом вправо, – суб’єкт державної системи надає інформацію, вносить пропозиції;

стрілка, заштрихована з нахилом вліво, – суб’єкт державної системи розробляє проект документа; 

стрілка, заштрихована горизонтально, – суб’єкт державної системи затверджує документ.

стрілка без штриховки – послідовність процесу реагування на можливі загрози енергозабезпечення споживачів.

Рис. 2. Структурна модель формалізації вимог щодо діяльності із забезпечення стійкості КІ
Джерело: розроблено автором.
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 забезпечення операційної безпеки інфраструк-

тури) та держави (для заходів, які потребують 

 залучення інших учасників системи енергоза-

безпечення, коли зусиль оператора недостат-

ньо).

Забезпечення стійкості – не просто додатковий 

індикатор, що потребує уваги чинної системи 

кризового управління в країні, зокрема в елект-

роенергетичному секторі, формування заходів 

реагування, виділення ресурсів, проведення 

моніторингу за досягненням цієї цілі. Запро-

вадження концепції стійкості потребує уведен-

ня нової концепції кризового реагування, спря-

мованої на побудову спроможностей реагування 

на випередження, а не на ліквідацію наслідків. 

Така постановка проблеми потребуватиме сут-

тєвої трансформації законодавства в цій сфері, 

перебудови системи державного управління, 

виділення нових та перерозподілу існуючих 

функцій державного управління за наявними 

інституціями. Концепція потребуватиме також 

створенням нових інституцій для забезпечення 

взаємодії та координації традиційних систем, 

спроектованих реагувати на «надзвичайні си-

туації», та залучення нових учасників ринків 

(населення, зовнішніх гравців) для досягнення 

цілей національної державної політики.

У дослідженні запропоновано лише концепту-

альну модель формалізації управлінського про-

цесу забезпечення стійкості системи, зокрема 

стійкості електроенергетичної системи, та ок-

реслено набір інструментів нормативної регла-

ментації дій суб’єктів, залучених на різних ета-

пах розвитку кризової ситуації. У подальшому 

необхідне проведення додаткових ґрунтовних 

досліджень з метою формалізації форми та 

змісту запропонованих інструментів політики, 

а також розробки відповідних змін до законо-

давства.

Слід зазначити, що покладений в основу фор-

мування системи захисту критичної інфра-

структури в Україні підхід [22], запропонова-

ний Національним інститутом стратегічних 

досліджень [23], має всі підстави стати основою 

запровадження системи національної стійкості, 

оскільки уможливлює методологічно поєднати 

зусилля різних державних систем захисту та реа-

гування на кризові ситуації (системи цивільно-

го захисту, фізичного захисту, кіберзахисту, 

контртерористична система тощо) у різних сек-

торах інфраструктури, що забезпечують функ-

ціонування суспільства та держави. 

Саме на основі підходів забезпечення захисту 

інфраструктури пропонується формування єди-

ного методологічного підходу до формалізації 

вимог, процедур та організації діяльності з пи-

тань забезпечення національної стійкості зага-

лом та енергосистеми й енергозабезпечення 

споживачів зокрема.

Список використаних джерел

1. Terrorism and the Electric Power Delivery System [Електронний ресурс]. – The National Academies Press, 
2012. – 164 p. – Режим доступу : http://nap.edu/12050

2. The Resilience of the Electric Power Delivery System in Response to Terrorism and Natural 
Disasters [Електронний ресурс] : Summary of a Workshop. David W. Cooke, Rapporteur. – The National 
Academies Press, 2013. – 42 p. – Режим доступу : http://nap.edu/18535

3. National Research Council. Disaster Resilience: A National Imperative [Електронний ресурс]. – Washington, 
DC: The National Academies Press, 2012. – Режим доступу : https://doi.org/10.17226/13457 

4. Enhancing the Resilience of the Nation’s Electricity System [Електронний ресурс]. – The National Academies 
Press, 2017. – 170 p. – Режим доступу : http://nap.edu/24836

5. Henry H. Willis and Kathleen Loa. Measuring the Resilience of Energy Distribution Systems [Електронний ре-
сурс]. RAND Corporation, 2015. – Режим доступу : https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR883.html

6. UK Regulators Network Cross-sector Resilience project. Cross-sector Resilience – Phase 1 report [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrn.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/2015AprCSR-Phase1Report.
pdf

7. Gößling-Reisemann Stefan. Resilience – Preparing Energy Systems for the Unexpected [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://www.irgc.org/wp-content/uploads/2016/04/G%C3%B6ssling-Reisemann-Resilience-
Preparing-Energy-Systems-for-the-Unexpected-2.pdf

8. Суходоля О.М. «Енергетична зброя» в умовах гібридної війни // Світова гібридна війна: український 
фронт / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – С. 291–300.

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧИ СТІЙКІСТЬ 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ



116 СТРАТЕГІЧНІ  ПРІОРИТЕТИ     № 2 47, 2018

ЕКОНОМІКА

9. Sukhodolia O.M. The energy dimension of war. The Ukrainian experience: An overview of the Ukrainian events 
in 2014–2016 [Електронний ресурс] // Energy Security: Operational Highlights. – 2017. – № 11. – Рр. 25–34. – 
Режим доступу : https://www.enseccoe.org/data/public/uploads/2017/11/ operational-highlights-no-11_
176x250mm_draft_10-2017.11.27.pdf

10. Суходоля О.М. Проблеми та пріоритетні напрями забезпечення стійкості роботи енергосистеми України 
[Електронний ресурс] : аналіт. записка. – К. : НІСД, 2017. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/
articles/fi les/energosyst-9c566.pdf 

11. Кодекс системи передачі (проект станом на 03.11.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 [in Ukrainian].

12. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 р. № 2019-VIII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

13. Folke Carl. Resilience [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://environmentalscience.oxfordre.com/
view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-8?print=pdf

14. Cabinet Offi ce. Keeping the Country Running: Natural Hazards and Infrastructure. 2011 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/61342/
natural-hazards-infrastructure.pdf 

15. Haimes Y.Y. On the defi nition of resilience in systems // Risk Analysis. – 2009. – № 29 (4). – Рр. 498–501.
16. Presidential Policy Directive – Critical Infrastructure Security and Resiliencе [Електронний ресурс] / White 

House, 2013. – Режим доступу : https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-offi ce/2013/02/12/presidential-
policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil 

17. A New EU Strategic Approach to Global Development, Resilience and Sustainability [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

18. Commitment to enhance resilience [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nato.int/cps/en/
natohq/ offi cial_texts_133180.htm?selectedLocale=en

19. Суходоля О.М. Розвиток законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення безпеки енергопоста-
чання [Електронний ресурс] : аналіт. записка. – К. : НІСД, 2018. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/
content/articles/fi les/energy_system_EU-c81f7.pdf 

20. REGULATION (EU) 1938/2017 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning 
measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) 994/2010 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj 

21. Proposal for a REGULATION of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the 
electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC. Brussels, 30.11.2016. COM(2016) 862 fi nal [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0862 

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення державної системи за-
хисту критичної інфраструктури» від 6 грудня 2017 р. № 1009-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-derzhavnoyi-sistemi-zahistu-
kritichnoyi-infrastrukturi 

23. Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine [Електронний ресурс] : monograph / 
[S. Kondratov, D. Bobro, V. Horbulin et al.] ; general editor O. Sukhodolia. – Kyiv : NISS, 2017. – 184 p. – Ре-
жим доступу : http://en.niss.gov.ua/articles/540/ 

References

1. Terrorism and the Electric Power Delivery System. The National Academies Press. (2012). nap.edu. Retrieved 
from http://nap.edu/12050 [in English].

2. Cooke, David W. (Rapporteur). (2013). The Resilience of the Electric Power Delivery System in Response to 
Terrorism and Natural Disasters: Summary of a Workshop. Washington, DC: The National Academies Press, 42 p. 
nap.edu. Retrieved from http://nap.edu/18535 [in English].

3. National Research Council. (2012). Disaster Resilience: A National Imperative. Washington, DC: The National 
Academies Press. doi.org. Retrieved from https://doi.org/10.17226/13457 [in English].

4. Enhancing the Resilience of the Nation’s Electricity System. (2017). Washington, DC: The National Academies 
Press, 170 p. nap.edu. Retrieved from http://nap.edu/24836 [in English].

5. Willis, Henry H., & Loa, Kathleen. (2015). Measuring the Resilience of Energy Distribution Systems. RAND 
Corporation. www.rand.org. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR883.html [in English].



117STRATEGIC PRIORITIES    № 2 47, 2018

ЕКОНОМІКА

6. UK Regulators Network Cross-sector Resilience project. Cross-sector Resilience – Phase 1 report. (n.d.). www.
ukrn.org.uk. Retrieved from http://www.ukrn.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/2015AprCSR-Phase1Report.
pdf [in English].

7. Gößling-Reisemann, Stefan. (2016). Resilience – Preparing Energy Systems for the Unexpected. www.irgc.org. 
Retrived from https://www.irgc.org/wp-content/uploads/2016/04/G%C3%B6ssling-Reisemann-Resilience-
Preparing-Energy-Systems-for-the-Unexpected-2.pdf [in English].

8. Sukhodolia, O.M. (2017). «Enerhetychna zbroia» v umovakh hibrydnoi viiny [“Energy weapon” in hybrid 
warfare]. In: Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front – World Hybrid war: Ukrainian forefront. (V. Horbulin, 
Eds.). Кyiv: NISS [in Ukrainian].

9. Sukhodolia, O.M. (2017). The energy dimension of war. The Ukrainian experience: An overview of the Ukrainian 
events in 2014–2016. Enerhetuchna bezpeka – Energy Security, 11, 25–34. enseccoe.org. Retrieved from https://
www.enseccoe.org/data/public/uploads/2017/11/operational-highlights-no-11_176x250mm_draft_10-2017.11.27.
pdf [in Ukrainian].

10. Sukhodolia, О. (2017). Problemy ta priorytetni napriamy zabezpechenia stiikosti roboty enerhetychnoi systemy 
Ukrainy [The problem and priorities of enhancing resilience of energy system of Ukraine]. Kyiv: NISS. www.niss.
gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/content/articles/fi les/energosyst-9c566.pdf [in Ukrainian].

11. Kodeks systemy peredachi [Electricity network code]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 [in Ukrainian].

12. Zakon Ukrainy «Pro rynok electrychnoi enerhii» vid 13 kvitnia 2017 r. № 2019-VIII [The Law of Ukraine “On 
Electrical Energy Market” from 2017, 13 Apr. No. 2019-VIII]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 [in Ukrainian].

13. Folke, Carl. Resilience. (n.d.). environmentalscience.oxfordre.com. Retrived from http://environmentalscience.
oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-8?print=pdf [in English].

14. Cabinet Offi ce. Keeping the Country Running: Natural Hazards and Infrastructure. (2011). www.gov.uk. 
Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/61342/natural-
hazards-infrastructure.pdf [in English].

15. Haimes, Y.Y. (2009). On the defi nition of resilience in systems. Risk Analysis, 29(4), 498–501 [in English].
16. White House. (2013). Presidential Policy Directive – Critical Infrastructure Security and Resiliencе. 

obamawhitehouse.archives.gov. Retrieved from https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-offi ce/2013/02/12/
presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil [in English].

17. A New EU Strategic Approach to Global Development, Resilience and Sustainability. (n.d.). eeas.europa.eu. 
Retrieved from https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf [in English].

18. Commitment to enhance resilience. (n.d.). www.nato.int. Retrieved from http://www.nato.int/cps/en/natohq/
offi cial_texts_133180.htm?selectedLocale=en [in English]. 

19. Sukhodolia, О. (2018). Rozvytok zakonodavstva Yeuropeiskoho Soiuzu v sferi zabezpechennia bezpeku 
enerhopostachannia [Development of legislation of Urepean Union in the sphere of security of energy supply]. 
Kyiv: NISS. www.niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/content/articles/fi les/energy_system_EU-
c81f7.pdf [in Ukrainian].

20. REGULATION (EU) 1938/2017 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning 
measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) 994/2010. (n.d.). eur-lex.europa.
eu. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj [in English].

21. Proposal for a REGULATION of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the 
electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC. Brussels, 30.11.2016. COM (2016) 862 fi nal. (2016). eur-
lex.europa.eu. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0862 [in 
English].

22. Rozhporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia derzhavnoi systemy 
zakhusty crytychnoi infrastructury» vid 06 hrudnia 2017 r. № 1009-r [The resolution of Cabinet Ministers of 
Ukraine “On approvement of Concept for building a state critical infrastructure protection system” from 2017, 
6 Dec. No. 1009-r]. (n.d.). www.kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-
koncepciyi-stvorennya-derzhavnoyi-sistemi-zahistu-kritichnoyi-infrastrukturi [in Ukrainian].

23. Kondratov, S., Bobro, D., Horbulin, V. et al. (2017). Developing The Critical Infrastructure Protection System in 
Ukraine. (O. Sukhodolia, Gen. Editor). Kyiv: NISS. en.niss.gov.ua. Retrieved from http://en.niss.gov.ua/
articles/540/ [in English].

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧИ СТІЙКІСТЬ 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ


