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ВСТУП  

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку світової 

економіки характеризується процесом глобалізації, що виявляється в лібералізації 

світової торгівлі, інтернаціоналізації виробництва й уніфікації економічних 

відносин, розвитку транспортних комунікацій та інфраструктури зв'язку, значній 

концентрації і підвищенні ступеня рухливості капіталу, діяльності впливових 

міжнародних організацій, науково-технічній співпраці тощо. Проте хід 

глобалізації породжує і відцентрові тенденції розвитку світової економіки, що 

полягають у зростанні економічної і політичної конкуренції між національними 

державами, транснаціональними корпораціями й іншими учасниками світового 

ринку. Глобальна конкуренція в умовах обмежених енергетичних та інших ресурсів 

спонукає національні держави до кооперації в межах певних господарських (а 

також культурних і політичних) кластерів – міжнародних регіонах – заради захисту 

своїх національних інтересів і підвищення своєї конкурентоспроможності на 

світовій арені. Таким чином, процеси регіоналізації тісно переплітаються із 

глобалізацією, детермінуючи зміни в сучасній світовій економіці та породжуючи 

феномен регіональних ринків. 

Незважаючи на загальну тенденцію енергетичних ринків до глобалізації, 

ринки природного газу з огляду на об'єктивні причини зберігають переважно 

регіональний характер. На сучасному етапі розвитку у географічному розрізі 

виділяють три основні регіональні ринки природного газу: 

а)  Північна Америка (США та Канада); 

б) Континентальна Європа (країни Європи, за винятком країн СНД та 

лібералізованого ринку Великої Британії); 

в)  Північно-Східна Азія (або Азіатсько-Тихоокеанський регіон), до якого 

відносять Китай, Монголію, Південну Корею, Північну Корею, Тайвань і 

Японію. 

Динамізм розвитку регіональних ринків газу, особливо європейського, на 

сучасному етапі, ризики, що виникають внаслідок цих процесів для національної 
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безпеки нашої держави (енергетична залежність від зовнішніх постачальників, 

проблема диверсифікації імпорту енергоресурсів, не лібералізований внутрішній 

газовий ринок тощо), зумовлюють необхідність поглиблених науково-

практичних досліджень проблем функціонування регіональних ринків 

природного газу та досвіду їх регулювання, як із позиції оцінки перспектив 

вітчизняної газової галузі у сфері міжнародної торгівлі природним газом, так і з 

погляду визначення та обґрунтування перспективних напрямів інтеграції 

українського ринку природного газу з європейським. 

Актуальність проблеми регулювання регіональних газових ринків зумовлює 

міждисциплінарний характер досліджень та привертає увагу значного кола 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, багатошаровим проблемам 

регіоналізації світогосподарського простору, виявленню природи цього 

макропроцесу та його зв'язку із глобалізацією, присвятили свої дослідження такі 

зарубіжні (західні і російські) науковці як: У. Айзард, М. Гуннарсон, К. Дойч, 

М. Кастелл, Г. Мосей, М. Рассет, Б. Хеттн, П. Юкарайнен, О. Булатова, 

А. Воскресенський, Г. Дендак, А. Карімова, Р. Кучуков, А. Макаричев, В. Міхєєв, 

І. Осадча, В. Пефтієв, А. Савка, В. Черновська, Г. Широков, Ю. Шишков та ін. 

Набагато менше комплекс зазначених проблем вивчали у вітчизняній науці. У її 

рамках можна виокремити публікації А. Гладченка, В. Новицького, І. Сазонець, 

Т. Стародуб та багатьох інших. Серед досліджень, що аналізують теоретичні 

аспекти функціонування механізму регулювання регіональних ринків природного 

газу, виділяються роботи як зарубіжних (К. Редгвел, М. Роггенкамп, А. Ронн, 

І. Адріянова, В. Бушуєв, Е. Коробцов, П. Метєлєв, Т. Мітрова, М. Сініцин, 

Е. Телєгіна, Р. Томберг, Ю. Шафраник, П. Шуміло та ін.), так і вітчизняних 

(М. Алієв, Л. Бояківський, О. Дікарєв, Х. Мітюшкіна та ін.) фахівців. 

Узагальненню практичного досвіду регулювання регіональних ринків природного 

газу, зокрема азіатсько-тихоокеанського і європейського, присвятили свої роботи 

переважно іноземні автори: Д. Дженсен, Р. Дікель, М. Канаі, А. Коноплянік, В. 

Перцовіч, Ш. Сакамото (автори досліджень на замовлення Секретаріату 

Енергетичної хартії), О. Деміна, А. Євтушенко, А. Коржубаєв, А. Новіцкий, М. 
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Потанін, Л. Славінська та інші автори. Проблематика національної енергетичної безпеки 

й українсько-російських відносин у газовій сфері, стала предметом досліджень 

вітчизняних науковців та експертів С. Бєгуна, С. Воронцова, М. Гончара, 

О. Кільницького, В. Омельченка, А. Сменковського, О. Cуходолі, О. Тодійчука та 

ін. Питання, пов'язані з розвитком альтернативних джерел природного газу в 

Україні, потрапили до кола наукових інтересів вітчизняних дослідників – 

В. Баранніка, А. Белоусова, М. Земляного, Б. Крупського, О. Суходолі, 

А. Сменковського, А. Шевцова, Є. Яковлєва, Л. Якушенка й інших експертів. 

Разом із тим має місце недостатньо глибокий рівень розкриття проблеми 

регулювання регіональних енергетичних ринків у вітчизняній економічній науці. 

Поза межами теоретичного осмислення залишаються питання, пов'язані з 

необхідністю інтегрування ринку природного газу України у світовий, зокрема 

європейський енергетичний простір. Зазначені обставини визначили вибір теми, 

мети і завдань дисертаційного дослідження і надають підстави вважати дану 

роботу актуальною як у науковому, так і в практичному аспектах. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планової теми наукових досліджень 

кафедри міжнародного бізнесу "Стратегія інтеграції України у світову економіку" 

в межах загальної науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

"Україна в міжнародних інтеграційних процесах" (номер держреєстрації 

11БФ048-01 – фундаментальна, основний науковий напрям – 4.1.4 "Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини"), яка є складовою Комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

"Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації"  (2011–2015 рр.). Внесок автора у вивчення зазначеної теми полягає 

в дослідженні інноваційно-інвестиційного шляху інтеграції України в 

європейський газовий ринок, впливу регіональної нестабільності на 

зовнішньоторговельні зв'язки країни, обґрунтуванні формування її сучасної 

диверсифікаційної стратегії у сфері енергоресурсів.     

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 
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комплексному дослідженні специфіки регулювання регіональних ринків 

природного газу в умовах глобалізації та перспектив інтеграції газового ринку 

України до загальноєвропейського енергетичного ринку. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі дослідницькі 

завдання: 

- дослідити й охарактеризувати концептуальні підходи до проблеми 

регіоналізації у світовому господарстві; 

- виокремити економічні фактори, що впливають на параметри розвитку 

регіональних ринків природного газу; 

- обґрунтувати інституційно-функціональну структуру механізму 

регулювання регіональних ринків природного газу в умовах регіональних 

макропроцесів; 

- визначити особливості регулювання регіональних ринків природного газу 

на прикладі Азіатсько-Тихоокеанського регіону і ЄС; 

- проаналізувати стан і перспективи українсько-російських економічних 

відносин у газовій сфері як чинника взаємозближення газового ринку 

України з енергетичним ринком ЄС; 

- дослідити наслідки реформування ринку природного газу в Європейському 

Союзі; 

- спрогнозувати перспективні напрями інтеграції ринку природного газу 

України з європейським енергетичним ринком. 

Об'єкт дослідження – регіональні ринки природного газу, що розвиваються 

в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є механізми регулювання регіональних ринків 

природного газу.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність прийомів і методів наукового пізнання, що були обрані відповідно до 

поставленої мети і завдань дослідження та зумовлені специфікою його об'єкта і 

предмета. Під час дослідження використовувалися спеціальні наукові методи 

пізнання. Зокрема, за допомогою формально-логічного методу сформульовано 
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низку основних понять, необхідних для проведення дослідження. Метод 

інтегрального аналізу результатів роботи використовувався при зіставленні 

підходів при характеристиці визначених проблем представниками наукових шкіл 

(підрозд. 1.1). Порівняльно-правовий метод застосовувався при проведенні 

порівняльного аналізу положень міжнародного, зокрема європейського, 

законодавства у сфері регулювання газового ринку в регіоні на різних етапах його 

розвитку (підрозд. 2.2.). Компаративний метод було обрано для узагальнення 

зарубіжного досвіду регулювання регіональних ринків газу та для оцінки 

наслідків і перспектив українсько-російських газових конфліктів (підроз. 2.1, 2.2, 

2.3, 3.2). Економіко-статистичні методи збирання й обробки інформації 

застосовувалися для оцінки впливу інструментів регулювання регіональних ринків 

газу на динаміку міжнародної торгівлі, видобутку сировини, цінові коливання в 

межах досліджуваних регіонів (підрозд. 2.1, 2.2 і 2.3). Прогностичний метод 

використовувався для виявлення перспективних напрямів удосконалення 

енергетичної політики української держави в газовій сфері з урахуванням ризиків 

погіршення українсько-російських газових відносин, внутрішньої соціально-

економічної і політичної ситуації (підрозд. 3.2). 

Інформаційно-аналітичною основою дисертації є статистична й інша 

довідкова література, матеріали аналітичних центрів, звітів міжнародних 

організацій (МЕА, ФКЕГ та ін.) та регіональних організацій економічної співпраці 

(АТЕС, НАФТА, ЄС, зокрема Угода про асоціацію між ЄС та Україною) і 

транснаціональних корпорацій, дані профільних інтернет-ресурсів, широкий 

спектр вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень у сфері міжнародних 

економічних відносин, політичної й економічної регіоналістики.  

Наукова новизна одержаних результатів. З огляду на цілі і завдання, у 

роботі визначені особливості регулювання регіональних ринків природного газу в 

контексті взаємовпливів процесів регіоналізації і глобалізації у світовій 

господарській системі. 

При цьому у процесі дослідження отримані такі найбільш суттєві наукові 

результати, що розкривають особистий внесок автора в розробку проблеми і 
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характеризують новизну роботи: 

уперше:  

– обґрунтувано вплив процесів регіоналізації на формування унікальних 

для кожного з міжнародних регіонів, як підсистем світового господарства, 

механізмів регулювання регіональних ринків природного газу. Доведено, що 

вплив процесів регіоналізації на ринки природного газу полягає, головним 

чином, в особливостях геополітичної ситуації в регіоні, наявності/відсутності 

потужних інтеграційних міждержавних утворень, у домінуванні того чи іншого 

способу транспортування природного газу, у географії розташування ресурсів 

блакитного палива і доступу до нього компаній-імпортерів з економічно 

розвинених країн регіону, в енергетичній політиці держав – учасниць 

регіональної торгівлі енергоносіями; 

– визначено ймовірні ризики погіршення енергетичної безпеки України у 

2017 р., що можуть стати суттєвою перепоною реалізації життєво необхідної для 

країни інтеграції вітчизняного газового ринку з європейським енергетичним 

ринком. До них належать: висока ймовірність дискредитації України як 

транзитної держави, посилення тиску Росії на новий склад Єврокомісії з метою 

просування своїх інфраструктурних проектів; можливість ескалації конфлікту на 

сході країни, що відволікатиме більшість ресурсів держави; відчутна втома 

європейського істеблішменту від українських економічних і політичних проблем; 

удосконалено: 

– теоретичні підходи до дослідження механізму функціонування 

регіональних ринків природного газу та їх регулювання. Доведено, що в умовах 

прогресуючих процесів глобалізації та регіоналізації світового господарського 

простору, незважаючи на тенденцію до зростання ролі міжнародних суб'єктів й 

інструментів регулювання газових ринків, домінуючий вплив у даній сфері нині 

мають національні уряди, що зумовлено стратегічною роллю енергетичного 

сектора в державній політиці, специфікою розвитку газової галузі, як природної 

монополії, а також необхідністю державного контролю за економічною 

діяльністю компаній – учасниць регіональних ринків газу;  
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– критерії і підходи до визначення перспективних напрямів інтеграції 

вітчизняного ринку природного газу в європейський енергетичний простір. 

Такими напрямами є: реформування енергетичного ринку України й активізація у 

країні розвитку індустрії видобутку нетрадиційних джерел енергії; створення та 

функціонування національних регуляторів; стимулювання розвитку газової 

інфраструктури; забезпечення режиму доступу третьої сторони до газопровідних 

систем тощо; 

набули подальшого розвитку: 

– фактори, які впливають на перспективу інтеграції газових ринків України 

та ЄС. До них належать: висока енергоємність й енерговитратність національної 

економіки; домінування природного газу в енергобалансі Україні; висока частка 

застарілих основних фондів і комунікацій вітчизняного паливно-

енергетичного комплексу; високий рівень закритості та корумпованості 

нафтогазового сектора України; надмірне державне регулювання вітчизняного 

ринку газу; неналежний рівень державного управління суспільним розвитком і 

низькою якістю роботи вітчизняних державних інститутів;  

– пропозиції щодо регулювання ринків природного газу в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні і Європейському Союзі з метою виявлення масштабів 

впливу процесів регіоналізації на формування механізмів регулювання газових 

ринків. Серед яких: залучення іноземних інвестицій для створення проектів по 

зрідженому природному газу (ЗПГ); розвиток необхідної інфраструктури, а також 

отримання державою прибутку від продажу сировини та рентної плати від 

видобутку газу. У країнах-імпортерах зусилля державної енергетичної політики 

мають бути спрямовані на стимулювання внутрішнього попиту на дорогий ЗПГ; 

активній інвестиційній експансії компаній – споживачів палива, державних і 

комерційних фінансових установ на ринки держав-виробників (участь у ЗПГ-

проектах); створення відповідної внутрішньої газової інфраструктури (терміналів 

регазифікації ЗПГ, газопроводів) та доступу до неї кінцевих споживачів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням, приведені і викладені в роботі наукові результати 
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отримані безпосередньо автором та є особистим внеском здобувача в розробку 

проблеми.  

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути впроваджені в розробку основних напрямів 

енергетичної стратегії України, у тому числі, концепції розвитку взаємодії в 

газовій сфері між Україною, ЄС і Росією. Основний зміст роботи та її результати 

можуть знайти застосування при розробці навчальних програм із міжнародних 

економічних відносин і спеціалізованих курсів на тему регулювання міжнародних 

енергетичних ринків у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку 

фахівців із зовнішньоекономічної діяльності. Отримані результати також можуть 

бути використані в дослідженнях, проведених у наукових установах, що 

займаються міжнародною енергетичною проблематикою. 

Наукові результати дисертаційного дослідження щодо розробки основних 

напрямів енергетичної стратегії України, у тому числі, концепції розвитку 

взаємодії в газовій сфері між Україною, ЄС і Росією та обґрунтування 

перспективних напрямів інтеграції вітчизняного ринку природного газу в 

європейський енергетичний простір; визначення інституційно-функціональної 

структури механізму регулювання регіональних ринків природного газу в умовах 

регіональних мікропроцесів і перспективних напрямів інтеграції ринку 

природного газу України з європейським енергетичним ринком були прийняті до 

впровадження в практику ПАТ "Український нафтогазовий інститут" (акт № 01-

05-3399 від 15.10.2014) та ПАТ «Інжинірингово-виробниче 

підприємство"ВНІПІТРАНСГАЗ"» (акт № К-21-541 від 15.10.2014). Результати 

досліджень упроваджені в навчальний процес кафедри міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка для студентів напряму 06.030206 – міжнародний бізнес в 

робочих програмах дисциплін "Міжнародний бізнес", "Менеджмент і маркетинг" 

та "Менеджмент ЗЕД підприємств" (акт № 048/11-444 від 29.10.2014). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і наукові 

результати дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 
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міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, міжнародних і всеукраїнських конференціях 

та наукових симпозіумах: науково-теоретичній конференції "Україна у 

міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи" (28 жовтня 

2011 р., м. Київ); науково-практичному круглому столі "Применение 

международно-правовых норм в сфере налогообложения в Украине" (25 

листопада 2011 р., м. Ірпінь); міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми міжнародних 

відносин" (20 жовтня 2011 р., м. Київ); міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Актуальні проблеми 

міжнародних відносин" (25 жовтня 2012 р., м. Київ); міжнародній науково-

практичній конференції "Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку 

економіки України: екоміка, фінанси, право" (27 квітня 2012 р., м. Київ); 

міжнародній науково-практичній конференції "Интеграционные приоритеты 

Украины в современном геоэкономическом пространстве" (28–29 вересня, 2012 

р., м. Сімферополь); міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених "Организационно-экономические проблемы 

регионального развития в современных условиях" (6–7 квітня, 2012 р., 

м. Сімферополь); міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених "Шевченківська весна" (21 березня, 2013 р., м. Київ); 

міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

учених "Актуальні проблеми міжнародних відносин" (24 жовтня 2013 р., м. Київ); 

міжнародній науковій конференції "Східне партнерство: цілі – досвід – виклики. 

Аналіз процесів імплементації в державах, охоплених програмою” (11 жовтня 

2013 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковані у 

фахових наукових виданнях України 5 наукових статей і 7 матеріалів тез 

доповідей на наукових конференціях, у тому числі дві статті в зарубіжних 

фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій за темою дослідження 3,5 

друк. арк. (у т. ч. наукових статей – 2,0 друк. арк.).       
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Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації 

становить 217 сторінок. Основний текст дисертаційного дослідження викладено 

на 182 сторінках. Робота містить 6 рисунків на 6 сторінках, 5 таблиць на 5 

сторінках. Список використаної літератури нараховує 274 найменування на 33 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

1.1. Ґенеза теоретичних підходів до проблем регіоналізації у світовому 

господарстві 

 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується процесом 

глобалізації, яка будучи багатогранним явищем, проявляється у лібералізації 

світової торгівлі, значній концентрації і підвищенні ступеня рухливості капіталу, 

інтернаціоналізації виробництва та уніфікації економічних відносин, розвитку 

транспортних комунікацій та інфраструктури зв'язку, діяльності впливових 

міжнародних організацій, науково-технічному співробітництві тощо. І хоча єдиної 

підходу щодо розуміння природи процесу глобалізації у сучасній науці ще не 

склалося, остання сприймається, головним чином, через тенденції, процеси та 

наслідки її прояву, що мають значення для світового розвитку. Зокрема, серед цих 

тенденцій виділяються: 

- прискорення руху міжнародних факторів виробництва зумовило нові 

напрямки інтернаціоналізації виробництва та фінансів; 

- прискорення динамізму процесів інтернаціоналізації безпосередньо 

приводить взаємопроникнення капіталів багатьох країн у різних формах і 

проявах; в свою чергу, ці процеси сприяють зміцненню взаємозв'язків 

національних економічних систем; 

- синхронізація розвитку економіки різних держав, що призвела і до 

виникнення феномену світової фінансово-економічної кризи, в окремих сферах 

світової фінансово-економічної системи; 

- формування потужних автономних та інерційних сил, що блокують усі 

зусилля національних міжнародних організацій щодо подолання кризового 

розвитку; 

- створення організацій (наприклад, СОТ, МВФ, Світовий банк), що діють в 
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умовах слабкого контролю світового ринку [101, с. 40]. 

Природно, що глобалізація визначальним чином впливає і на розвиток 

світового енергетичного ринку, у тому числі ринку природного газу. Проте 

незважаючи на глобальні процеси, що відбуваються останнім часом, єдиного 

світового ринку газу поки що не існує. Натомість у світі сформувалися три 

великих регіональних ринки газу: Північно-Американський, Європейський й 

Азійсько-Тихоокеанський. Показово, що вказані регіональні ринки просторово 

співпадають з відомою однойменною тріадою міжнародних регіонів, які 

інституційно оформлені в регіональні об'єднання, що персоніфікують "нову 

геометрію світу" – геометрію тріади: ЄС, НАФТА й АТЕС.  

Формування зазначених регіонів стало наслідком міждержавної економічної 

взаємодії, яка, як правило, була зосереджена в певних територіальних межах, і 

поступово стала впливати на формування певних просторових сегментів в 

структурі світового господарства. Критеріями виділення подобних сегментів 

стали: схильність до внутрішньої регіональної взаємодії, її комплексність, 

масштаби та тривалість не тільки економічних стосунків, а й політико-правових, 

гуманітарних тощо [16, с. 131].  

Головним об’єктивним чинником участі країн у регіональній інтеграції 

стало забезпечення кращих умов використання обмежених ресурсів. В умовах 

збільшення економічної конкуренції між національними державами, 

транснаціональними корпораціями (ТНК) та іншими учасниками міжнародних 

економічних відносин, що відбувається на тлі збільшення споживання природного 

газу, нафти та інших енергетичних ресурсів, знаходить новий вимір енергетична 

передумова регіоналізації, що в найближчі десятиріччя стане вирішальним 

чинником конкурентоспроможності національних економік, у тому числі 

української. Така позиція випливає з того, що в умовах глобалізації конкуренція 

на світових товарних, сировинних, енергетичних та інших ринках стає значно 

жорсткішою й безкомпромісною. Загострення конкурентної боротьби у свою 

чергу сприяє посиленню нерівномірності розвитку окремих країн і регіонів. 

Відтак у світогосподарському просторі утворюються центр і периферія, де 
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перший представляє собою розвинені капіталістичні країни, що отримують 

найбільший виграш від глобалізації (саме ця група країн має найбільший вплив на 

структуру світового товарообігу), а другий уособлює собою країни зі 

слаборозвинутою економікою. Вивчаючи поділ світу на центр і периферію, Т. 

Кальченко [86, с. 141] справедливо акцентує на тому, що в умовах поглиблення 

глобалізаційних процесів цей поділ не тільки посилюється, а й істотно 

змінюється, оскільки система зв’язків між центром та периферією 

ускладнюються, а отже розвивається й система глобальної взаємозалежності між 

ними, що має тенденцію до оформлення різного роду інтеграційних регіональних 

об'єднань. Використання переваг, що надає взаємодія країн-учасниць 

регіональних організаційних утворень, дозволяє національним економікам, 

особливо країн з неадаптованими до сучасних викликів глобалізованого світу 

енерго-економічними системами, підвищити рівень міжнародної 

конкурентоспроможності [16, c. 120] за рахунок вирішення таких генеральних 

завдань як: а) забезпечення концентрації ресурсів (природних, енергетичних, 

інвестиційних, виробничих тощо) для сталого розвитку; б) спроможність 

організувати ефективне управління розвитком у якості повноправного суб’єкта 

глобалізованого світу [79, с. 44].  

Отже, глобалізаційні процеси спонукають до утворення так званих 

кластерів у світовій економіці, які за рахунок спільних зусиль і погоджених дій 

підвищують свою конкурентоздатність на світовій арені [48, с. 10]. У цьому 

відношенні приклад Європейського Союзу засвідчує важливість економічної й тим 

більше енергетичної інтеграції, що характеризується планомірною трансформацією 

структури окремих країн, спільним використанням науково-дослідного потенціалу, 

створенням й удосконаленням міжнародної співпраці, активізацією ролі 

внутрішньої енергетичної політики для поглиблення ефективності господарських 

зв'язків з іншими країнами. Ще більше така необхідність об'єктивно 

простежується на досвіді економічних відносин між країнами Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. Проте місцеве інтеграційне об'єднання АТЕС, 

незважаючи на надзвичайно високу роль енергетичного чинника, зокрема торгівлі 
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природним газом, в стратегіях економічної безпеки і розвитку країн цього регіону 

наразі демонструє неспроможність подолання існуючих протиріч між 

регіональними споживачами – розвиненими економіками регіону (центр) – і 

країнами виробниками енергоресурсів (більшість з яких є периферійними 

державами, в основі економіки яких лежить сировинна галузь), що нівелює 

потенціал економічної інтеграції країн в умовах посилення конкурентних переваг 

зовнішніх гравців ринку енергоносіїв цього регіону. Відтак дослідження 

економічних та інших умов інтеграції можуть показати, що зростання споживання 

енергії підвищує значущість енергетичного мотиву регіоналізації світової 

економіки [175, с. 69]. Більше того, і що важливо, саме на прикладі Європейського 

і Азіатсько-Тихоокеанського міжнародних регіонів можна простежити 

діаметрально різні підходи і моделі регулювання регіональних ринків природного 

газу, які визначаються специфікою процесів регіональної (економічної і 

політичної) інтеграції, притаманним цим сегментам світового економічного 

простору. 

Отже, можна визнати, що регіоналізація поряд із глобалізацією стала 

рушійною силою змін у сучасній світовій економіці. У зв'язку з цим важливо 

підкреслити, що дослідження розвитку регіональних ринків природного газу не 

може вважатися ґрунтовним і повноцінним, у першу чергу, без розкриття сутності 

самого поняття "регіоналізація" і конкретизації його поняттєво-категоріального 

інструментарію. 

Тенденції до розширення й поглиблення різних форм регіональної 

економічної інтеграції у сучасному світі привели до широкого поширення в науці 

термінів "регіоналізація" та "регіоналізм" та спонукали дослідників до вивчення 

процесів регіоналізації з позицій різних наукових шкіл.  

Важливо відзначити, що поняття "регіоналізація" в економічній та інших 

науках має подвійне тлумачення, в залежності від територіального об’єкту 

дослідження – певного регіону світу або частин окремої країни. Вказану 

проблематику влучно характеризує американський вчений У. Айзард, який 

зазначає, що "ієрархію регіонів визначає тільки наукова проблема. Регіон 
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детермінований тим питанням, вивченням якого ми займаємося" [257, с. 5-6]. 

Дійсно, привертає до себе увагу та обставина, що поняття регіону віднесене як до 

частин однієї держави, так і до сукупності держав. Від цього походить градація 

рівнів регіоналізації. Так, у вітчизняній економічній науці сучасна модель 

регіоналізації світу розглядається через шість рівнів регіональної інтеграції: 

метарегіоний, мегарегіональний, макрорегіональний, мезорегіональний, 

мікрорегіональний та локальний. Зокрема, Ю. Г. Козак, В. О. Кравченко, В. І. 

Ляшенко, Ю. В. Макогон, П. О. Нікіфоров, В. М. Новицький та низка інших 

українських дослідників [109; 136; 123] схильні виділяти лише базові рівні: 

– макрорегіональний – об’єднання держав великого регіону. Такими 

регіонами є: Західна Європа, Центральна Європа, Східна Європа, Центральна Азія, 

Південна Азія, Східна і Південно-Східна Азія, Азіатсько-тихоокеанський регіон, 

північна Америка, Латинська Америка, Близький Схід, Західна і Центральна 

Африка, Східна Африка, Південна Африка; 

– мезорегіональний – співпраця між прикордонними адміністративно-

територіальними утвореннями держав, наприклад, в рамках єврорегіонів; 

– мікрорегіональний – спільні спеціальні економічні зони (СЕЗ). 

Водночас Л. Л. Антонюк, О. В. Булатова, Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, 

та ін. [20; 105], цілком слушно додають ще три рівні регіональної інтеграції – 

метарегіональний (взаємодія в рамках інтеграційного об’єднання, що поєднує 

країни одного регіону), мегарегіональний (взаємодія в рамках інтеграційного 

об’єднання, що поєднує країни, які належать до одного континенту) та локальний 

(взаємодія в рамках виробничих регіональних кластерів).  

Водночас варто зазначити, що у вітчизняних наукових працях з економіки, 

регіоналістики та державного управління, увага вчених здебільшого 

концентрується на тлумаченні регіоналізації саме у мезорегіональному та 

мікрорегіональному вимірах, що передбачає аналіз і розв’язання будь-яких 

проблем соціально-економічного розвитку з позиції врахування інтересів 

місцевих територій окремо взятих держав. Таке коло наукових інтересів 

українських дослідників можна пояснити значною актуальністю проблематики 
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регіонального розвитку, депресивних регіонів і транскордонного економічного 

співробітництва, зокрема в рамках єврорегіонів, для України. Більшість праць 

українських вчених, що так чи інакше торкаються проблем економічної 

регіоналізації та суміжних з нею питань, присвячені саме вище вказаним темам: 

[179; 52; 140; 25; 10; 127; 128 та багато інших]. 

У даному дослідженні регіоналізація як поняття, безумовно, пов'язується з 

розумінням регіону у міжнародному або наддержавному вимірі. Близьким до 

даного розуміння регіону є тлумачення цього поняття одним із представників 

комунікативної теорії у політичній регіоналістиці К. Дойча. Дослідник 

окреслював регіон як групу країн, які за багатьма параметрами більш 

взаємопов'язані між собою, ніж з іншими країнами [242, с. 365].  

Змістовніший підхід щодо розуміння регіону у вказаному вимірі 

запропонував у свій час інший американський вчений М. Рассет. Він надав 

наступні пояснювальні формулювання для уточнення цього поняття: а) регіони в 

соціальному і культурному відношенні однорідні; держави цих регіонів мають 

однакове відношення до сформованих внутрішніх атрибутів; б) регіон утворений 

з держав зі схожими політичними властивостями; держави регіону мають 

загальне бачення зовнішнього світу й однакову поведінку на міжнародній арені; 

в) політично взаємозалежні регіони, пов'язані між собою через системи 

національних і міжурядових політичних структур; г) економічно взаємозалежні 

регіони, пов'язані між собою внутрішньо регіональною торгівлею, ступінь якої 

визначається пропорціями до національного доходу й т.п. [264, с. 11]. 

Проте з точки зору предмету дослідження нам імпонує розуміння даного 

поняття за допомогою категорії "міжнародний регіон", яка вдало синтезує 

запропоновані вище підходи. За визначенням російського науковця А. 

Воскресенського, міжнародний (економічний) регіон – це такий економічний 

простір, де необхідність взаємодії обумовлена потребою держав окресленого 

простору брати участь у процесах світової торгівлі. З цією метою країни 

створюють певні інституції, які задають рамки взаємодії та формують 

специфічний економічний простір на спільній для них території [32, с. 498]. В 
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українській економічній науці даному розумінню терміну "міжнародний регіон", 

на наш погляд, найбільш точно відповідає тлумачення, представлене у працях 

українського доктора економічних наук О. В. Булатової [18; 19 та ін.]. Дослідниця 

визначає такий "регіон" ("регіон як підсистема світового господарства"), як 

простір, що утворює сукупність країн певного регіону/континенту світу з високим 

ступенем інтенсивності економічних зв’язків, які виникають на основі спільних 

інтересів, ресурсного забезпечення, рівня розвитку виробничих сил та характеру 

спеціалізації, комплементарності торгівлі, в т.ч. у форматі інтеграційного 

об’єднання з відповідною інституціональною визначеністю. Від даного розуміння 

міжнародного регіону як підсистеми світового господарства, що відбиває один із 

основних напрямів нашої роботи – аналіз процесу регіоналізації у 

світогосподарській системі – ми і будемо відштовхуватись у подальшому 

дослідженні. 

Не буде зайвим також зазначити, що поняття "міжнародний регіон" також 

тісно пов’язане з поняттям "регіонність" (regionness), яку було запроваджено 

представниками еволюційного підходу (Б. Хеттне, Ф. Содербаум) до дослідження 

процесу формування міжнародних регіонів. "Регіонність" розуміється вказаними 

вченими як ступінь регіональної здатності (regіonal solutіon) артикулювати 

інтереси того чи іншого регіону, що виникає (emerging region). З точки зору Б. 

Хеттне, Ф. Содербаума, регіонність – це процес регіонального розвитку, який 

вміщує три стадії: 

Перша стадія – пререгіональна, коли потенційний регіон утворює соціальну 

та географічну частину; 

Друга стадія – власне стадія регіоналізації (курсив наш), коли створюються 

формальні та неформальні канали для регіонального співробітництва; 

Третя стадія – це завершення процесу регіоналізації, коли регіон формує 

відмінну ідентичність, інституціоналізовану структуру, легітимність тощо, що 

перетворює регіон на діючу одиницю [256]. 

Можна погодитись з думкою, що Б. Хеттне й Ф. Содербауму вдалося 

певною мірою впорядкувати різноманітні погляди на еволюцію регіону й 
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регіональні макропроцеси. Таким чином, регіону властиві зростання та розвиток, 

стагнація й занепад, а також протікання таких регіональних процесів, як 

регіоналізація та регіоналізм [226]. 

Отже, з самої природи регіону випливає, що регіоналізація являє собою 

процес розвитку, структурування певної території або простору, у нашому 

випадку міжнародного регіону (економічного, політичного, культурного тощо), 

що охоплює кордони декількох або багатьох держав, об'єднаних спільними 

інтересами переважно в економічній та політичній сферах (різноманітні 

інтеграційні об'єднання, які насамперед і сприяють утворенню та 

функціонуванню, наприклад, спільних енергетичних ринків) тощо. Тобто 

регіоналізація у нашому дослідженні розглядається на макрорегіональному, 

метарегіональному чи мегарегіональному рівнях, що узгоджуються з поняття 

міжнародних ринків, які виходять та існують поза рамками кордонів 

національних держав. 

Як показує практика, всеохоплююча регіоналізація є фактом 

сьогоднішнього міжнародного життя. Вона, як і глобалізація охоплює майже всі 

підсистеми міжнародних відносин. У зв'язку з чим у науковій літературі 

сформувалися різні підходи до розуміння процесу регіоналізації. Проте перш ніж 

перейти безпосередньо до висвітлення цього питання необхідно зупинитися на 

проблемі співвідношення регіоналізації та іншого поняття, що характеризує 

регіональні макропроцеси - регіоналізму. 

У багатьох випадках регіоналізм ототожнюється з регіоналізацією, 

наприклад у низці праць вітчизняних дослідників [52;  53; 217; 165 тощо] та 

деяких російських [91 с. 106-107], у деяких - розуміється як окрема наукова 

категорія, із властивим їй понятійним апаратом.  

А. Д. Воскресенський під регіоналізмом має на увазі формування 

економічних співтовариств близько розташованих держав за допомогою 

торговельних угод преференційного типу [31, с. 138]. Водночас автор вважає за 

потрібне тлумачити регіоналізацію також як формування економічних зв'язків у 

регіоні на основі географічної близько розташованих держав [31, с. 137]. Єдина 
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різниця полягає у тому, що перший термін характеризується як певний підхід до 

регіональної інтеграції, а другий тлумачиться лише як тенденція.  

Схожий підхід використовує й інший російський науковець А. С. 

Макаричев. На його думку, регіоналізм має подвійну природу: з одного боку він 

являє собою пасивну регіоналізацію, що визначається спільною ідентичністю, 

культурою, історією, географією; а з іншого – це цілеспрямована та активна 

діяльність зі створення регіональних політичних інститутів під впливом як урядів, 

так і субнаціональних управлінсько-адміністративних одиниць [108]. 

На подвійній природі регіоналізму як інтегративного процесу і одночасно 

як свідомої діяльності держав з організації цього процесу акцентує увагу й В. 

Міхєєв. Дослідник зазначає, що регіоналізм – це штучний, органічний принцип 

територіальної організації соціальних, політичних, економічних та культурних 

процесів. Як правило, він означає взаємозалежність країн та вихід інтересів 

господарських суб'єктів за національні кордони. Регіоналізм існує як тенденція 

регіонального розвитку та як ціль, що свідомо формулюється [122, с. 66]. 

Нарешті, найбільш ємко вказане співвідношення цих понять 

проілюстровано у Великому економічному словнику, де регіоналізація 

характеризується "як розвиток, зміцнення економічних, політичних й інших 

зв'язків між областями або державами, що входять в один регіон; виникнення 

регіональних об'єднань держав", а регіоналізм - як "підхід до розгляду й 

вирішення економічних, соціальних, політичних й інших проблем під кутом зору 

інтересів і потреб того або іншого регіону" [14, с. 827]. 

Якщо для пострадянської наукової традиції тема регіональних процесів є 

відносно новою, що і породило наукову дискусію щодо співвідношення 

досліджуваних процесів регіонального розвитку, то у західній науковій літературі 

вже давно закріпилося розуміння регіоналізму як певного підходу або принципу 

організації міждержавного регіонального співробітництва у різних його сферах. 

Зокрема, на думку фінського дослідника П. Юкарайнена, регіоналізм – це 

природний, органічний принцип територіальної організації соціальних, 

політичних, економічних і культурних процесів [Дані за: 226]. 
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Інший зарубіжний дослідник С. Тарроу виділяє цілих три розуміння самого 

регіоналізму: по-перше, регіоналізм – це політичний курс або сукупність 

політичних курсів; по-друге, регіоналізм – це ідеологія державного втручання; 

регіоналізм - це організаційна основа для захисту периферійних територій [дані 

за: 108]. 

Українська дослідниця Т. С. Стародуб докладно проаналізувавши чисельні 

підходи до тлумачення "багатостороннього регіоналізму" (міжнародного 

регіоналізму), виділяє цілих шість дослідницьких напрямків, присвячених 

проблемі регіоналізму у західній фаховій літературі: 1) вивчення регіоналізму 

крізь призму його взаємозв’язку з категорією "регіонність" (синтез 

модерністських та комунікативних теорій); 2) розгляд регіоналізму як явища, що 

протистоїть глобалізму; 3) дослідження регіоналізму через аналіз особливостей 

динаміки інтеграційних процесів у працях функціоналістів та неофункціоналістів; 

4) вивчення регіоналізму через аналіз взаємодії недержавних акторів у працях 

транснаціоналістів; 5) інтерпретація регіоналізму як виду соціальної рефлексії, 

який відштовхується від переважаючих на даний момент уявлень про 

ідентичність і почуття територіальної спільності, у творчих доробках 

конструктивістів; 6) вивчення проблеми регіоналізму в дослідженнях 

регіональних підсистем міжнародних відносин (підходи реалістів та 

інституціоналістів) [187]. Щоправда, слід відзначити, що дані підходи 

розроблялися переважно в галузі міжнародних відносин, а не економічної науки, 

хоча деякі з них мають важливе теоретичне значення при дослідженні явища 

регіоналізації як економічного процесу.  

Натомість зараз варто зазначити, що актуалізація взаємозв'язку регіоналізму 

та регіоналізації у контексті даної роботи викликана не лише наявною проблемою 

різночитання вказаних наукових категорій, але й специфікою формування та 

функціонування регіональних ринків природного газу. У розвитку ринків газу 

зазвичай виділяють чотири основних етапи (зародження, зростання, розвиток і 

перехід до конкурентного виду) [11]. У загальному вигляді, основними 

характеристиками першого етапу є: слаборозвинута газова інфраструктура, 
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незначна кількість учасників ринку, значні технологічні й політичні ризики, 

обмежена нормативно-правова база. На цьому етапі у формуванні газового ринку 

значну роль відіграє держава, що, цілком природно, здійснює й регулювання його 

розвитку. 

Наступний етап – етап зростання – характеризується розвитком 

інфраструктури газового ринку, ростом числа його учасників і початком 

конкуренції між ними, ослабленням чинника ринкових ризиків і зростаючою 

потребою в нормативній основі для формування структури ринку. На цьому етапі 

також провідну роль виконує держава, роль якої змінюється й удосконалюється. 

Державна політика учасників регіонального ринку в газовій галузі націлюється на 

створення стимулів для ефективного використання ресурсної бази, на створенні 

умов, що забезпечують розширення доступу нових споживачів до газу та 

створенню чіткої нормативно-правової бази для нових проектів. Саме в цей 

період закладається та основа державної політики в газовій галузі як окремої 

частини енергетичної політики в цілому тощо [113, с. 44].  

Таким чином, провідна роль держав-учасниць у формуванні регіональних 

ринків газу (останній процес свою чергу є складовою регіональної економічної 

інтеграції цих держав у межах певного макрорегіону (міжнародного регіону)), 

спонукають до вивчення теоретичних підходів не лише стосовно регіоналізації, 

але й регіоналізму. Виходячи із проведеного аналізу, можна стверджувати, що 

поняття "регіоналізм" і "регіоналізація" фактично позначають один і той самий 

процес регіональної інтеграції. Їх відмінність як наукових концепцій полягає у 

тому, що при вивченні регіоналізації ставиться наголос на розумінні регіональної 

інтеграції як процесу, у той час, як концепція регіоналізму вивчає теоретичні 

аспекти цього ж самого явища, зокрема, політичні та економічні принципи та 

підходи з упорядкування та організаційно-правового оформлення регіональних 

інтеграційних процесів, які мають брати на озброєння національні уряди.  

Треба зазначити, що у дослідженні феномену регіоналізації/регіоналізму 

можна виокремити щонайменше два основних підходи, які розвиваються не лише 

в економічній науці, але й в галузі міжнародних відносин та політичної 
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регіоналістики: тлумачення досліджуваного процесу як явища тісно пов'язаного з 

таким поняттям як "регіональна економічна інтеграція" і вивчення його як явища, 

що протистоїть глобалізації. 

В рамках підходу до регіоналізації як до процесу, який знаходиться у 

тісному зв'язку з регіональною економічною інтеграцією домінує точка зору, що 

перебороти істотний вплив чинника державної приналежності території й 

наявного адміністративно-територіального поділу можна лише на основі чітко 

сформульованого економічного інтересу [64, с. 172]. Крім того, в умовах 

глобалізації торговельні й інвестиційні потоки й інтереси компаній можуть не 

збігатися з державною територією й наявним адміністративно-територіальним 

поділом. У зв'язку з цим формуються передумови для регіоналізації на основі 

спільних для групи територіальних суб'єктів господарювання економічних 

інтересів. Відтак можна стверджувати, що погляди дослідників, працюючих в 

рамках цього підходу, різняться лише стосовно деяких акцентів.  

Так, регіоналізація розглядається як процес, ідентичний економічній 

регіональній інтеграції. При цьому під останньою мається на увазі процес 

економічної взаємодії країн, яка призводить до зближення господарських 

механізмів, що приймає форму міждержавних угод та узгоджену регульовану 

національними чи міждержавними органами спільну стратегію [117, с. 35]. Такої 

точки зору дотримуються чимало вчених.  

Зокрема, на думку Г. К. Широкова, під терміном регіоналізація зазвичай 

розуміється створення економічних інтеграційних угруповань державами, 

розташованими в одному регіоні. Метою цих угруповань є підвищення 

ефективності економіки за рахунок уніфікації законодавства, ліквідації 

адміністративних обмежень на переміщення товарів, капіталів і робочої сили, а 

також повного використання чинників виробництва. В основі таких інтеграційних 

угруповань можуть лежати різного роду й характеру угоди, різні субдержавні 

інститути [223, с. 56]. Докладно аналізуючи економічну складову регіональних 

макропроцесів, цей автор указує на такі характерні особливості регіоналізації: по-

перше, вона є наслідком міжнародного поділу праці, що поглиблюється, 
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збільшення впливу зовнішніх чинників на виробництво, що вимагає виходу 

останнього за національні кордони; по-друге, вона являє собою інструмент 

оптимізації економіки; по-третє, вона служить засобом підтримки відносної 

рівноправності у світі, що характеризується величезною нерівністю потенціалів 

окремих країн; нарешті, по-четверте, вона - породження глобалізації й одночасно 

інструмент протидії негативним наслідкам глобалізації [223, с. 56]. 

Подібне бачення регіоналізації поділяє й вітчизняний дослідник В. Є. 

Новицький, який під останньою розуміє процес поступального формування 

спільного ринкового та відтворювального простору географічно, історично та 

культурно споріднених країн, що супроводжується уніфікацією умов 

торговельно-економічної діяльності, зниженням та скасуванням взаємних 

обмежень з метою підвищення економічної ефективності та розв'язання 

глобально-конкурентних завдань [139, с. 641]. 

У той же час під регіоналізацією часто розуміють орієнтацію країни на свій 

і сусідні регіони світу, тяжіння у своїй зовнішньоекономічній діяльності 

насамперед до сусідніх країн, особливо до так званих регіональних держав - 

найпотужніших у певному регіоні у політичному та економічному відношенні 

країн. Під регіональною державою російський дослідник Г. К. Широков розуміє 

здатність порівняно великої держави нав'язувати свою волю суміжним, як 

правило, меншим країнам, відносно мирними, дипломатичними (як політичними, 

так й економічними) методами. Тобто виникнення регіональної держави 

споконвічно припускає значна нерівність (за економічним, демографічним та 

іншими потенціалами) суміжних держав [223, с. 56-57]. Дійсно, сьогодні 

регіоналізація світогосподарського простору відбувається навколо потужних 

країн-інтеграторів, які формують навколо себе регіони-простори. До числа 

регіональних держав, Г. Широков відносить сучасні Австралію, Індію, КНР, 

Саудівську Аравію, ПАР та Росію. На нашу думку, їх перелік слід розширити, 

зокрема, Сполученими Штатами Америки, яка безумовно за економічним, 

демографічним і політичним потенціалом значно перевищує сусідні Канаду та 

Мексику - своїх партнерів по НАФТА, а також кількома рівновеликими країнами 
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(наприклад, ФРН і Франція), об'єднаних разом з меншими в одну організацію таку 

як ЄС у Європі. Водночас подібна точка зору є лише варіацією досліджуваного 

підходу, а тому її не варто виокремлювати в окрему концепцію. 

У західній економічній науці подібного розуміння регіоналізації 

дотримуються переважно наковці, що працюють в рамках "неомарксизму". 

Зокрема, даний міжнародний феномен визначається неомарксистами як процес 

економічної інтеграції держав, тобто їхнього об'єднання в торговельні блоки на 

основі географічної близькості й спільних комерційних, фінансових й інших 

матеріальних інтересів (ЄС, НАФТА, Меркосур і т.п. ). Утворення цих блоків 

тлумачаться неомарксистами як захисна реакція держав на виклики та загрози 

глобалізації. Як наслідок світовий економічний простір фрагментується, і зростає 

рівень конкуренції між регіональними блоками [251, с. 7]. 

Популярність у фаховій літературі розглянутого підходу до тлумачення 

регіоналізації як регіональної економічної інтеграції пояснити нескладно, адже 

існуючі в сучасному світі транснаціональні регіони формуються, насамперед, на 

економічній основі. Дійсно, в реальності регіональна економічна інтеграція країн 

являє собою взаємодоповнювальні процеси приватнокорпораційної і державно-

корпораційної (міждержавної) інтеграції. Остання, як правило, проявляється в 

якості певних інституціональних форм – угод про вільну торгівлю (УВТ), митних 

союзів (МС), територіальних об'єднань й економічних союзів (ЕС), де невід'ємним 

атрибутом такої інтеграції виступає політика. При цьому політичні чинники 

сприймаються як більш вагомі, ніж економічні, адже йдеться про міждержавні 

відносини. Треба враховувати, що інтеграція ринків, у тому числі і ринків 

природного газу, як виду інтеграційної взаємодії, та об'єднання економічних 

систем держав у цілому потребує узгодження національної політики з 

наднаціональними інтересами та політикою інших держав-учасників. Ось чому 

регіоналізація як процес, ще раз підкреслимо, не може розглядатися окремо від 

регіоналізму як підходу до вироблення спільної політики у цій сфері, зокрема 

щодо формування спільних інтеграційних об'єднань у певному регіоні. 

Питання інституційного підґрунтя регіональних, у тому числі й 
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економічних, процесів розвинули дослідники-неофункціоналісти. Останні (Л. 

Ліндберг А. Монне, Е. Хаас, Л. Шейнеман, Ф. Шміттер), враховуючи важливість 

інтеграції, звертають у своїх працях увагу на те, що співробітництво, яке 

ґрунтується на інтеграції, не може бути представлено як суто технологічний 

проект. Успіх співпраці має ймовірніший характер, оскільки значною мірою 

залежить від уподобань політичних еліт та від спільного культурно-історичного 

фону [216, с. 259-260]. Ідеї неофункціоналістів було покладено, зокрема, в основу 

трансрегіональної інтеграції, сутність якої полягає в тому, що потреба держави в 

інтеграції в економічній, соціальній, культурній та інших сферах здатна, по-

перше, привести до необхідності створення наднаціональних інститутів, по-друге, 

прискорити процеси політичної інтеграції. Ключовою категорією в дослідженнях 

трансрегіональної інтеграції є регіонобудівництво [Дані за: 107]. 

Інтеграційні об’єднання, з точки зору неофункціоналістів, можуть 

виникнути за таких умов: 

В – існує стійке переконання в тому, що адміністративні кордони не повною 

мірою відображають конфігурацію основних процесів, що визначають життя 

спільноти; 

– з’єднуються культурні, етнічні та релігійні чинники ідентифікації, що 

визначають зародження людського, культурного та інтелектуального капіталів; 

– є відповідні ресурси (інституціональні, організаційні, інформаційні, 

інтелектуальні, фінансово-економічні) [258, с. 270-271]; 

- існують спільні принципи політичної солідарності, що ґрунтуються на 

готовності до добровільної відмови від частини державного суверенітету [Дані за: 

107]. 

Саме за таких умов формуються інституційне підґрунтя для регіонального 

економічного співробітництва між національними державами та їхніми 

комерційними структурами в рамках існуючих на сьогодні 26 інтеграційних 

об’єднань, створених у межах географічних регіонів світу: в Африці – 9, в 

Америці – 8, в Азії – 5, в Європі – 3 і одне в Океанії. При цьому кожне з цих 

об’єднань перебуває на різному рівні інтеграційної взаємодії.  
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Водночас регіональні угруповання, навіть такі потужні, як ЄС, з 

економічної точки зору є об'єднаннями, покликаними спільно захищати свої 

ринки й завойовувати чужі. Регіональна інтеграція не може ефективно 

перешкоджати подальшому розвитку світової торгівлі й процесу її лібералізації. 

Процес регулювання торговельних відносин між інтеграційними блоками 

замикається на універсальні структури, такі як Світова організація торгівлі (СОТ), 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції й 

розвитку (МБРР), що являють собою інституційні структури глобалізованого 

світогосподарського простору. Таким чином, процес регіоналізації на сучасному 

етапі не можливо розглядати у відриві від глобалізації. 

Складний характер процесів глобалізації й регіоналізації викликає 

неоднозначні оцінки дослідників. Одні вважають, що глобалізація й регіоналізація 

протиставляються одна одній або перебувають у суперечливій єдності, коли 

відбувається чергування односпрямованих і різноспрямованих явищ. За іншими 

поглядами, ці процеси перебувають у взаємозв'язку й взаємно зміцнюють один 

одного. 

Теза "регіоналізм проти глобалізму", яку застосував американський вчений 

Дж. Най при обговоренні проблем міжнародного регіоналізму наприкінці 1960-х 

рр., була сформульована під час вироблення прогнозів змін в умовах 

післявоєнного формату Європи [187, с. 78]. Багато західних дослідників 

продовжують відстоювати ідею протиставлення регіоналізації та глобалізації. 

Так, Б. Бузан та О. Вевер зосереджують увагу на виокремленні чіткої межі між 

глобальним та регіональним рівнем у теорії міжнародних відносин. Глобальний 

рівень, вважають вони, - це структури макросистеми, які створюють стиль 

поведінки її одиниць. Регіональний рівень – це інтеграційні об’єднання або 

структури мікросистеми, які покликані з урахуванням специфіки простору і часу 

бути з’єднувальною ланкою між структурами глобального та локального рівнів 

[87, с, 16].  

У російській регіоналістиці ідея протиставлення регіоналізму і глобалізму 

також розвинута в працях російського вченого В. Міхєєва, який вважає, що 



 32 

глобалізація світової економіки протистоїть регіоналізму. Нагадаємо, що під 

регіоналізмом вчений розуміє взаємозалежність країн та вихід інтересів 

господарських суб’єктів за національні кордони, проте в рамках чітко 

окресленого регіону [122, с. 66]. 

Досить популярною серед дослідників є точка зору, згідно якої 

регіоналізація розуміється як відповідь на сили глобалізації (як захисна реакція на 

посилення ризиків глобалізації). Так, на думку Н. П. Іванова, регіоналізація 

породжена глобалізацією, і водночас формування регіональних блоків 

перешкоджає процесам глобалізації. Інтеграційні процеси усередині блоків 

дозволяють поєднувати інтелектуальні й матеріальні ресурси країн регіону й 

створювати більш сприятливіші умови для їхнього економічного розвитку й 

конкурентних переваг на світових ринках товарів, енергоресурсів, сировини тощо. 

Крім того, формування блоків – це свого роду захисна реакція на дестабілізацію 

економічної ситуації й світові фінансові кризи [42, с. 6]. 

Подібну думку поділяє й польський економіст Г. Мосей, який пише: 

"раціональна модель регіонального співробітництва відкриває можливість 

економічної інтеграції країн з великою диференціацією економік, з різними 

традиціями й моделями розвитку. Динамічне зростання торгівлі товарами, 

послугами, а також приплив іноземних капітальних вкладень в інфраструктуру, 

освіту й науку веде до встановлення тісніших зв'язків між підприємствами. Саме 

така модель інтеграції є найбільш ефективною з погляду реального пристосування 

до умов глобалізації" [133, с. 28]. 

Глобалізацію і регіоналізацію світової економіки, що перебувають у 

суперечливій єдності, проглядають низка західних вчених. Зокрема, 

квінтесенцією подібних поглядів є точка зору американського дослідника М. 

Кастелла, який вважає, що регіоналізація, з одного боку, представляє собою 

"антиглобалізацію", стимулюючи до відокремлення великих регіональних блоків, 

але, з іншого боку, вона може стати і стає одним із шляхів розвитку глобалізації, 

якщо в подальшому відбуватиметься тісніше зближення цих блоків [238, с. 26-29]. 

На думку, прихильників другого підходу глобалізація органічно пов'язана із 
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процесами регіоналізації. Створення регіональних організацій, число яких постійно 

зростає є етапом глобалізації. Такої точки зору, зокрема дотримуються низка 

вітчизняних авторів, зокрема, О. Ложачевська, А. Ложачевська [104], Є. Маруняк 

[111; 112], А. А. Лейн [102] та ін. Останній, зокрема, вважає, що на регіональному 

рівні конкретизуються, організаційно упорядковуються, моделюються 

інтеграційні процеси, які на глобальному рівні мають узагальнений характер. 

Відтак, на думку автора, наслідки регіоналізації є ідентичними з наслідками 

глобалізації за тією різницею, що вони характерні для конкретної країни-учасниці 

міжнародного інтеграційного угрупування, а не для всього світу в цілому [102, с. 

175-176]. Водночас, як справедливо вказує І. Осадча, інтеграція в рамках 

регіонального об’єднання є також способом досягнення ефекту від масштабу, 

оскільки окремим країнам подібні організації можуть забезпечити деякий захист 

від негативних наслідків глобалізації [144, с. 3]. З цього випливає, що саме 

регіональні об’єднання є активними суб’єктами глобалізації і формують позитивні 

й негативні прояви (полюси) глобалізації [146, с. 39]. 

Низка дослідників поряд з міждержавними інтеграційними об'єднаннями, що 

відіграють провідну роль у діалектичному зв'язку процесів глобалізації і 

регіоналізації, також виділяють роль транснаціональних корпорацій (ТНК). 

Зокрема, на цьому наполягає в своїх працях українська фахівець з міжнародних 

економічних відносин Е. Молчанова [130; 131; 132 тощо]. На її думку, останні, 

проводячи свої трансакції на основі розроблених глобальних стратегій, 

пов’язують національні та регіональні ринки і при цьому забезпечують цілісність 

світового господарства. Сама регіоналізація розвивається під впливом діяльності 

ТНК і набуває нових характеристик. Автор підкреслює, що з ростом оптимальних 

масштабів виробництва посилюється економічна взаємозалежність країн, 

спостерігається тенденція до об’єднання національних ринків у спільний 

господарський простір, який охоплює територію країн певного регіону. Відтак з 

посиленням економічних зв’язків між країнами створюються передумови для 

розвитку інтеграційних процесів [130, с. 14]. З такої точки зору, як справедливо 

резюмує Ю. Шишков, регіональні інтеграційні процеси лише доповнюють 
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глобалізацію [225, с. 13]. І це важко заперечити. 

Таким чином, слід визнати, що однозначної відповіді на питання про 

співвідношення й взаємовплив процесів глобалізації й регіоналізації у фаховій 

літературі не існує. Проте зрозуміло одне, що уніфікація економічного простору є 

змістом не тільки глобалізації, але і сучасної регіоналізації. Тому, на нашу думку, 

розглядати ці процеси як протилежні з теоретичної точки зору не є коректним, 

оскільки вони є взаємообумовленими, взаємозалежними та 

взаємодоповнювальними інтеграційними тенденціями сучасного світового 

господарства. 

Підсумовуючи результати даної частини дисертаційного дослідження, 

відзначимо, що аналіз сучасної наукової літератури показує, що вивчення явища 

регіоналізації не може бути сферою наукового інтересу виключно економічної 

науки. Враховуючи міждисциплінарний характер проблеми сама концепція 

регіоналізації використовується у науці, як для пояснення, так і управління 

процесами соціально-економічного та політичного формування та розвитку 

міжнародних регіонів. Відповідно кожен з розглянутих наукових підходів, не 

повинен використовуватися у відриві один від одного при дослідженні феномену 

регіоналізації світогосподарського простору.  

 

1.2. Трансформації на регіональних ринках природного газу в умовах 

глобалізації 

 

Незважаючи на глобалізаційні та інтеграційні тенденції, також структурну 

перебудову газової промисловості, пов'язаною з лібералізацією ринків 

природного газу, а також суттєве зростання обсягів світового споживання 

природного газу (частка природного газу в структурі світового споживання 

енергоносіїв складає 24%, в структурі енергобалансу розвинених країн – 22-23%, 

при цьому вона стабільно зростає кожен рік [235]), на сьогодні єдиного світового 

газового ринку, на відміну від нафтового, не існує. Ринки природного газу в силу 

об'єктивних причин історично зберігають переважно регіональний характер. 
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Фактично ці ринки розвивалися сегментарно, їх еволюція відбувалася по-різному 

в різних регіонах світу, що пов’язано з різницею ціноутворення на нафту та газ, 

яка передусім зумовлена суттєво більшими витратами на транспортування і 

зберігання газу, порівняно з нафтою, через його значно нижчу енергонасиченість 

(енергонасиченість природного газу за нормальних природних умов є майже в 1 

000 разів меншою від енергонасиченості нафти) [7, с. 9]. Крім того, газова 

інфраструктура загалом і транснаціональні газопроводи безпосередньо 

потребують значно більших обсягів капіталовкладень, порівняно з 

нафтопровідною інфраструктурою та нафтопроводами. 

На сучасному етапі розвитку у географічному розрізі дослідники 

виділяють три основні регіональні ринки природного газу [21, с. 73; 224, с. 55; 

93, с. 29]: 

1) Північна Америка (США та Канада). 

2) Континентальна Європа (країни Європи, за винятком країн СНД та 

лібералізованого ринку Великої Британії, який розглядають окремо внаслідок 

його подібності до ринку Північної Америки, а деякі дослідники навіть 

виділяють в окремий регіональний ринок природного газу); 

3) Північно-Східна Азія (або Азіатсько-Тихоокеанський регіон), до якого 

відносять Китай, Монголію, Південну Корею, Північну Корею, Тайвань і 

Японію. 

Показово, що вищевказані регіональні ринки природного газу просторово 

співпадають з відомою однойменною тріадою міжнародних регіонів, які 

інституційно оформлені в регіональні об'єднання, що персоніфікують «нову 

геометрію світу» – геометрію тріади: ЄС, НАФТА й АТЕС. На їхню частку 

припадає 79% світового ВВП (відповідно, 24%, 26% й 29%); 75% світового 

експорту (43%, 17% й 25%); 74% інвестицій (19%, 19% й 36%) і 46% населення 

планети (7%, 5%, і 34%). Для порівняння, на частку СНД у світових економічних 

показниках припадає лише 3% ВВП, 2% експорту, 3% інвестицій й 5% населення 

[80, с. 31]. 

Для того, щоб проаналізувати трансформації на регіональних ринках 
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природного газу під впливом кризових процесів (перш за все на прикладі 

останньої світової фінансово-економічної кризи), необхідно ретроспективно 

оглянути специфіку функціонування цих ринків. 

Регіональний ринок Північної Америки (США та Канада) сформувався 

раніше інших. Основою даного ринку є імпорт США газу з Канади. На 

сучасному етапі однією з головних тенденцій розвитку світового ринку газу є 

скорочення регіонального ринку Північної Америки. Так, в 2007 р. постачання 

газу з Канади в США складали 107,30 млрд. кубометрів, в 2010 – 92,4 млрд. 

Кубометрів. Така ситуація зумовлена значним нарощуванням власного 

видобутку природного газу в США в 2008-2009 рр. Технологічний прорив 

дозволив компаніям отримувати газ із запасів, які раніше вважалися 

недоступними (так званий «сланцевий газ»). В результаті США значно 

збільшили видобуток газу, що, відповідно, зменшило потребу в імпорті [100, с. 

25]. 

До кінця 1970-х років у США і Канаді, як і на інших газових ринках світу 

переважало адміністративне державне регулювання у сфері видобутку та 

реалізації газу. Так, після винесення у 1954 році Верховним судом США 

відповідного рішення у справі компанії Philips, у країні склалася система 

цінового контролю над цінами на природний газ на гирлі свердловини. Проте її 

запровадження не призвело до позитивних результатів, оскільки зникли стимули 

до нарощування видобутку. Відповідно Конгрес США у 1978 році скасував 

державне регулювання цінами. Пізніше Канада перейняла досвід США, 

лібералізувавши свій газовий сектор. У 1980-х роках відповідні ліберальні 

починання були також підтримані консервативним урядом Великої Британії на 

чолі з М. Тетчер (показово, що для успішного проведення реформ попередньо 

було здійснено приватизацію державної монополії British Gas) [7, с. 11]. Таким 

чином, ціна на природний газ на регіональному ринку Північної Америки 

встановлюється за рахунок ринкового механізму на основі попиту та пропозиції 

[174, с. 51]. 

На сьогодні газові ринки Північної Америки та Великої Британії є 
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найбільш ліквідними у світі. Центральний торговельний майданчик фізичними 

обсягами газу в Північній Америці Henry Hub одночасно є орієнтиром для 

ф’ючерсних контрактів на Нью-Йоркській товарно-сировинній біржі (NYMEX) 

та для інших торговельних майданчиків регіону. У Великій Британії головним 

орієнтиром у торгівлі газом як біржовим товаром є головний пункт торгівлі 

країни NBP. Однак він не лише відбиває регіональну специфіку, але й досить 

чутливо реагує на загальносвітову кон’юнктуру [7, с. 11]. 

Основа системи ціноутворення у країнах Континентальної Європи були 

закладені Нідерландами в 1962 році, коли країна почала продавати газ із газового 

родовища Гронінген. Система ґрунтувалася на концепції зовнішньої торгівлі 

газом (Гронінгенська концепція), розробленій Урядом Нідерландів спільно з 

компаніями Shell та Esso. В ній були поєднані два принципи:  

– ціноутворення через вартість заміщення інших поширених видів палива; 

– довгостроковий характер експортних контрактів [36]. 

Довгострокові контракти, що ґрунтуються на Гронінгенській концепції, до 

сьогодні залишаються еталоном у торговельних операціях з газом, оскільки вони 

забезпечують, на відміну від спотових контрактів, надійність постачань у 

довгостроковій перспективі. Відповідно близько 67% обсягів газу у країнах 

Континентальної Європи реалізується на основі довгострокових контрактів. 

Однак їх суттєвою вадою є неоперативність реагування на коливання цін на 

міжнародних біржах. Особливо виразно цей недолік проявився у 2009 році після 

різкого падіння цін на нафту, що змусило європейські газові компанії внести 

корективи в довгострокові контракти з експортерами [7, с. 11]. 

Таким чином, в цілому протягом десятиліть європейський ринок 

природного газу мав достатньо просту структуру. У його основі лежали 

довгострокові контракти на імпорт газу. У контрактах утримувалася спеціальна 

формула, що прив'язує ціну газу до ціни нафти та нафтопродуктів.  

Процеси лібералізації газового ринку країн ЄС, започатковані в середині 

1990-х років (перші рішення про лібералізацію газових ринків було прийнято в 

Європі ще у 1998 р. – так звана Перша газова директива ЄС – Directive 98/30/СЕ 
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від 22.06.98 p., а результатом реформ, що почалися в липні 2004 p., стало право 

вільного вибору постачальника газу для всіх промислових споживачів – так звана 

Друга газова директива ЄС – Directive 2003/55/ЕС від 26.06.98 p.), і введення в 

експлуатацію в 1998 році газопроводу Interconnector, що з’єднав Велику 

Британію з Континентальною Європою, суттєво ускладнили структуру ринку, 

оскільки уможливили розширення торговельних операцій з визначенням ціни 

безпосередньо на вузлах (майданчиках) спотової торгівлі (так звані "газові 

хаби").  

Перший газовий хаб – NBP – був створений 1996 року у Великобританії. 

Однак у континентальній Європі їх формування розпочалось лише з 2005 року. 

Період 2008 – 2011 років характеризувався значним зростанням обсягів поставок 

на європейський енергоринок ЗПГ, розвитком інфраструктури газових 

інтерконекторів між країнами ЄС. Як результат, на газовому ринку ЄС почали 

масово формуватись пропозиції газу, ціна на який була нижчою за довгострокові 

газові контракти, що прив’язувались до індексу світових цін на нафту. 

На сьогодні найбільш розвиненими європейськими газовими хабами є: 

National Balancing Point (NBP) у Великобританії; Title Transfer Facility (TTF) в 

Нідерландах; Zeebrugge Hub (ZEE) у Бельгії; Central European Gas Hub (CEGH) в 

Австрії; Gaspool (GSL) та Net Connect Germany (NCG) в Німеччині; Point 

d'Echange de Gaz (PEG) у Франції (включаючи PEG Nord, PEG Sud і PEG TIGF), 

та Punto di Scambio Virtuale (PSV) в Італії [46]. 

Низька ліквідність переважної більшості з 10 європейських газових 

хабів/бірж викликана поганим співвідношенням запропонованих до продажу та 

фізичних обсягів ресурсу. Висока ліквідність характерна лише для британського 

NBP (National Balancing Point), який забезпечує 2/3 біржових торгів газом у ЄС 

[110], що обумовлено двома взаємозалежними факторами. По-перше, 

Великобританія розпочала лібералізацію газового сектору раніше інших країн 

Європи. По-друге, паралельно зниженню власного видобутку на британському 

ринку швидко зростала частка імпортного газу, що додатково підштовхувало 

прискорену лібералізацію енергетичного сектору [71, с. 20]. 
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Одним із головних чинників, що стримував зростання спотової торгівлі, є 

низький рівень забезпеченості країн Континентальної Європи доведеними 

запасами газу (лише близько 1% світових), що зумовлює високу імпортну 

залежність (близько 65% потреби). Це спонукає європейські енергетичні 

компанії до укладання довгострокових контрактів, які знижують ризики 

дефіциту палива. Виходячи з цього, до 2009 року, через перевищення попиту над 

пропозицією, ліквідність ринків Континентальної Європи була значно нижчою, 

ніж у США та Великій Британії [7, с. 11]. 

Однак у 2009 році законодавство ЄС розкололо національні газові 

монополії, відділивши виробництво та продаж від транзиту, відкрило ринок для 

новачків за допомогою доступу третіх сторін до трубопроводів і посилило ці 

положення за допомогою антимонопольних перевірок. ЗПГ, яким торгують на 

європейських хабах, був дешевший за газ, прив’язаний до нафти і 

законтрактований на довгострокову перспективу. Оскільки криза призвела до 

скорочення попиту, національні виробники "скидали" додатковий газ на 

спотових ринках, тим самим ще більше підвищуючи їх ліквідність. В результаті 

сьогодні в Європі обсяги біржової торгівлі газом наближаються до 40% від 

загального споживання. Іншу частину займають довгострокові контракти, частка 

яких невпинно зменшується. Конкуренція збільшилась, і кінцеві споживачі 

можуть змінити постачальників, оскільки більше не зобов’язані погоджуватись 

на зростання ціни на газ через зростання нафтових цін [66]. 

Отже, переважна кількість газових угод в ЄС укладається на ринку прямих 

контрактів. Водночас, відбувається поступове зростання обсягів біржової 

торгівлі газом, особливо в Нідерландах та Франції (хаби TTF та PEG, 

відповідно). Так, у 2007 – 2011 роках вони зросли із 2 до близько 11 млрд. 

кубометрів на рік. 
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На умовах поставки "на наступний день" На умовах поставки "на наступний місяць" 

 Рис. 1.2. Обсяги торгів газом на європейських газових хабах за біржовими 

контрактами, з поставкою на наступний день та місяць, у період 2007 – 2011 рр. 

[46]. 

В цілому на сьогодні газові хаби стали ключовим елементом газової 

системи ЄС, який нині підштовхує учасників ринку до відходу від довгострокових 

контрактів, прив’язаних до індексу ціни на нафту. 

Головною метою лібералізації ринку було забезпечення гарантії однакового 

доступу до розподільних мереж усіх постачальників, і з 1 липня 2007 року право 

вибирати найбільш вигідного постачальника природного газу для своїх потреб 

одержали всі громадяни країн ЄС (виняток становлять лише країни Балтії, а також 

ті країни ЄС, які недавно почали користуватися природним газом). 

Таким чином, на сьогодні всі великі і середні європейські підприємства, які 

працюють у сфері розподілу природного газу, значною мірою є незалежними від 

«материнських» компаній і можуть реорганізуватися в незалежних юридичних 

осіб. Відповідно до нових умов, нові гравці одержують прямий доступ як до 

місцевих споживачів, так і до внутрішньої газотранспортної мережі та 

потужностей зберігання. 
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Реформування ринку газу в Європі мало на меті знизити ціни для 

споживачів газу та залучити інвестиції в його видобування та розбудову 

газотранспортної системи. Досягти таких результатів планувалося шляхом 

збільшення конкуренції в сфері видобування, збуту та забезпечення безумовного 

доступу третіх сторін (ДТС) до газотранспортної та газорозподільної систем. 

Перші ж кроки з лібералізації показали, що, не дивлячись на бажання 

Єврокомісії використовувати термін «єдиний ринок», в реальності європейський 

ринок через історичні особливості розвитку складається з сукупності 

відокремлених регіональних ринків, для об'єднання яких потрібно подолати 

певні перешкоди. Наприклад, такі як:  

– відсутність єдиної системи управління потоками газу в умовах 

лібералізованого ринку; 

– відсутність єдиної системи оплати за доступ до газопроводів третіх 

сторін; 

– технічні відмінності в газових мережах країн ЄС та ін. 

Дерегулювання ринку газу відбувалось в умовах активної протидії цьому 

газових компаній, бо об'єктивно передумови для змін всередині галузі не 

визріли, тобто, дії, спрямовані на лібералізацію ринку газу, носили 

революційний, а не еволюційний характер. Рішення Єврокомісії про запуск 

процесу лібералізації газових ринків ЄС мало політичний характер і не 

враховувало таких проблемних питань як податки, системи оплати, поведінка 

постачальників тощо.  

Практика свідчить, що газовий ринок важко вмістити в подібні схеми – він 

ніколи не базувався на біржовій торгівлі, його основу складають стійкі 

довгострокові зв'язки, а його головна особливість – тяжіння учасників ринку до 

вертикальної інтеграції за довгостроковими контрактами, тобто, саме те, що 

намагалася подолати Єврокомісія. Результатом "лібералізації" ринку газу Європи 

стало створення декількох великих транс-європейських енергетичних компаній, 

що монополізували не тільки газові, але й електроенергетичні активи. На ринку в 

даний період панують три корпорації: німецька група EON Ruhrgas, французька 
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Gaz de France Suez та італійська ENI. Фактично в Європі за останні роки було 

створено «європейські Газпроми». При цьому тенденції їх розвитку повністю 

схожі з розвитком російського прототипу, включаючи посилену інтеграцію 

електроенергетичних та інших непрофільних активів. Крім того, незважаючи на 

глибоку реструктуризацію регіонального ринку природного газу 

Континентальної Європи, ціни на природний газ в значній мірі залишаються 

прив’язаними до довгострокових імпортно-експортним контрактам з 

постачальниками, а через ці контракти – до цін на нафту [269]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що в цілому основний напрямок подальшої 

еволюції європейського газового ринку досить жорстко задано. Довгострокові 

контракти торгівлі природним газом розглядаються як перешкода на шляху 

ринкової конкуренції. У контексті ліберальної ідеології стверджується, що 

відмова від довгострокових поставок підвищить роль ринкових факторів у 

процесі ціноутворення, що обернеться більше ефективною аллокацією ресурсів 

та інвестицій. Під натиском Єврокомісії країни реорганізують структуру 

енергетичного сектору. На зміну традиційним вертикально інтегрованим 

природним монополіям приходить конкурентна організація ринку, при якій 

імпорт, дистрибуція, транспортування та продаж газу споживачам жорстко 

розділені між собою й на кожній із цих стадій діє велика кількість ринкових 

агентів. Величезний вплив на еволюцію ринку робить «революція ЗПГ», тобто 

бурхливий розвиток торгівлі зрідженим природним газом. Даний тренд 

продовжується й сьогодні з огляду на зростання потужностей по імпорту ЗПГ. З 

2009 року введено в експлуатацію більше 40 млрд. кубометрів нових 

потужностей, що збільшило технічне забезпечення країн Європи по імпорту ЗПГ 

до 159 млрд. кубометрів. Основним постачальником зрідженого газу є Катар 

(27,74 млрд. кубометрів у 2010 році), Алжир (19,06 млрд. кубометрів) та Нігерія 

(15,91 млрд. кубометрів) [100, с. 26]. 

Важливо, що при цьому ціна ЗПГ також поступово відв'язується від ціни 

трубопровідного газу, а значить і ціни нафти [71, с. 21]. 

У результаті лібералізації й на тлі збільшення поставок ЗПГ ринок газу в 
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Європі усе більше перетворюється на гібридну структуру, яка складається з 

наступних ключових елементів: 

• постачання трубопровідного газу та ЗПГ у рамках довгострокових 

контрактів на стандартних умовах модернізованої Гронінгенської концепції; 

• постачання трубопровідного газу та ЗПГ на умовах довгострокових 

контрактів з прив’язкою ціни до вартості газу на вільних торговельних 

майданчиках; 

• торгівля трубопровідним газом і ЗПГ на вільних торговельних 

майданчиках; 

• реалізація ЗПГ за договорами самоконтрактування; 

• змішана торгівля трубопровідним газом і ЗПГ (газ проданий за 

довгостроковими контрактами перепродається на вільних торговельних 

майданчиках) [71, с. 21]. 

Специфіка ринку газу Азіатсько-Тихоокеанського регіону полягає в 

домінуванні поставок ЗПГ, що пов'язано з регіональними диспропорціями в 

розміщенні центрів видобутку і споживання, значними відстанями між ними, 

острівним положенням низки великих виробників і споживачів газу.  

Основними покупцями ЗПГ є Японія і Південна Корея, причому у 

перспективі слід очікувати збільшення споживання в останній. Китай забезпечує 

потреби в природному газі в основному за рахунок власного видобутку (у 2013 

році споживання природного газу становило 191 млрд. кубометрів, а власний 

видобуток – 131,8 млрд. кубометрів), але очікується, що ринок Китаю буде 

зростати, тому слід спостерігати збільшення імпорту з боку цієї країни [100, с. 

25–26]. 

В умовах вдосконалення технологічних систем та підвищення економічної 

ефективності транспортування ЗПГ при обмеженості сировинної бази 

природного газу в регіоні, в кінці ХХ – на початку XXI ст. в АТР відбувається 

різке збільшення позарегіонального імпорту. Основними постачальниками ЗПГ 

на ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, крім регіональних експортерів – 

Індонезії, Малайзії, Австралії, М'янми, Брунею, в даний час виступають країни 
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Близького Сходу – Оман, Катар, ОАЕ, а також Північної і Західної Африки – 

Алжир, Єгипет, Нігерія.  

Унікальною особливістю системи ціноутворення в регіоні є застосування 

механізму мінімізації ризиків від волатильності цін на нафту, який полягає у 

визначенні цінових коридорів, що має вигляд S-подібної кривої згідно з 

параметрами цінової формули [254]. Така модель ціноутворення згодом була 

прийнята Південною Кореєю, Тайванем і Китаєм. З певними змінами вона й 

дотепер залишається базовою в Північно-Східній Азії. Разом з тим, після 

започаткування Китаєм на початку 2000-х років імпорту СПГ, відбулася певна 

модифікація порядку формування цін, оскільки він зміг використати у своїх 

інтересах конкурентну боротьбу між проектами із скраплення газу North West 

Shelf (Австралія), Tangguh (Індонезія) і Rasgas (Катар) й домогтися на певний час 

істотних цінових знижок через внесення змін у типовий порядок ціноутворення 

[7, с. 11]. 

До 2000 р. основою енергетичної безпеки регіону були відповідні галузі 

Японії і Південної Кореї. Не маючи власних природних запасів вуглеводнів, вони 

змушені імпортувати 100% споживаних обсягів нафти і газу, що у подальшому 

спонукало до  розробки політики енергетичної безпеки, яка дозволила стабільно 

розвиватися до теперішнього часу. До основних напрямків вищевказаної 

політики належать: 

1) Енергозбереження; 

2) Нарощування власних стратегічних запасів енергоресурсів; 

3) Диверсифікація поставок; 

4) Участь у розробці зарубіжних родовищ вуглеводнів; 

5) Пошук альтернативних джерел енергії, у тому числі відновлюваних. 

В цілому слід зазначити, що цінові показники на регіональних ринках 

природного газу суттєво відрізняються один від одного, що залежить від кількох 

факторів, а саме: 

– еластичності попиту на газ (обсяги його використання в 

електроенергетиці); 
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– рівня залежності від імпорту; 

– рівня лібералізації ринку (впливає на вибір типу контрактів /угод/) тощо 

[7, с. 10]. 

Світова фінансово-економічна криза 2008 – 2009 рр. вразила всі галузі й 

сфери світової економіки, справила серйозний негативний вплив на міжнародні 

фінанси та фондові ринки, промислове виробництво та світову торгівлю, сферу 

послуг тощо.  

Виникнення кризи більшість дослідників пов'язують з наступними 

факторами: 

– дисбаланси міжнародної торгівлі та руху капіталів; 

– знецінення долара США протягом 2002 – 2008 років породило зменшення 

його використання низкою країн в якості резервної валюти, і навіть спроби 

переходу на інші валюти в міжнародних розрахунках, що призвело до виникнення 

кризових явищ в окремих сферах економіки США, перегріву економік в інших 

країнах і аномальному ціноутворенню на товарних ринках; 

– загальною циклічністю економічного розвитку; 

– перегрівом кредитного ринку і з'явився його наслідком іпотечної кризи; 

– високими цінами на сировинні товари (у тому числі, нафту та природний 

газ); 

– перегрівом фондового ринку [221]. 

Глобальна фінансово-економічна криза також виступила каталізатором 

радикальних змін в світовій енергетиці. Хоча безпосередньо на обсяги видобутку 

природного газу кризові процеси майже не вплинули (незначне зменшення 

спостерігалося у 2009 році, але вже у 2010 році динаміка даного показника була 

позитивною [100, с. 22]), а енергетика в цілому в інфраструктурних сегментах 

виявилася більш стійкою до кризи, ніж виробнича інфраструктура інших галузей 

[24, с. 45], на регіональних ринках природного відбулися суттєві трансформації, 

спричинені як негативними наслідками світової фінансово-економічної кризи, так 

і об'єктивними факторами розвитку світової енергетики (екологічністю 

природного газу, економічним зростанням країн, що розвиваються, розвиток 
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технологій та поступове зростання видобутку нетрадиційного газу тощо). Серед 

основних трансформацій слід відзначити наступні: 

– загальне посилення на світовому енергоринку частки природного газу та 

актуалізація питання створення "газового ОПЕК" [161, с. 191]; 

– зменшення споживання природного газу провідними країнами світу. 

Зокрема, мова йде про зміну енергетичних стратегій у напрямку підвищення 

енергоефективності (використання так званих smart-технологій) та формування 

енергетичної самодостатності (за рахунок використання нетрадиційних ресурсів 

вуглеводнів, прискореного розвитку відновлювальних джерел енергії тощо). З 

іншого боку, темпи енергоспоживання в світі залишаються високими, 

відбувається поступова зміна його регіональних пропорцій. Так, відбувається 

поступове та стійке зростання споживання природного газу під впливом 

екологічних факторів в країнах, що розвиваються – Китай, Індія, Бразилія;  

– зміна відносин між споживачами та виробниками (зокрема, посилення 

ролі окремих постачальників), зростання конкуренції за обмежені енергоресурси, 

у тому числі – природний газ [119]; 

– проблеми забезпечення інвестицій у розвиток енергетичного сектору. 

Так, інвестиції у світову енергетику та її інфраструктурну складову почали 

знижуватися в другій половині 2008 року, коли економічна і фінансова криза 

набрала швидкість і захопила практично всі розвинені країни, а також країни, що 

розвиваються. В умовах кризи дослідники виділяють три основних фактори, що 

роблять негативний вплив на інвестиційні процеси в галузі:  

1) зниження попиту на енергетичні ресурси; 

2) скорочення потоків готівки; 

3) погіршення умов кредитування та фінансування [24, с. 45]. 

У газовій промисловості домінуючою причиною труднощів стало 

скорочення потоку надходження наявних коштів на рахунки енергетичних 

компаній через падіння у другій половині 2008 – на початку 2009 року ціни на 

нафту [24, с. 46]. До цього слід додати суттєве (до 8% у 2009 році порівняно з 

2008 роком) скорочення попиту на природний газ, яке співпало з технолого-
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економічним проривом в розробці альтернативних запасів природного газу. Ці 

два фактори виявилися вирішальними у формуванні значного розриву між 

можливими пропозиціями та попитом, який, у свою чергу, призвів до зміни 

парадигми ціноутворення на природний газ (в першу чергу на ринку ЄС) [193, с. 

21]. В результаті у газовій галузі спостерігалося скорочення інвестицій, затримка 

в темпах здійснення та скасування проектів. За оцінкою Міжнародного 

енергетичного агентства (МЕА) інвестиційні бюджети нафтогазових компаній до 

травня 2009 р. були скорочені приблизно на 21% у порівнянні з відповідним 

періодом 2008 року. В абсолютних цифрах це становило майже 100 млрд. дол. 

[271]; 

– посилення політичних ризиків (у тому числі – транзитних). У даному 

контексті показовим є той факт, що більше половини (56%) світових запасів 

природного газу зосереджені у надрах трьох держав – Російської Федерації (47,8 

трлн. м3), Ірану (26,8 трлн. м3 ) та Катару (25,8 трлн. м3 ) [29, с. 60], які мають 

проблеми з функціонуванням демократичних інститутів, характеризуються 

наявністю релігійних, етнічних, територіальних проблем тощо; 

– частковий перерозподіл ринків природного газу за рахунок чиннику 

сланцевого газу. Якщо технологія його добування буде удосконалена, то вплив 

даного чинника зростатиме, і тоді регіональні ринки природного газу очікують 

істотні зміни. Сьогодні серед експертів побутує думка, що компанії, які 

добувають сланцевий газ, навмисно занижують дані за собівартістю, щоб 

виграти в конкурентній боротьбі з традиційним газом [77]. В реальності його 

собівартість може виявитися вищою, ніж очікують. Разом з тим, за рахунок 

зазначеного чинника США можуть перетворитися до 2020 року з найбільшого 

імпортера природного газу на нетто-експортера [241]. Газ, що спочатку був 

призначений для американського ринку, постачається до Європи у вигляді ЗПГ. 

Світове перевиробництво дозволяє Європі диверсифікувати імпорт газу, знизити 

вартість його придбання і транспортування, та знизити ступінь домінування 

довгострокових контрактів. Крім того, видобуток власного сланцевого газу 

потенційно може сповільнити зниження обсягів видобутку газу в Європі.  
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В цілому трансформації на регіональних ринках природного газу під 

впливом кризових процесів були достатньо помітними, причому в першу чергу 

мова йде про регіональний ринок Континентальної Європи. А вже потім – 

Північної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.  

Так, російсько-українські газові конфлікти 2006 року і 2009 року зумовили 

посилення заходів енергетичної політики ЄС зі зменшення залежності від 

поставок російського газу. До них, зокрема, належать: 

• підвищення рівня енергоефективності в рамках Плану ЄС "20-20-20"; 

• диверсифікація джерел і маршрутів постачання газу, насамперед, шляхом 

створення інфраструктури з приймання ЗПГ; 

• подальша лібералізація газового сектору (третій етап); 

• обмеження інвестицій з третіх країн в об’єкти газової інфраструктури; 

• збільшення потужностей підземних сховищ газу; 

• застосування механізмів раннього попередження газових криз і 

солідарних дій під час переривання поставок; 

• об’єднання газопроводів в єдину газотранспортну систему. 

Реалізація зазначених заходів дозволить країнам ЄС створити на газовому 

ринку ситуацію, за якої споживачі зможуть підвищити вплив на «Газпром» та 

домогтися в перспективі зростання частки продаж російського газу за спотовими 

цінами (як мінімум, до 40%), а також у період до 2030 р. максимально обмежити 

зростання його імпорту. 

Показово, що заходи ЄС з підвищення енергоефективності економіки та 

зменшення споживання природного газу вже дають результати. Так, якщо в 1999 

– 2005 рр. споживання газу у країнах ЄС збільшилося з 428,8 до 493,6 млрд. м3 

(на 15%), то у 2006 – 2008 рр. – стабілізувалося на рівні 480-490 млрд. м3. У 2009 

році через економічну кризу споживання газу в ЄС повернулося до рівня 2001р., 

зменшившись на 5,9%, порівняно з 2008р. (до 459,9 млрд. м3 12), а в цілому в 

Європі було спожито близько 515 млрд. м3 газу, що на 6% менше, ніж у 2008 

році. Відновлення попиту на газ відбулося лише у 2012 – 2013 рр., а надалі 

передбачається його поступове скорочення – до 370 млрд. м3 у 2020 році і 350 
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млрд. м3 – у 2030 році. При цьому передбачається, що попит на російський газ 

буде поступово скорочуватися через: 

• збільшення частки відновлювальних джерел енергії в енергобалансі ЄС; 

• заходи з енергоефективності, запровадження нових енергозберігаючих 

технологій; 

• розширення поставок ЗПГ з країн Перської затоки, Африки, Центральної 

Азії та інших регіонів світу. 

Загалом, можна прогнозувати, що за умови виконання всіх згаданих вище 

планів ЄС, імпорт російського газу до Європи до 2030 року знизиться до 150 

млрд. м3/рік – проти 184,4 млрд. м3 у 2008 році [210, с. 26].  

Зростання попиту на енергоресурси в поєднанні з вичерпаністю власних 

запасів Старого світу зумовлює високий рівень його залежності від імпорту 

енергоносіїв. Головні позиції в енергобалансах європейських країн посідають 

вуглеводні – природний газ і нафта. Саме цих енергоносіїв дедалі частіше 

торкаються кризи переривань поставок, що ускладнюються надто вузьким колом 

постачальників. Постачання з Росії дедалі більшою мірою стають проблемними, 

зокрема – через систематичне виникнення російсько-українських та російсько-

білоруських «газових війн». Така ситуація знижує рівень енергетичної безпеки, 

тому ЄС системно реалізує політику диверсифікації джерел і шляхів поставок 

вуглеводнів (насамперед, газу), зменшуючи залежність, в першу чергу, від Росії. 

Так, у 2008р. Європейська Комісія запропонувала "План ЄС з енергетичної 

безпеки та солідарних дій", який передбачає п’ять напрямів забезпечення 

енергетичної безпеки, серед них чільне місце відведено диверсифікації постачань 

енергоресурсів [249]. Чотири інші напрями:  

– покращення зовнішніх енергетичних зв’язків;  

– створення запасів нафти (нафтопродуктів), газу та механізмів розв’язання 

криз;  

– підвищення енергетичної ефективності;  

– максимальне використання власних ресурсів. 

ЄС розпочав активне формування єдиного інфраструктурного простору в 



 50 

енергетичній сфері. Мова йде про створення зв'язаних мереж електропостачання 

(поки що регіональних, а надалі, можливо, і в рамках усього Союзу), систем 

газопроводів і розвитку інфраструктури [24, с. 47]. Особлива роль була відведена 

фінансуванню проектів у газовій галузі, а саме: 

– системі газопроводів зі з'єднання головних джерел поставки газу та 

споживачів, включаючи трубопроводи з транспортування природного газу за 

маршрутом Росія – ЄС через Польщу й Німеччину, будівництво нових 

трубопроводів і збільшення пропускної здатності європейської мережі; 

– будівництво нових газопроводів, включаючи трубопроводи природного 

газу: Туреччина – Греція, Греція – Італія, Туреччина – Австрія й Греція – Австрія 

(через західні Балкани); 

– диверсифікованість джерел поставки й пунктів прийому СПГ, 

включаючи з'єднання терміналів з мережним газом; 

– збільшення потужності в одних країнах і будівництво перших сховищ в 

інших державах (Португалія, Греція, Литва) [245]. 

На відміну від електроенергетики, у якій країни ЄС в основному замкнуті 

на своїх партнерів по Союзу, проекти в газовій галузі орієнтовані на країни 

далекого зарубіжжя, зокрема виділяють три основних напрямки – каспійський і 

середземноморський регіони та Росія.  

В цілому до 2009 року, через перевищення попиту над пропозицією, 

ліквідність ринків Континентальної Європи була значно нижчою, ніж у США та 

Великій Британії, проте світова економічна криза створила сприятливі 

передумови стрімкого розвитку спотової торгівлі. Суттєво нижча у 2009 – 2010 

рр. спотова ціна на катарський СПГ, порівняно з вартістю газу за 

довгостроковими контрактами, стимулювала європейські газові компанії до 

збільшення обсягів закупівель газу за вільними цінами торговельних 

майданчиків. Більше того, під впливом розширення торгівлі СПГ відбувається 

еволюція ринку природного газу, яка характеризується поступовим зменшенням 

зв’язку ціни СПГ з вартістю заміщення конкурентних видів палива, що зумовлює 

зниження ролі довгострокових контрактів. У результаті, спостерігається 



 51 

прискорення процесів лібералізації газової торгівлі, а структура ринку 

оформлюється у складну комбіновану форму, яка складається з різноманітних 

видів контрактів [7, с. 10].  

Таким чином, сьогодні розвиток газового ринку ЄС за рахунок реалізації 

нових проектів газопостачання відбувається під впливом ряду загальносвітових 

(зовнішніх) і внутрішніх негативних чинників. Головним зовнішнім чинником є 

наслідки фінансово-економічної кризи; до внутрішніх чинників слід віднести 

політичні та економічні суперечності між головними учасниками газового ринку 

– Росією і ЄС, а також певний конфлікт інтересів між окремими країнами ЄС у 

питанні залежності від поставок російських енергоносіїв.  

Найменше від світової фінансово-економічної кризи постраждав 

регіональний ринок природного газу Північної Америки. Це пов’язано з тим, що 

провідна країна регіону – США – зробила ставку на видобуток сланцевого газу. 

Так, вже за підсумками 2009 року сланцевого газу в США видобували 14 % від 

всього горючого газу. При цьому незважаючи на падіння споживання, загальний 

видобуток газу збільшився на 3,7% до 624 мільярдів кубометрів, при 

паралельному серйозному падінні видобутку "звичайного" газу. Таким чином, 

США вперше за останні десятиліття за обсягами видобутку обігнали Російську 

Федерацію. Деякі дослідники назвали дану ситуацію «тихою революцією» або 

"сланцевою революцією", оскільки додаткові поставки газу та наближення США 

до газової самодостатності викликали перенасичення світового газового ринку і 

зниження цін.  

США мають низку особливостей, які сприяють продовженню або 

"поглибленню" сланцевої революції. Зокрема, мова йде про: 

– особливості геології сланцевих родовищ для США більш сприятлива для 

розробки; 

– власність на надра в США, на відміну від переважної більшості країн 

світу, належить не державі, а власникові землі. Відповідно рішення про освоєння 

ресурсів приймає не уряд, а приватний сектор; 

– найбільш розвинутий у світі ринок капіталу, відповідно новому проекту в 
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ризикованій сфері легше отримати доступ до фінансових ресурсів; 

– наявність кваліфікованих кадрів: США історично мали найбільш 

технологічно розвинену нафтогазову промисловість; 

– потужна інфраструктура – сотні компаній, що працюють у сфері нафто 

сервісу; 

– порівняно м’яке екологічне регулювання. 

За відсутності цих переваг іншим країнам буде вкрай важко повторити 

досвід США, принаймні, у поточному десятилітті. Таким чином, в цілому на 

сьогодні частка сланцевого газу у структурі регіонального ринку природного 

газу Північної Америки постійно збільшується, що в результаті може призвести 

до істотних змін в розподілі світового ринку газу між країнами. Зокрема, розрив 

між цінами на газ у США, Європі та Азії в майбутньому скоротиться, але не до 

нуля. Дешевий газ у Північній Америці здатний не тільки перетягнути попит з 

інших регіонів, але й вплинути на ринок нафти. Зараз газ у США у перерахуванні 

на енергетичний еквівалент у п'ять разів дешевше нафти. Причому цей розрив 

з’явився відносно недавно: до 2010 року ціна газу становила 60 – 80 % від ціни 

нафти. Це створює колосальний стимул для переходу з нафти на газ там, де це 

можливо. 

Разом з тим, слід також враховувати, у глобальному та регіональному 

вимірі ціни на природний газ є вкрай нестійкими та більше піддаються змінам, 

ніж ціни на вугілля та уран. Відповідно дана нестабільність цін виступає 

стримуючим фактором для багатьох інвесторів та впливає на загальне зростання 

ризиків у галузі. Так, з одного боку, "сланцевий бум" в США та різке зростання 

потужностей на близькому Сході та Південно-Східній Азії призвели до значного 

зниження цін на газ. З іншого боку, події на зразок катастрофи на Фукусімі, 

зростання напруги між Іраном та країнами Заходу, очікування другої хвилі 

фінансово-економічної кризи, в перспективі можуть призвести до раптового 

зростання оптових цін на газ.  

У перспективі мова може йти про формування трансконтинентальних 

енергетичних ринків. Це пов’язано з тим, що розвиток науково-технічного 
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прогресу в частині транспортування газу на наддалекі відстані, наростаючі 

процеси глобалізації й інтеграції, а також необхідність протидіяти новим 

кризовим викликам приведуть до поступового об'єднання низки регіональних 

газових ринків. Особливо це стосується євроазіатського континенту, де в 

перспективі може сформуватися найбільший у світі ринок мережного 

природного газу, об'єднаний з європейською системою газопроводів Російської 

Федерації. 

Разом з тим, в найближче десятиріччя єдиний глобальний ринок 

природного газу не буде сформований. Висока питома вартість транспортування 

перешкоджатиме переміщенню його на великі відстані, особливо через водний 

простір. Формування єдиного загальносвітового ринку природного газу буде 

можливим лише в разі розробки та впровадження технологій транспортування 

газу (включаючи зрідження), які стануть суттєво дешевшими за існуючі. У свою 

чергу зростання попиту на природний газ зумовлюватиметься, усвідомленням 

небезпеки використання ядерної енергії та зниженням в останнє десятиліття 

привабливості ядерної енергетики, що сприятиме зростанню кількості 

електростанцій, що працюють на природному газі; подальше збільшення 

використання газу в житловому секторі – так як природний газ є найбільш 

зручним для опалення житла; подальше повсюдне загострення екологічних 

проблем, що сприятиме все більшому використанню в якості енергетичного 

ресурсу природного газу, який є екологічно найменш шкідливим паливом. [100, 

с. 28]. 

В цілому слід зазначити, що конкуренція за енергоресурси у ХХІ столітті є 

одним з найважливіших факторів міжнародної економіки і політики. Відповідно 

контроль за видобутком, рівнем цін, напрямками і потужностями експортних 

маршрутів зумовлюють життєздатність регіональних і глобальних альянсів, а 

взаємовідносини між споживачами і виробниками паливно-енергетичних 

ресурсів є дуже важливим фактором сучасного світу [26, с. 13]. 
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1.3. Динаміка кон’юнктури регіональних ринків природного газу 

 

Регіональні ринки природного газу (як і енергетичні ринки світу в цілому) 

перебувають під впливом економічних, геополітичних, військових, науково-

технічних, демографічних, природних та інших глобальних факторів на різних 

стадіях свого розвитку. Зазначені фактори можна класифікувати за тривалістю, 

прогнозованістю, поділити на зовнішні та внутрішні [157]. На думку переважної 

більшості вітчизняних та зарубіжних дослідників, найважливішими серед них є 

економічні фактори, які (поряд з іншими), можуть справляти як позитивний, так і 

негативний вплив на кон'юнктуру ринку, передусім – конкретні умови реалізації 

суспільного продукту [164, с. 23].  

При цьому слід враховувати, що кон’юнктура має характерні особливості, 

зокрема, по-перше, їй притаманні мінливість та часті коливання. Одні коливання 

відбивають дію факторів, що короткочасно впливають на кон’юнктуру, інші є 

результатом чинників, що довгостроково чинять вплив на стан ринкової 

кон’юнктури [22, с. 25]. 

По-друге, кон'юнктура, як правило, є суперечливою. Це знаходить своє 

вираження в тому, що різні показники кон’юнктури в один і той же час свідчать 

про наявність протилежних тенденцій – підйому та спаду. 

По-третє, характерною рисою кон’юнктури є нерівномірність, що особливо 

добре видно, коли збігається напрям динаміки розвитку різних показників, але не 

збігаються темпи [22, с. 26]. 

По-четверте, незважаючи на виняткову суперечливість, кон’юнктура являє 

собою єдність протилежностей, що складаються в процесі відтворення 

суспільного капіталу. Загальний зв’язок елементів кон’юнктури особливо добре 

видно з аналізу міжнародних товарних ринків, у тому числі регіональних ринків 

природного газу.  

По-п’яте, весь процес відтворення розглядається безпосередньо в 

ринковому вираженні. Як відомо, конкретний процес відтворення являє собою 

єдність протилежностей процесу виробництва та обігу, і отже, усі ті додаткові 



 55 

елементи нестійкості, що вносить сфера обігу у весь процес відтворення, повинні 

також бути предметом вивчення кон’юнктури. Вивчаючи кон’юнктуру, слід 

аналізувати не тільки особливості внутрішньої сфери обігу, а й вплив 

міжнародних відносин, міжнародної торгівлі та світового ринку [22, с. 27]. 

Незважаючи на тривалий період розвитку теорії регіональних ринків 

природного газу і впливу на їх кон'юнктуру різних економічних факторів, в 

економічній науці існують різні думки щодо даного питання. Отже, можна 

констатувати, що сучасні погляди на дану проблему носять дискусійний характер. 

В значній мірі це пов'язано з тим, що економічна категорія "регіональний ринок" 

може розглядатися і як система організаційно-економічних відносин, і як окремий 

інститут суспільства, що забезпечує процеси виробництва, розподілу та 

споживання ресурсів з обліком галузевих і інституціональних факторів 

конкретної території [96, с. 6]. 

Систематизація та аналіз публікацій з досліджуваної тематики дають змогу 

виокремити наступні економічні фактори, що впливають на параметри розвитку 

регіональних ринків природного газу. 

По-перше, на кон’юнктуру ринку значний вплив справляє обсяг розвіданих 

запасів газу. Запаси природного газу мають майже всі країни світу, проте 

найзначніші з них сконцентровані в певних регіонах Землі. Розвідані запаси 

природного газу протягом останніх 20 років зросли в 1,5 разу й оцінюються в 144 

трлн куб м. Збільшення пояснюється як відкриттям нових родовищ (зокрема, у 

Російській Федерації – у Західному і Східному Сибіру, на шельфі Баренцового 

моря), так і переведенням частини геологічних запасів у категорію розвіданих [83, 

с. 157]. В цілому великі поклади природного газу розташовані в Російській 

Федерації, на Близькому Сході, у регіоні Персько-Арабської затоки, Північній 

Америці, включаючи США, на Далекому Сході, у Китаї, а також в Африці – 

Алжирі та Нігерії. У Європі значні запаси природного газу знаходяться у 

Північному морі та країнах, розташованих на його узбережжі. 

По-друге, важливим фактором є динаміка світового видобутку природного 

газу. У другій половині ХХ століття відбувається безперервне поступове 
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зростання добування газових ресурсів. Згідно з даними прогнозу ООН, до 2015 

року вона збільшиться приблизно до 4 трлн м3, а до середини ХХІ століття – до 7 

трлн м3. При цьому розподіл світового видобутку між трьома групами країн 

сучасного світу істотно відрізняється від аналогічних показників видобутку 

нафти: перше місце в ньому посідають розвинені країни Заходу (45 %), друге – 

країни з перехідною економікою (35 %) і лише третє – країни, що розвиваються 

(20 %). Це зумовлено не лише географічними особливостями ресурсної бази 

природного газу, але й тим, що видобуток у країнах, що розвиваються, почався 

значно пізніше [40, с. 237–238]. 

На сьогодні Північна Америка і Євразія є світовими лідерами з видобутку 

газу. У 2008 році спостерігалося випередження обсягів виробництва Північної 

Америки та Євразії. Це пов’язано з різким зростанням виробництва  сланцевого 

газу в США. Рівень виробництва Азії і Океанії та Близького Сходу поступово 

зростав і у 2010 році фактично зрівнявся, перевищивши 15 трлн м3 газу в кожному 

регіоні. Найменші обсяги виробництва газу в світі належать Центральній і 

Південній Америці, а також Африці, що пояснюється, у першу чергу, незначними 

розвіданими запасами газу та низьким рівнем інвестування галузі в цих регіонах 

(див. таблицю 1.1.). 

 

 
Країна 

Одиниці: bcm 
(мільярд кубічних метрів) 

Сполучені Штати Америки 684 
Російська Федерація 659 

Іран 158 
Китай 154 
Японія 120 
Канада 105 

Саудівська Аравія 103 
Німеччина 87 

Великобританія 80 
Алжир 78 

Таблиця 1.1 Видобуток природного газу у 2013 році [джерело: 188]. 

По-третє, кон'юнктуроутворюючим фактором на регіональному ринку 

природного газу є обсяг і динаміка споживання цього ресурсу. У споживанні 



 57 

природного газу лідирує Північна Америка причому, більша частка споживання 

припадає на США, що можна пояснити значними потребами як виробничого 

сектору, так і домогосподарств у паливних ресурсах. У 2009 і 2010 роках 

спостерігається майже однаковий рівень споживання цього ресурсу Азією і 

Океанією, Європою і Євразією. В аналізований період спостерігалося постійне 

зростання обсягів споживання в Азії і Океанії, спричинене стрімким зростанням 

економік країн цього регіону. У Близькому Сході помітна тенденція зростання 

споживання газу, що пов’язано зі збільшенням кількості населення цього регіону, 

значними капітальними інвестиціями в цю галузь. Рівень споживання газу 

Африкою, Центральною та Південною Америкою впродовж п’яти років 

практично залишався на одному рівні [83, с. 158] (див. таблицю 1.2). 

 
Країна 

Одиниці: bcm 
(мільярд кубічних метрів) 

Сполучені Штати Америки 721 
Російська Федерація 473 

Іран 154 
Китай 141 
Японія 135 
Канада 104 

Саудівська Аравія 103 
Німеччина 80 

Великобританія 77 
Італія 75 

Таблиця 1.2. Внутрішнє споживання природного газу у 2015 році [джерело: 

188]. 

В цілому споживання природного газу в світі мало відрізняється за 

обсягами від його виробництва, оскільки майже весь газ одразу ж спрямовується у 

газорозподільні мережі. Однак співвідношення трьох груп країн, окремих 

географічних регіонів світу і тим більше окремих країн у споживанні природного 

газу значно відрізняється від аналогічного співвідношення його видобутку. 

Частка країн Європи у споживанні природного газу (50 %), як і можна було 

очікувати, більша, ніж їх частка у виробництві, а частка країн, що розвиваються 

(17 %), і країн з перехідною економікою (33 %) – менша [40, с. 237–238]. 

По-четверте, важливим економічним фактором на регіональному ринку газу 
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є обсяги експорту та імпорту країн світу.  

На підставі аналізу обсягів світового експорту та імпорту природного газу в 

географічному розрізі протягом останніх п’яти років встановлено такі особливості 

регіональних ринків природного газу: 

– у країнах Північної Америки імпорт постійно перевищує експорт; 

– у Центральній і Південній Америці експорт, навпаки, перевищує імпорт; 

– Європа з кожним роком збільшує обсяги експорту газу; 

– Близький Схід і Африка з кожним роком більше експортують, ніж 

імпортують; 

– Азія і Океанія є чистими імпортерами газу [83, с. 159].  

Також вагомим економічним фактором розвитку регіональних ринків 

природного газу також є динаміка та характер діяльності найбільших виробників 

газу в світі. У 2015 році найбільшими нафто- і газовидобувними компаніями світу 

були Saudi Aramco, Gasprom, National Iranian Oil Co.  

По-п’яте, економічним фактором, який набуває особливої актуальності в 

останній час, є диверсифікованість джерел поставок імпортного газу. При цьому у 

сфері імпорту, транспортування та зберігання природного газу підвищується роль 

великих енергетичних концернів, поряд з якими діють інші газові компанії. 

Почастішали їхні злиття та поглинання, причому не тільки в окремих країнах, але 

й у масштабах усього європейського континенту або великих регіонів. Крім того, 

намітилася показова тенденція взаємопроникнення газового та 

електроенергетичного секторів. На цю тенденцію, на думку деяких дослідників, 

варто звернути особливу увагу, оскільки: 

а) енергетичні компанії часто є великими покупцями газу та намагаються 

оптимізувати свої витрати на його закупівлю; 

б) вихід їх на газовий ринок дозволяє оптимізувати свою ринкову позицію 

та розвивати сполучений енергетичний бізнес, при якому компанія реалізує 

одночасно газ і електроенергію (та тепло) і залежно від ситуації на ринку може 

оптимізувати свої доходи (міняючи пропорції реалізації тих або інших згаданих 

товарів); 
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в) будуються системи спільного збуту газу та електроенергії (призначені 

для опалення) приватним домовласникам і дрібним споживачам [39]. 

По-шосте, відбувається інтенсифікація робіт з освоєння технологій 

видобування природного газу, який раніше вважався недоступним, – зокрема, так 

званого "сланцевого" газу [121, с. 78], що, безумовно, впливає на розвиток 

регіональних ринків природного газу. 

Окремі дослідники виділяють економічні фактори, що впливають на 

кон’юнктуру регіональних ринків природного газу, поділяючи їх на дві групи за 

рівнями впливу: 

– на макрорівні (державне регулювання, єдині міжнародні стандарти якості, 

міжнародні інтеграційні процеси та глобалізація світової економіки); 

– на мезорівні (формування та підтримка конкурентного середовища, 

регулювання цінової політики, інформаційно-комунікаційна інфраструктура 

тощо) [96, с. 12–14]. При цьому багато факторів мезорівня є продовженням 

факторів макрорівня.  

В цілому слід зазначити, що кон’юнктура регіональних ринків природного 

газу також залежить від співвідношення попиту та пропозиції, на які, у свою 

чергу, впливають довгострокові та короткострокові економічні фактори.  

Наприклад, основними параметрами регіонального ринку природного газу, 

що впливають на попит, є природно-кліматичні умови, зростання (падіння) 

промислового виробництва, зміна чисельності споживачів газу, застосування 

енергозберігаючих технологій, можливість доступу до інших форм палива, 

потреби з опалення житлових приміщень, технологічні інновації, регулювання 

викидів у навколишнє середовище, гнучкість капітальних інвестицій тощо. 

У свою чергу на пропозицію впливають собівартість видобутку й продажі 

газу, обсяги видобутку вуглеводнів, НТП у добувній промисловості, пропускна 

здатність газотранспортних мереж [96, с. 7], наявність висококваліфікованих 

працівників, специфічне обладнання, дозвіл на проведення видобувних робіт, 

трубопровідна інфраструктура, фінансове супроводження тощо [77]. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що проблема 

регіоналізації є міждисциплінарною. При цьому, як в економічній науці, так в 

інших науках, що займаються дослідженням інтеграційних процесів у світовому 

господарстві, загалом не існує загальноприйнятого універсального підходу до 

розуміння феномену регіоналізації світогосподарського простору. Аналіз фахової 

літератури показує, що поняття "регіоналізація" (у його міжнародному значенні) 

розуміється з позицій низки міждисциплінарних підходів: по-перше, в контексті 

таких концептів як "регіон" та "регіонність", де досліджуване явище виступає як 

похідне від цих понять (тлумачення регіоналізації як регіонального 

макропроцесу); по-друге, в контексті співвідношення із поняттям "регіоналізм" 

(регіоналізація як політичні й економічні принципи та підходи з організаційно-

правового оформлення регіональних інтеграційних процесів); по-третє, 

тлумачення регіоналізації як "регіональної економічної інтеграції", яку згідно 

сучасних реалій не можливо розглядати окремо від політичної інтеграції; по-

четверте, вивчення регіоналізації як явища, що протистоїть глобалізації (водночас 

аналіз цього підходу спонукав нас пристати до точки зору, за якої глобалізація та 

регіоналізація є взаємообумовленими, взаємозалежними інтеграційними 

тенденціями світового господарства). 

Синтез вказаних теоретичних підходів має важливе теоретико-

методологічне значення для даного дослідження, оскільки дозволяє комплексно 

дослідити ключові питання, пов'язані з формуванням та розвитком регіональних 

ринків природного газу: формування механізмів регулювання міжнародних 

газових ринків, українсько-російські економічні відносини у газовій сфері, 

розвиток нетрадиційних джерел газу та енергетична незалежність України. 

2. Кризові процеси, викликані світовою фінансово-економічною кризою 

2008 – 2009 рр., спричинили суттєві трансформації на регіональних ринках 

природного газу (головним чином, американському та європейському).  

Зокрема, відбулося загальне посилення на світовому енергоринку частки 
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природного газу, з паралельним зменшенням споживання природного газу 

провідними країнами світу; зміна відносин між споживачами та виробниками 

(посилення ролі окремих постачальників), зростання конкуренції за обмежені 

енергоресурси, у тому числі – природний газ; відбулося посилення політичних 

ризиків (у тому числі – транзитних); відбувся частковий перерозподіл ринків 

природного газу за рахунок чиннику сланцевого газу тощо. 

3. Автором з'ясовано, що розвиток кон'юнктури окремого ринку 

визначається впливом економічних, політичних, військових, демографічних, 

науково-технічних, природно-кліматичних, психологічних та інших факторів. 

Однак найважливішими серед них є економічні фактори, які можуть справляти як 

позитивний, так і негативний вплив на кон'юнктуру ринку.  

Систематизація та аналіз публікацій з досліджуваної тематики дають змогу 

виокремити наступні економічні фактори, що впливають на параметри розвитку 

регіональних ринків природного газу. По-перше, на кон’юнктуру ринку значний 

вплив справляє обсяг розвіданих запасів газу. По-друге, важливим фактором є 

динаміка світового видобутку природного газу. По-третє, 

кон'юнктуроутворюючим фактором на регіональному ринку природного газу є 

обсяг і динаміка споживання цього ресурсу. По-четверте, важливим економічним 

фактором на регіональному ринку газу є обсяги експорту та імпорту країн світу. 

По-п’яте, економічним фактором, який набуває особливої актуальності в останній 

час, є диверсифікованість джерел поставок імпортного газу.  

В цілому кон’юнктура регіональних ринків природного газу також залежить 

від співвідношення попиту та пропозиції, на які, у свою чергу, впливають 

довгострокові та короткострокові економічні фактори.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ 

ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

2.1. Інституційно-функціональна структура механізму регулювання 

регіональних ринків природного газу 

 

Аналіз сучасного регулювання енергетичних ринків на міжнародному рівні 

має надзвичайну актуальність у науковій літературі. Як правило, під таким 

регулюванням розуміються домовленості різних по чисельності груп країн-

учасниць міжнародних організацій і форумів (у тому числі регіональних), що 

здійснюють або можуть здійснювати в найближчому майбутньому істотний вплив 

на стан цього ринку в цілому або на окремі його складові [228, с. 18]. Однак, 

окрім міжнародної енергетичної дипломатії, регулювання регіональних газових 

ринків досягається за рахунок ділових відносин між безпосередніми учасниками 

ринку, різноманітними компаніями, комерційними, державними, національними і 

транснаціональними, шляхом договірної практики – контрактів, що лежать в 

основі міжнародної торгівлі енергоносіями. Разом з тим саме уряди держав 

визначають правила, за якими здійснюються ділові операції економічних агентів, 

впливають на потоки товарів і ресурсів в економіці, регулюють діяльності 

суб'єктів економічної системи. Отже, формування механізму регулювання ринку 

історично пов'язується з і провідною роллю державної енергетичної політики у 

цьому процесі.  

Зазвичай механізм регулювання в економічній науці розуміється як певна 

систематизована сукупність методів, інструментів і форм впливу суб'єктів 

регулювання на економічні або інші процеси на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях [45; 97; 49]. Оскільки предметом даного дослідження 

виступають регіональні ринки природного газу, то механізм регулювання 

останнього має ґрунтуватися на систематизації чинників, які впливають на його 

розвиток та сприяють забезпеченню енергетичної безпеки не тільки окремо взятої 
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країни але й усього регіону. Узагальнюючи міжнародний досвід регулювання 

газових ринків, проаналізований на основі чисельних фахових досліджень [5; 96; 

129; 120; 228; 247 тощо], можна виділити наступну структуру механізму 

регулювання регіональних ринків природного газу, представлену у рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура механізму регулювання регіонального газового ринку 

(схема побудована автором). 

Як видно із рисунку досліджуваний механізм включає міжнародну 

нормативно-правову базу, "енергетичну дипломатію" (міждержавні 

домовленості), газові контракти та інструменти регулювання енергетичної 

політики кожної країни, що мають сприяти подоланню енергетичних загроз і 

стимулювати економічне зростання країн-учасників ринку. Слід зазначити, що 

дана схема є умовною, адже регіональні ринки газу, як відомо, суттєво різняться 
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- комплекс державних 
інструментів національної 
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- регіональні організації 
економічного 
співробітництва; 
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учасниць регіонального 
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енергетичні/газові компанії 
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оператори транспортування, 
постачання, розподілення); 
- країни-експортери, країни-
транзитери; 
- зовнішні країни-експортери; 
- газова інфраструктура (міжнародні 
трубопроводи) 

Мета регулювання: 
забезпечення енергетичної безпеки країн-

учасниць регіонального ринку 
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між собою. Представлена на рис. 2.1 структура механізму є узагальненою 

моделлю, що включає спільні для всіх типів регіональних ринків цілі, 

інструменти, суб'єкти та об'єкти регулювання. Проаналізуємо представлену у рис. 

2.1 структуру досліджуваного механізму докладніше. 

Як відомо, реалізація механізму зумовлюється трьома складовими процесу 

управління – об’єктом, суб’єктом і цілями управління. В якості об’єкту 

регулювання у даному контексті виступає ринок природного газу у регіональному 

вимірі. Окреслення його характерних особливостей дозволить нам краще 

зрозуміти специфіку механізму регулювання відповідних ринків. 

В економічній літературі ринок природного газу класифікується 

здебільшого як "класичний" спеціалізований товарний ринок [214, с. 98]. 

Оскільки газ є сировинним товаром, то доречніше вести мову про спеціалізований 

сировинний ринок. Останній в економічному словнику визначається як 

сукупність ринків сировинних товарів, що безпосередньо формують умови їхньої 

купівлі й продажу на основі міжнародного поділу праці [13, с. 588]. 

На відміну від багатьох інших сировинних ринків та ринків інших 

енергоносіїв, особливо нафти, функціонування та розвиток ринку природного газу 

детермінується наявністю істотних обмежень й більш високими ризиками (які 

ділять між собою продавець і покупець газу), що пов'язуються зі специфікою 

видобутку цього товару, його транспортуванням, реалізацією та споживанням. 

Зокрема, для доставки газу від виробника до споживача потрібна складна 

інфраструктура, яка включає магістральні газопроводи з компресорними 

установками, газорозподільну мережу, газосховища, спеціальні морські судна 

(метановози), обладнання для зрідження газу і його наступної регазифікації, 

спеціальні термінали й т.п. Отже, жорстка прив'язка ринку природного газу до 

маршрутів транспортування, газопроводам та іншим елементам інфраструктури 

обумовлює той факт, що газові ринки розвиваються в регіональному масштабі.  

Сюди ж слід додати й особливості його видобутку, високу вартість 

здійснення цих проектів, що вимагають значного фінансування, яке далеко не 

завжди може забезпечити одна окремо взята держава, тим більше країна з 
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розвиваючою економікою. Тому в даній сфері світового господарства є типовою 

практикою створення міжнародних консорціумів та змішаних компаній, що 

забезпечують спільну розвідку, розробку газових родовищ і будівництво 

необхідної інфраструктури. Таким чином, відбувається інтернаціоналізація 

газодобувної та газотранспортної галузей країн-учасників ринку, що є ще однією 

передумовою для формування міжнародних регіональних ринків природного газу, і 

одночасно, одними із важливих об'єктів енергетичної політики країн-учасниць 

міжнародної торгівлі цим енергоносієм.  

Отже, характерні особливості формування ринків природного газу, такі як, 

територіальна обмеженість та недостатня гнучкість досліджуваних ринків, 

необхідність значних інвестицій, як у видобуток цієї сировини, так й у відповідну 

транспортну інфраструктуру, важливе геополітичне значення міжнародної торгівлі 

та видобутку газу обумовлюють необхідність інтерпретації досліджуваного ринку 

як "регіонального ринку", методологічна сутність якого ґрунтується на системі 

поглядів, сформованих представниками класичної й неокласичної теорії. 

Відповідно до першого, регіональний ринок представлявся як сукупна територія, у 

масштабах якої можливо досягати ринкової рівноваги цін на товари й послуги, 

забезпечувати вільну конкуренцію. Неокласики розуміли під ринком сферу обігу, 

вільного обміну товарів, обмежену лише загальними для всіх учасників правовими 

нормами [96, с. 11].  

Синтез цих ідей та специфіка газового ринку дозволяє нам запропонувати 

наступне визначення регіонального ринку природного газу: як систему 

організаційно-економічних відносин та зв'язків між покупцями й продавцями, за 

участю різного роду торговельних посередників, у сфері видобутку, 

транспортування, зберігання та розподілу природного газу, що сформувалися і 

здійснюються у межах певного "міжнародного регіону" з метою задоволення 

економічних або геополітичних інтересів учасників ринку в залежності від типу 

останніх. Відповідно учасниками регіонального ринку можуть виступати: держави-

імпортери, держави-експортери та держави-транзитери (учасником і регулятором 

такого ринку на міжнародному ринку завжди виступає держава), ТНК, національні 
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компанії-виробники та постачальники (які часто-густо є державними вертикально-

інтегрованими компаніями), національні газотранспортні і газорозподільні 

компанії, кінцеві споживачі країн-учасників ринку (промисловий, енергетичний, 

комунальний сектори національних економік). 

Цілком очевидно, що суб'єктами регулювання газових ринків виступають 

основні його учасники - ті, хто наділенні відповідними повноваженнями (уряди 

держав, міжнародні та регіональні інтеграційні об'єднання, профільні міжнародні 

організації (наприклад, МЕА) або ті хто мають потужний лобістський вплив на 

урядову політику (ТНК, національні кампанії-споживачі енергоносіїв, виробники 

та інші вище перелічені учасники ринку).  

Щодо мети регулювання газових ринків, то для кожного з суб'єктів вона 

своя. Але ключовою є забезпечення своєї енергетичної безпеки та стимулювання 

зростання своїх економік. Цей постулат добре простежується в енергетичних 

пріоритетах країн-учасниць ринків, зафіксованих в різних міжнародних 

документах, зокрема в Європейській енергетичній хартії, Договорі до енергетичної 

хартії та інших міждержавних документах. У цілому на основі наших джерел [118; 

5; 247; 156 та ін.] можна виділити низку ключових цілей міжнародного 

регулювання регіональних ринків енергоносіїв, в тому числі, природного газу: 

узгодження енергетичних політик (стратегій) країн певного регіону 

(ідеологія, мета, обсяги, умови); 

узгодження національних програм розвитку й міжнародних угод в 

енергетичній сфері; 

узгодження проектів з розвитку енергетичної й транспортної 

інфраструктури; 

узгодження програм з розвитку (поширенню) передових технологій в 

енергетиці (і енергозбереженні) тощо. 

На практиці ж досягти повного узгодження цілей держав-учасниць з 

приводу регулювання ринків газу досить складно. Треба відзначити, що 

формування механізму регулювання регіональних ринків природного газу має 

певну специфіку, викликану низкою фундаментальних причин. До них 
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насамперед варто віднести, по-перше, життєво важливе значення природного газу 

у задоволенні потреб економіки всіх країн. По-друге, нерівномірне розміщення 

енергетичних ресурсів відповідно до географії родовищ і розбіжність великих 

районів видобутку й споживання спонукає країни-імпортери до забезпечення 

гарантованих поставок, а країни-експортери – до доступу на зовнішні ринки на 

прийнятних умовах, і, в остаточному підсумку, до їхньої взаємодії.  

Зокрема, в сучасній енергетичній дипломатії можна виділити наступні 

сфери взаємин: між державами-споживачами, між державами-ресурсодобувачами, 

між цими групами держав, об'єднаними в міжнародні організації глобального 

плану, у першу чергу між Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) і ОПЕК, 

між державами-виробниками й споживачами й ТНК, а також між самими ТНК, 

між країнами-експортерами й імпортерами, а також країнами, що надають транзит 

для транспортування енергетичних ресурсів на ринки їхнього збуту [5, с. 50]. 

По-третє, на стан регіональних газових ринків впливають давно сформовані 

соціально-економічні протиріччя між багатьма країнами-постачальниками й 

країнами-споживачами енергоресурсів, зокрема, простежується антагонізм країн-

постачальників і ТНК країн-споживачів. Як відомо інтереси країн-імпортерів 

полягають у гарантованих довгострокових і стабільних поставках енергетичних 

ресурсів із зовнішніх джерел за розумно низькими цінами, а країн-експортерів - у 

забезпеченні стабільних надходжень від продажу енергоресурсів за розумно 

високими цінами. Міжнародна практика свідчить про те, що зіткнення інтересів 

експортерів й імпортерів найчастіше відбувається з питань цін [5, с. 50-51]. 

Інтереси країн-транзитерів полягають в одержанні максимального прибутку 

за надання транзитних послуг із транспортування газу через їхню територію. 

Зокрема, із відносин України, Росії і країн Європейського союзу, можна 

спостерігати, що антагонізм інтересів країн-транзитерів та інтересів експортерів 

енергетичних ресурсів полягає головним чином з приводу розмірів оплати за 

транзитні послуги, а протиріччя імпортерів і транзитерів лежать переважно в сфері 

забезпечення безпеки безперебійного транзиту. 
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На досліджувані ринки також впливає політична нестабільність в деяких 

країнах-експортерах, зокрема, на Близькому Сході, в Північній Африці в деяких 

країнах Південно-східної Азії.  

Тому найбільш актуальною проблемою сучасної енергетичної дипломатії 

стає розробка достатньо прозорих правил гри на ринках енергоносіїв, що 

реалізується на рівні міждержавних угод. В останні декілька десятиліть 

відбувається становлення міжнародно-правового регулювання енергетичного 

сектору і міжнародного енергетичного права, як важливої складової механізму 

регулювання регіональних ринків природного газу. Визначення енергетичного 

права у своїй статті "Енергетичне право як академічна дисципліна" дав Адріан 

Бредбрук. Дослідник характеризує енергетичне право як сукупність прав та 

обов’язків, що виникають у зв'язку з використанням ВСІХ енергетичних ресурсів 

між приватними особами, приватними особами та урядом, між урядами та між 

державами [237, р. 203]. Іншими словами, міжнародне енергетичне право - це 

сукупність принципів та норм міжнародного права, що регулюють міждержавні 

відносини щодо використання, торгівлі, транзиту, постачання енергетичних 

ресурсів [95, с. 324]. 

Як відмічають дослідники, об’єктом регулювання міжнародного 

енергетичного права є енергетичні ресурси, у тому числі газ, предметом - 

міждержавні відносини щодо торгівлі, транзиту та обміну енергетичними 

ресурсами, співробітництва у сфері подолання негативних наслідків, що 

виникають в результаті енергетичної діяльності. Принципами міжнародного 

енергетичного права є принцип постійного суверенітету над природними 

ресурсами, принцип незаподіяння шкоди території інших держав, що знаходяться 

поза межами юрисдикції держави, принцип попередження і співробітництва з 

іншими державами щодо ризиків, які можуть виникнути у зв’язку з небезпечною 

діяльністю включаючи різноманітні екстрені випадки [263, с. 35]. Тому, 

безумовно, має місце висока зацікавленість країн-учасників міжнародного ринку 

газу у розвитку міжнародного енергетичного права як одного з регуляторів 

відносин у досліджуваній сфері,    адже саме енергетичні інтереси і особливо 



 69 

безпека наразі виступають основою зовнішньої енергетичної політики більшості 

держав. Отже, одним із ключових елементів механізму регулювання міжнародних 

та регіональних енергоринків є нормативно-правове забезпечення та 

впровадження єдиних норм в енергетичній сфері всіма його країнами-учасниками.  

Міжнародне енергетичне право має розвинуту систему джерел. Наразі 

взірцевими документами, що стосується регулювання енергетичного сектору, 

можна вважати Європейську енергетичну хартію і Договір до Енергетичної Хартії 

(ДЕХ). Першим широкоформатним багатостороннім міжурядовим документом у 

сфері регулювання світового енергетичного ринку вважається Європейська 

енергетична хартія (Хартія), підписана в Гаазі 17 грудня 1991 р. [125]. Ініціатором 

й організатором розробки Хартії виступила Комісія Європейського союзу, що 

скликала конференцію із запрошенням неєвропейських країн. Тому серед 52 

учасників розробки Хартії стали США, Канада, Японія, Австралія, всі 

західноєвропейські країни і ЄС, а також Росія, Україна й інші держави, що входили 

в колишній СРСР, країни Центральної й Східної Європи. Як бачимо, ініціаторами її 

створення виступили провідні учасники найбільших регіональних ринків 

природного газу, що зацікавленні у створенні єдиних правил і підходів 

регулювання взаємовідносин у досліджуваній сфері. 

В якості основних напрямів співробітництва на міждержавному й 

підприємницькому рівнях Хартією передбачаються: 1) розвиток торгівлі 

енергоресурсами за умов відкритого й конкурентного ринку енергетичних 

продуктів, матеріалів, устаткування й послуг; доступу на комерційних умовах до 

енергоресурсів, їхній розвідці й розробці; 2) координація енергетичної політики й 

стабільності правової бази для розробки ресурсів; 3) спільні заходи щодо 

забезпечення ефективності використання енергії, охорони навколишнього 

середовища. 

Водночас, Хартія є декларацією, і її положення не мають юридично 

обов'язкової сили. У документі підкреслюється необхідність створення 

відповідної міжнародної правової основи для співробітництва в області 

енергетики між її учасниками. Результатом таких намірів став Договір до 
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Енергетичної Хартії. На відміну від Хартії ДЕХ (ухвалений в 1994 р.; офіційно 

набув чинності в 1998 р.) [124], є юридично обов'язковим багатостороннім 

договором, і ратифікований більшістю країн, що підписали Хартію (44 країнами). 

Договір передбачає, що всі учасники одержать рівні можливості й будуть діяти на 

основі уніфікованих правил. ДЕХ охоплює важливі аспекти взаємин між 

учасниками: умови доступу до природних ресурсів і ринку капіталу, 

транспортування й транзит, режим торгівлі, передачу технології, сприяння й 

захист інвестицій, охорону навколишнього середовища та арбітраж. 

Найважливішими положеннями Договору вважаються наступні. 

По-перше, визнання державного суверенітету над національними 

ресурсами. Згідно зі статтею 18, країни-учасниці зберігають за собою право 

визначати райони для розвідки й експлуатації природних ресурсів, темпи росту 

видобутку, доступ іноземних інвесторів, забезпечення охорони ресурсів і 

навколишнього середовища, самостійно встановлювати всі податки, роялті й інші 

фінансові платежі, що виплачуються у зв'язку з розвідкою й експлуатацією 

родовищ, а також брати участь в освоєнні останніх безпосередньо або через 

державні організації. 

По-друге, сприяння доступу до міжнародних ринків на комерційних умовах 

і, в цілому, з метою розвитку відкритого і конкурентного ринку енергетичних 

матеріалів і продуктів, зокрема природного газу (ст. 3).  

По-третє, створення умов для нормальної конкуренції в енергетичному 

секторі (ст. 6); розробка й застосування національного антимонопольного 

законодавства; встановлення порядку розгляду конфліктів при порушенні правил 

конкуренції на території одного з учасників, що наносить збиток інтересам іншого 

учасника. 

По-четверте, вживання заходів для забезпечення вільного транзиту 

енергопродуктів по території країн-підписантів незалежно від походження, місця 

призначення або власника (ст. 7). Не допускається застосування 

дискримінаційних розцінок, обмежень і зборів. Встановлюється заборона країні, 

через територію якої здійснюється транзит, при виникненні суперечки по будь-
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якому питанню, пов'язаному із транзитом, переривати або скорочувати 

транспортування (тобто розроблена процедура вирішення транзитних суперечок). 

По-п'яте, забезпечення іноземним інвесторам гарантій стосовно режиму й 

захисту інвестицій, що відповідають сучасним міжнародним нормам (ст. 10). 

Надання іноземним інвесторам гарантії від примусового вилучення 

капіталовкладень шляхом націоналізації, експропріації й інших заходів, що мають 

аналогічні наслідки (ст. 13); зобов'язання відшкодування збитку внаслідок війни 

або збройного конфлікту, введення надзвичайного стану або громадських 

заворушень (ст. 12). Вільний переказ платежів, пов'язаних з капіталовкладеннями 

(ст. 14). 

По-шосте, країни-підписанти зобов'язані сприяти доступу до енергетичної 

технології й її передачі на комерційній і недискримінаційній основі (ст. 8), а 

також дотримуватися національних законів, у тому числі з охорони 

інтелектуальної власності.  

По-сьоме, підкреслюється важливість відкриття ринків капіталу з метою 

сприяння фінансуванню торгівлі енергоносіями й інвестиціям в енергетику на 

території інших учасників Договору, особливо країн з перехідною економікою 

(ст.9) [124]. 

Крім того Договір містить низку загальних вилучень із зобов'язань країн-

учасниць і додаткові вилучення для країн з перехідною економікою (в їх перелік 

включена і Україна). Наприклад, у ст. 32 "Перехідні заходи", їм дозволяється 

тимчасово припиняти дотримання зобов'язань щодо введення антимонопольного 

законодавства, режиму діяльності для державних підприємств і т.п. 

Безумовно, укладання ДЕХ, серед іншого, стало важливими кроком на 

шляху формування міжнародного механізму регулювання регіональних ринків 

природного газу за рахунок встановлення єдиних правових підходів, принципів, 

норм й правил співробітництва учасників міжнародної торгівлі в енергетичній 

сфері. Однак не всі учасники Хартії підписали Договір до неї (не підписали, 

наприклад, США й Канада), не ратифікували останній, зокрема, Росія, Японія, 

Австралія, Норвегія та ін., оскільки цей документ не повністю враховує їхні 
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національні інтереси. Наприклад, одними з причин виходу Росії з ДЕХ, є те, що 

останній не вирішує всіх проблем доступу російських енергоносіїв на основні 

ринки збуту, ускладнює застосування тарифних інструментів для регулювання 

продажів, може утруднити експорт національним операторам через російську 

мережу трубопроводів [228, с. 21]. 

Отже, неповне врахування укладачами ДЕХ інтересів низки країн-

імпортерів і країн-експортерів енергоносіїв обмежує поки що сферу впливу цього 

фундаментального документу. Очевидним є також той факт, як видно зі змісту 

положень цього документу, що його норми більшою мірою стосуються інтересів 

країн-імпортерів Євросоюзу, зацікавлених в максимальній прозорості й свободи 

отримання та споживання імпортних енергоносіїв. Означені чинники гальмують 

перспективу поширення його положень на більш ширше коло країн, ніж країн ЄС 

та близького до нього зарубіжжя. Водночас, Договір став істотним підґрунтям для 

формування нормативно-правового забезпечення регулювання власне 

європейського регіонального ринку газу та інших енергоносіїв, що включає 

Договір про Європейське енергетичне співтовариство, Пакети енергетичних 

ініціатив, Транзитний протокол до енергетичної Хартії, Угоду про стратегічне 

партнерство та інше енергетичне законодавство ЄС. Останні будуть 

проаналізовані у наступному підрозділі. 

Окрім нормативно-правового забезпечення, необхідною умовою 

функціонування регіональних ринків природного газу є регулювання, яке 

здійснюється на міжнародному та національному рівнях.  

В умовах глобалізації зростає роль впливових міжнародних організацій, що 

намагаються впливати та розробляти уніфіковані правила гри на енергетичних 

ринках. Серед таких організацій провідне місце в цьому питанні займає 

Міжнародна енергетична агенція (МЕА) або International Energy Agency (IEA). 

МЕА входить в Організацію економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), але 

здійснює свою діяльність самостійно. Агентство об'єднує 28 країн Європи, 

Північної Америки й Південно-Східної Азії й виражає інтереси переважно 

економічно розвинених країн-імпортерів енергоносіїв. У компетенцію МЕА з 
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моменту заснування й до сьогоднішнього дня входять два напрями діяльності: 

підтримка енергетичної безпеки країн-членів шляхом колективного реагування на 

перебої в поставках нафти, а також дослідження й аналіз шляхів забезпечення 

країн-членів МЕА й інших країн надійною, доступною й чистою енергією, до якої 

включається й природній газ. 

У перелік основних завдань організації, серед іншого, входять [250]:  

- забезпечення країнам-членам організації доступу до надійних і достатніх 

запасів всіх видів енергоносіїв, у тому числі і газу; 

- підвищення інформаційної відкритості міжнародних ринків енергоресурсів 

шляхом збору й аналізу даних. Зокрема, в останні роки експерти МЕА 

активізували аналіз і прогнозування ринків природного газу, звертаючи велику 

увагу на збільшення міжнародної торгівлі зрідженим газом, що впливає на рівень 

цін інших енергоносіїв (див. наприклад: [273]); 

- підтримка раціональної енергетичної політики, що стимулює економічний 

розвиток й охорону навколишнього середовища в глобальних масштабах, зокрема 

стосовно зменшення викидів парникових газів, за рахунок збільшення частки 

використання газу та альтернативних джерел енергії в енергетиці та 

промисловості замість традиційної нафти; 

- сприяння інноваціям в енергетичній сфері. Про це свідчить укладання 

Агентством з компаніями понад 40 угод в ключових секторах і залучення 

експертів країн-членів і країн-нечленів до реалізації цих домовленостей [259]. 

Водночас регулюючий вплив МЕА на ринки природного газу є хіба що 

опосередкований, оскільки рішення організації мають рекомендаційний характер. 

Її найбільший внесок в регулювання ринків газу, на нашу думку, полягає, по-

перше, в експертно-аналітичній діяльності, що допомагає безпосереднім 

учасниками торговельно-економічних відносин у корегуванні енергетичної 

політики у досліджуваній сфері, по-друге, у сприянні розробки нових технологій 

в енергетичній сфері, особливо у сфері видобутку, транспортування та 

енергоефективного використання природного газу.  

Останнім часом помітним явищем у міжнародних відносинах стала 
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тенденція до певного інституційного оформлення взаємовідносин учасників 

міжнародних ринків газу. Реалізацією такого процесу може стати створення нової 

міжнародної організації, яка покликана об'єднати інтереси виробників газу та 

підвищити світові ціни на газ [6, с 5]. При цьому орієнтиром для створення 

газового картелю є модель ОПЕК. Створення подібної організації у газовій сфері з 

політико-економічними можливостями ОПЕК внесла б істотні корективи, 

принаймні, у функціонування цінового інструменту на ринках блакитного палива. 

У травні 2001 р. представники Алжиру, Брунею, Індонезії, Ірану, Малайзії, 

Нігерії, Оману, Катару, Росії і Туркменістану в Тегерані оголосили про створення 

Форуму країн-експортерів газу (Gas Exporting Countries Forum - GECF) - 

неформальної організації, покликаної координувати дії учасників у газових 

проектах.  У 2009 р. Росія заявила про створення на базі ФКЕГ міжнародної 

організації із статутом, штаб-квартирою і головою. Як відмічають деякі експерти, 

інституціоналізація газового картелю лише розпочинається, але зважаючи на 

стрімкий розвиток газового ринку та виснаження нафтових запасів планети, з часом 

він може перетворитися у впливову міжнародну структуру [99]. 

Головною новиною проведеного в Орані (Алжир) 2010 р. засідання Форуму 

країн-експортерів газу стала теза про те, що ціна на газ має бути прив’язана до 

вартості нафти. Зокрема, вартість газу, ціна на який у довгострокових контрактах 

розраховується, виходячи з вартості кошика нафти і нафтопродуктів, на сьогодні є 

в шість разів менше середньої вартості бареля нафти [1]. Проте, треба відзначити, 

що прив'язка ціни газу до ціни нафти залишається поки що проектом, який наразі 

не має достатньої підтримки навіть серед членів ФКЕГ.  

Як відмічають дослідники, у роботі ФКЕГ, буде багато перепон [15, с. 404-

412; 50]:  

по-перше, частина країн-членів ФКЕГ конкурують між собою у таких 

проектах як, наприклад, "Південний потік" та "Nabucco"; 

по-друге, частина членів організації відверто лобіюють інтереси США або 

ЄС (наприклад, Саудівська Аравія); 

по-третє, має місце конкуренція всередині організації між виробниками ЗПГ 
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та країнами, що експортують свій газ трубопроводами. Наприклад, Росія та Алжир 

не змогли взаємовигідно розділити ринок ЄС. У результаті замість підвищення цін 

Євросоюз отримав двох конкурентних постачальників газу та диверсифікацію 

ринку [194, с. 104]; 

по-четверте, існує внутрішня політична та економічна нестабільність у 

багатьох газодобувних країнах; 

по-п'яте, регулювати ціну газу на міжнародних ринках шляхом зменшення 

або збільшення видобутку сировини, як це роблять країни ОПЕК з нафтою, буде 

досить складно. Адже призупинити видобуток із діючої свердловини фактично 

неможливо, навіть якщо її законсервувати, то поновлення видобутку є надто 

витратним і нерідко економічно неефективним. Тим більше це не вигідно Росії, 

оскільки саме їй, як найбільшому газовому виробнику у "картелі", доведеться 

скорочувати виробництво, у результаті чого її доходи знизяться більшою мірою, 

ніж у інших учасників. 

Очевидно, що країни-учасники ФКЕГ, у найближчому майбутньому не 

зможуть впливати (завищувати) на газові ціни, адже дана організація поки що не 

передбачає необхідного правого інструментарію для прийняття спільних рішень й їх 

виконання з цього питання. Наразі ФКЕГ може сприяти обміну інформацією та 

ефективному плануванню нових проектів. Проте така взаємодія сприятиме на тлі 

зростання ролі торгівлі скрапленим газом об'єднання регіональних газових ринків 

у єдиний глобальний ринок природного газу. Також можна погодитись, що 

створення газового картелю є скоріше політичним проектом і здійснюється для 

позиціонування Росії як енергетичної наддержави, як це було з іншим 

нереалізованим проектом Росії - Міжнародним альянсом недержавних комерційних 

організацій газової галузі (МАННГГ) в СНД [43, с. 13]. 

Отже, можна стверджувати, що розробка єдиного підходу до регулювання 

світового газового ринку, що задовольняв би усіх його учасників поки що 

залишається не реалізованим. І хоча помітною є тенденція до зростання ролі 

міжнародних організацій та форумів у питанні побудови та структуризації 

єдиного механізму регулювання газових ринків, саме регіональна специфіка їх 
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розвитку, що характеризується у першу чергу різними підходами до 

ціноутворення й способу їх організації, зумовлює провідну ролі у досліджуваному 

питанні регіональних інтеграційних об’єднань, які претендують на роль 

міжнародних регуляторів в свої регіонах, та національних урядів країн-учасників 

ринків. Як відомо, для європейського ринку таким міжнародним регулятором 

намагається виступати Єврокомісія, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні помітно 

роль починає грати АТЕС, а в Північноамериканському – НАФТА. Особливості 

регулюючої діяльності відповідних організацій буде приділено увагу у наступних 

підрозділах. 

Договірна практика учасників регіональних ринків, тобто газові контракти 

між комерційними і державними, національними і транснаціональними 

компаніями споживачів та компаніями-постачальниками, є основним ринковим 

інструментом регулювання ціни на газ на деяких регіональних ринках (зокрема, у 

повній мірі це характерно для ринку АТР (див. п.п. 2.3)). Хоча уряди держав, 

зокрема Північноамериканського ринку та континентального ринку Європи, 

намагаються активно впливати на формування ціни на газ шляхом лібералізації 

внутрішніх ринків, як показує практика, контракти про постачання палива 

залишаються основним ринковим інструментом, що впливає на формування ціни 

на європейському ринку та ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Окрім того, 

контракти фіксують загально прийняті для конкретного регіонального ринку 

практику відбору газу, терміни постачання, транспортування, та інші важливі 

питання торгівлі, про що докладно піде мова у наступних підрозділах 

дослідження. 

В залежності від типу регіонального ринку, як показано в таб. 2.1 

домінуючими у конкретному регіоні можуть бути такі газові контракти як: 

середньострокові або короткострокові договори, що характерні для спот-торгівлі 

газом, та довгострокові контракти. 
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Таблиця 2.1 

Регіональний 
ринок 

Північноамериканський  Європейський 
континентальний 

Азіатсько-
Тихоокеанський 

Вид ринку Конкурентний Олігопольний Традиційний 
монополістичний 

Тип контрактів 
і торгові 

взаємовідносини 

Коротко- і середньо-
термінові контракти; 
активна спот торгівля 

Довгострокові 
контракти, 
розвиток спот 
торгівлі 

Довгострокові 
контракти 

Таблицю складено автором за даними [115, с. 12]. 

Треба відзначити, що довгострокові контракти до сьогодні залишаються 

еталоном у торговельних операціях з газом, оскільки вони забезпечують, на 

відміну від спотових контрактів, надійність постачань у довгостроковій 

перспективі. Наприклад, близько 67% обсягів газу у країнах Континентальної 

Європи реалізується на основі довгострокових контрактів. Однак їх суттєвою 

вадою є неоперативність реагування на коливання цін на міжнародних біржах. 

Особливо виразно цей недолік проявився у 2009 р. після різкого падіння цін на 

нафту, що змусило європейські газові компанії внести корективи в довгострокові 

контракти з експортерами [7, с. 11].  

В основі довгострокових контрактів лежить спеціальна формула, що 

прив'язує ціну газу до ціни нафти та нафтопродуктів, що є домінуючою 

практикою на регіональних ринках газу, крім Північноамериканського та ринку 

Великобританії. У той час, у спотових контрактах така прив'язка, як правило, 

відсутня (характерно для Північноамериканського ринку). 

На відміну від ринку довгострокових контрактів, на спотовому ринку 

контракти на постачання укладаються за фіксованою ціною на фіксований період 

(від одного дня до року, як негайна поставка, так і форвардна). Спотовий ринок 

газу зазвичай формується в районах з високою концентрацією продавців і 

покупців газу, наприклад, у вузлах газотранспортної мережі – у так званих 

"хабах", розташованих близько до великих міст або районів видобутку газу. 

Наприклад, найбільший у США Henry Hub у штаті Луїзіана знаходиться на 

перетинанні 16 газопроводів у районі видобутку газу. Усього в США існує 

близько 40 таких центрів торгівлі [166]. 



 78 

У наступних підрозділах ми сконцентруємо увагу на специфіці роботи 

переважно довгострокових контрактів, враховуючі обрані для аналізу регіональні 

ринки та їх ролі у регулюванні останніх. 

Треба відзначити, що найбільший вплив у регулюванні газових ринків на 

сьогодні мають національні уряди, що зумовлюється специфікою газової галузі, 

яка не могла розвиватися без підтримки держави і, як наслідок, без відповідного 

державного контролю. Незалежно від того, яка ступінь або модель конкуренції 

склалася на ринку природного газу, участь держави в його регулюванні зумовлена 

наступними причинами: 

по-перше, ринок природного газу традиційно відноситься до природної 

монополії. Якщо видобування і реалізація природного газу потенційно можуть 

бути ринками з досить високим рівнем конкуренції (як наприклад, на 

лібералізованому ринку Північної Америки), то транспортування газу 

трубопроводами є в більшості випадків природною монополією. Відповідно ціни 

за транспортування повинні регулюватися, з метою запобігання використання 

монополістом-постачальником потенціалу стягування надмірного прибутку; 

по-друге, держава або регулюючий орган мають управляти ризикам, 

пов’язаними з безпекою постачання газу; 

по-третє, держава має запобігати антиконкурентній поведінці продавців 

газу; 

по-четверте, більшість держав прагне забезпечувати захист споживачів, у 

першу чергу домашніх господарств [5, с. 31-32]. 

Безвідносно до моделі ринку регулювання газового сектору державними 

органами варіюється від незначного втручання держави до детальних і серйозних 

обмежень дій газових компаній. Перший підхід до регулювання, як, наприклад, у 

Німеччині та Новій Зеландії, спирається на закони із загальної конкуренції й 

антимонопольні відомства, щоб направляти антиконкурентну поведінку в русло 

"ex-post-facto" (після факту, що стався). Детальніше регулювання, як у 

Сполучених Штатах, Великобританії, Бельгії, Фінляндії, Греції, Данії, Ірландії, 

Іспанії, Нідерландах й інших державах ЄС реалізує основи законів конкуренції 
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через механізми керування поведінкою природних монополістів - компаній з 

транспортування газу. Ці заходи стосуються питань ціноутворення й здійснення 

доступу до мережі, а також здійснення фінансових й експлуатаційних заходів [5, 

с. 33]. При переході від монополії регулювання де-факто може також включати, 

як, наприклад, у Великобританії, активні заходи, спрямовані на підтримку й 

розвиток конкуренції [261, с. 18]. 

З аналізу фахової літератури з досліджуваної тематики [5; 177; 118; 166; 92] 

випливає, що до ключових інструментів державної енергетичної політики у сфері 

регулювання регіональних ринків природного газу можна віднести наступні:  

1) створення та функціонування спеціального регулятора - державного 

агентства, відомства або державної компанії, що займається розробкою проектів і 

розрахунком цін і тарифів у газовому секторі, встановленню тарифів на 

транспортування, зберігання й розподіл природного газу. Подібні інститути 

мають певний ступінь незалежності від короткострокового політичного 

втручання. Цілі такого відомства й принцип роботи встановлюються законодавчо. 

у США таким органом виступає FERC, у Канаді - NEB, у Великобританії - Ofgem, у 

Бельгії - CREG, в Угорщині - Hungarіan Energy Offіce, в Іспанії - CNE, в Італії - 

AEEG, в Нідерландах - Offіce for Energy Regulatіon тощо; 

2) управління цінами й нормою прибутку газових компаній. Більшість країн 

здійснює контроль за цінами, як на поставки газу, так і на транспортування й 

зберігання. Такий контроль може реалізовуватися встановленням регулюючим 

органом певної норми прибутку для газової компанії. Часто-густо державний 

регулятор обмежує ступінь, у якому газова компанія може застосовувати підхід, 

заснований на чистій ринковій вартості, якщо це приводить до одержання 

надприбутку. Як наслідок монополістичні газові компанії в багатьох країнах при 

ціноутворенні комбінують підхід "витрати плюс" і підхід по чистій ринковій 

вартості.  

Водночас слід враховувати, що даний інструмент більшою мірою стосується 

контролю за діяльністю власних компаній для захисту національних споживачів 

енергії від цінових коливань. При укладанні контракту на постачання газу на 
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міждержавному рівні велике значення має тип регіонального ринку. Як відомо, на 

лібералізованому ринку Північної Америки відбулася відмова від державного 

регулювання цін на постачання газу внаслідок поділу газового сектору на 

сегменти з продажу газу, транспортування газу й пов'язаних з останнім послуг, 

що спричинило бурхливий розвиток спотової торгівлі. Відповідно регулювання 

ціни на газ на спотових ринках більшою мірою підпорядковано ринковим 

механізмам вільної конкуренції між приватними компаніями, що працюють в 

різних сегментах цього ринку. Водночас на інших регіональних ринках (Європи 

(за винятком Великобританії) і АТР), де основними учасниками є незначна 

кількість великих приватних та державних компанії, переважно вертикально-

інтегрованих, як в газовому секторі так і електроенергетиці, домінуючим 

інструментом цінового регулювання залишається застосування механізму 

довгострокових контрактів типу "бери і/чи плати", що забезпечує мінімізацію 

ризиків поставок, а також "формули прив'язки" до ціни енергоносіїв-замінників, 

переважно нафти, - для страхування цінових ризиків [118, с. 223-225]. 

Використання вказаних механізмів ціноутворення на нелібералізованих 

регіональних ринках забезпечується переважно за рахунок укладання 

довгострокових контрактів між державними нафтогазовими компаніями або між 

останніми та приватними іноземними компаніями (споживачами) про поставки та 

транспортування газу. Таким чином, пряме або опосередковане втручання урядів 

держав внаслідок того, що останні є власниками національних нафтогазових 

компаній-постачальників (або володіють контрольним пакетом акцій останніх), 

має значний ефект на процес формування ціни на блакитне паливо для всього 

регіонального ринку. В якості прикладу достатньо згадати роль російського 

"Газпрому", де уряду належить понад 50% акцій, у формуванні ціни на 

трубопровідний газ для європейського регіонального ринку. 

На тих ринках, де наявний високий рівень конкуренції в сфері постачання 

газу, ціна контролюється державами лише для його транспортування. Наприклад, 

у Північній Америці транспортні компанії повинні одержати схвалення від 

регулюючого органу (FERC у Сполучених Штатах, NEB у Канаді) на 
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запропоновані тарифи. Тарифи схвалюються або змінюються на разовій підставі 

[5, с. 27].  

3) стимулювання національних та іноземних компаній нарощувати 

видобуток й інвестиції в газові проекти, особливо, в країнах, що мають власні 

розвідані родовища, шляхом: а) лібералізації цін на газ на внутрішніх та 

регіональних ринках; б) зниження податкового навантаження на виробників 

(наприклад, в США в 1980-ті рр. зниження податкового навантаження на 

компанії, що добувають природний газ із вугільних шарів, чорних сланців і 

бітумінозних піщаників, спричинило значне зростання видобутку сировини в 

країні); в) участі у розробці іноземних родовищ, з метою одержати свою частку 

сировини, що добувається, в рамках угод про розподіл продукції або ЗПГ-

проектів; 

4) забезпечення режиму доступу третьої сторони до національної 

газопровідної системи. У світовій практиці склалося два основних види режиму 

доступу - договірний і регульований. Договірний доступ, як правило передбачає 

від компаній-учасників ринку, або підготовки формального кодексу, що містить 

основні необхідні комерційні строки й умови доступу до мережі. Під 

регульованим доступом мається на увазі жорсткий контроль збоку регулюючого 

органу за тим, як транспортні компанії виконують запити щодо доступу до 

мережі, а також встановлення експлуатаційних й фінансових умов за 

користуванням системою. Регульований доступ вимагає публікації тарифів. В 

Австрії, Фінляндії, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Швеції, Великобританії й 

Північній Америці доступ до газопроводів регулюється на основі єдиної прозорої 

системи тарифів й умов користування. Деякі Європейські країни, включаючи 

Німеччину й Бельгію, вибрали договірний доступ при впровадженні Газової 

директиви ЄС. Данія, Франція й Нідерланди зупинилися на комбінації двох 

вказаних варіантів. 

Цей інструмент особливо актуальний у тих випадках, коли виробники або 

зовнішні постачальники газу відмовляються продавати газ безпосередньо 

кінцевим користувачам через страх зниження цін видобутку або прикордонних 
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цін [5, с. 46]. 

5) стимулювання розвитку газової інфраструктури - трубопровідної та СПГ. 

Наприклад, в США в останні роки за умов зниження видобутку газу задоволення 

зростаючого попиту відбувається переважно завдяки збільшення поставок 

трубопровідного газу з Канади. За останні 15 років із цієї країни були збудовані 

низка трубопроводів - Northern Border Pіpelіne, Nova Pіpelіne, Allіance Pіpelіne, 

Mackenzіe Valley pіpelіne та ін. Паралельно з починаючи з кінця 1980-х рр. США 

стали розвивати інфраструктуру СПГ на Атлантичному та Тихоокеанському 

узбережжі [94, с. 5]; 

6) поділ бухгалтерського обліку й управління діяльністю газової компанії по 

транспортуванню, зберіганню й торгівлі газом (так звана вимога незв'язування). 

Треба відзначити, що даний інструмент характерний для лібералізованих 

регіональних ринків. Незв'язування гарантує, що витрати правильно розподілені 

на транспортування та зберігання. Це дає підставу для встановлення розміру 

оплати за газ при використанні системи як для третіх осіб, так і для власного 

торговельного бізнесу газової компанії. Наприклад, у 1997 р. компанія Брітіш Газ 

(Brіtіsh Gas) розділила свою діяльність з транспортування й торгівлі газом на 

Брітіш Газ і Центріка (Centrіca). В США від компаній – власників трубопроводів 

на початку 1990-х рр. також вимагалося реструктурувати їхню комерційну 

діяльність у сфері газопостачання в окремі підрозділи [166]. 

Таким чином, досвід розвинених країн свідчить, що державна енергетична 

політика у досліджуваній сфері зазвичай містить ринкові, адміністративні та 

дипломатичні (міждержавні угоди в сфері торгівлі енергоносіями) форми впливу 

на економічну діяльність компаній-учасників регіональних ринків. 

Отже, механізм регулювання регіонального газового ринку має розмаїту 

структуру, що складається з інститутів, об'єкту, інструментів та цілей 

регулювання. Проте, якщо останні мають спільну основу – досягнення 

енергетичної безпеки для кожної з країн-учасниць ринку, - то інститути й 

інструменти регулювання мають свою специфіку, що залежить від моделі 

організації регіональних ринків. Це зумовлює необхідність дослідження 
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функціонування вказаного механізму на прикладі конкретних регіональних 

ринків, що і стане предметом наукового аналізу у наступних підрозділах 

дисертації. 

 

2.2   Особливості механізму регулювання ринку природного газу ЄС 

 

Ринок природного газу Європейського Союзу представляє собою 

внутрішній ринок країн-членів ЄС, а також інших країн Європи, які беруть участь 

в різних операціях на ринку природного газу (виробництво, транзит, зберігання, 

розподіл, споживання тощо). На сьогодні, враховуючи, що найбільші природні 

монополії історично сформувалися саме на ринку природного газу (і 

електроенергетики), Європейська Комісія ініціювала процес відкриття та 

інтеграції національних енергетичних ринків з подальшим створенням Єдиного 

енергетичного ринку ЄС. Разом з тим, оскільки процес інтеграції планується 

завершити не раніше 2017 року, зберігається традиційний поділ ринку 

природного газу ЄС на три регіональні ринки:  

– Північно-Західний (Нідерланди – країна з керуючим Національним 

регулятором, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Північна Ірландія, 

Швеція, Великобританія та Норвегія у статусі спостерігача); 

– Південний (Іспанія – країна з керуючим Національним регулятором, 

Франція, Португалія); 

– Південно-Східний (Австрія, Італія – країни з керуючим Національним 

регулятором, Болгарія, Чехія, Греція, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, 

Словенія) [219, с. 12]. 

Європейський Союз залишається одним з найбільших споживачів 

природного газу у світі, причому попит на газ має стійку тенденцію до зростання 

(зокрема, до числа країн, що споживають найбільші обсяги газу, належать Велика 

Британія, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція). Разом з тим, 

переважна більшість країн-членів ЄС є нетто-імпортерами вуглеводної сировини 

(див. табл. 2.2), відповідно, вирішити проблему енергобезпеки тільки зусиллями 
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країн-членів неможливо.  

 

Таблиця 2.2  

Споживання та імпорт природного газу країнами Європейського Союзу 

у 2000–2020 рр., млн. тонн нафтового еквіваленту 
 

Таблицю складено автором за даними [260]. 

Газопостачання країн ЄС базується на трьох основних джерелах – власний 

видобуток природного газу (Великобританія, Норвегія, Німеччина, Данія, 

Ірландія, Польща, Румунія, Нідерланди, Італія), поставки всередині регіону та 

зовнішні поставки, при цьому основна частина газу на європейський ринок 

поступає по трубопроводам (що, зокрема, є одним із чинників, які гальмують 

створення глобального газового ринку). Так, близько 90% імпортного газу до 

країн ЄС надходить трубопроводами; ЗПГ частково використовують лише сім 

країн-імпортерів (Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Португалія, Велика 

Британія) і фактично один із трьох головних постачальників – Алжир. Росія і 

Норвегія користуються трубопроводами [169, с. 7]. 

При цьому слід враховувати, що власні запаси природного газу країн 

Співтовариства – порівняно невеликі і значною мірою виснажені, більше того, ЄС 

є єдиним регіоном світу, де протягом останніх 10 років обсяги видобутку 

природного газу не зростали, а зменшувалися. Відповідно, зростає імпортна 

залежність, ускладнена невеликим колом постачальників, серед яких головним є 

Російська Федерація [169, с. 7].  

Сьогодні підсумкова ціна природного газу для споживачів на регіональному 

ринку ЄС визначається комплексом цінових умов, головною з яких є динаміка цін 

на нафту. Деякі дослідники стверджують, що певною мірою ринок природного 

Показник 2000 2010 2020 
Споживання, млн.т н.е. 292 252,2 190 

Нетто-імпорт, млн.т н.е. 127 252 180 

Частка імпорту у 
споживанні, % 43,5 55,6 74 
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газу ЄС представляє собою дзеркальне відображення ринку нафти: збільшення 

попиту супроводжується падінням власного видобутку та необхідністю 

збільшення імпорту [5, с. 77–78]. Разом з тим, для європейського ринку 

залишається характерним збереження та удосконалення принципу формування 

цін на природний газ на основі міжпаливної конкуренції.      

Як і будь-який інші ринки природного газу, ринок Європейського Союзу 

має низку специфічних особливостей, основними з яких є наступні: 

– монополістичний характер ринку та, як наслідок, суттєва роль держави, 

наявність системи державних та наддержавних спеціальних органів регулювання; 

– високий ступінь інтегрованості та монополізації у сфері транспортування 

та збуту природного газу кінцевим споживачам (у кожній країні існує одна газова 

компанія, яка відіграє ключову роль у газопостачанні); 

– ринок представляє собою сукупність регульованих та нерегульованих 

секторів, кожен з яких має достатньо складну структуру; 

– нерівномірний хід лібералізації ринку природного газу, що в значній мірі 

пов'язано з різним ступенем відкритості ринків країн-членів ЄС; 

– розбіжність структури та форм регулювання регіональних газових ринків, 

номенклатури послуг загального характеру; 

– ринок функціонує переважно на основі довготривалих контрактів; 

– поступове посилення ролі споживачів у встановленні цін на 

енергоресурси, що, у свою чергу, призводить до посилення ролі та значення 

міжпаливної конкуренції; 

– розвиток енергетичної інфраструктури в Європі перебуває на досить 

низькому рівні, оскільки більшість країн пов'язана трубопроводами з 

постачальниками поза ЄС, а не між собою. Крім того, недостатньо розвинені 

з'єднання між енергосистемами окремих країн. 

Регулювання ринку природного газу ЄС відбувається в контексті світових 

тенденцій лібералізації, однак з врахуванням, по-перше, специфіки економіки 

Євросоюзу в цілому, по-друге, специфіки економік окремих країн-членів. Крім 

того, слід враховувати, що в Європі були фактично відсутні традиції незалежного 
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регулювання газового сектору. Поєднання державної власності та інтегрованого 

бізнесу великих монополій в сфері транспортування та постачання природного 

газу призвело до створення змішаної політики, яка була заснована як на 

дотриманні прав власності, так і на допустимості регулюючих інтервенцій [5, с. 

104]. Відповідно програма лібералізації ринку призвела до відміни ексклюзивних 

прав на закупівлі, імпорт та оптові поставки газу, а також запровадила принцип 

доступу третьої сторони до трубопровідної системи (як наслідок, компанії пішли 

на формальне розділення функцій з транспортування та постачання).   

В цілому механізм регулювання ринку природного газу ЄС здійснюється на 

основі загальних принципів конкурентної політики ЄС, а саме: 

– визнання конкуренції; 

– необхідність захисту основ економічної конкуренції; 

– взаємозалежність територіального та товарного підходів;  

– захист інтересів споживачів та конкуруючих компаній; 

– принцип "подвійного бар'єру"; 

– принцип "взаємної ввічливості" (positive comity); 

– принцип "невтручання" (negative comity). 

Регулювання ринку природного газу ЄС відбувається на двох рівнях – 

організаційному та нормативно-правовому.  

На організаційному рівні розробку та реалізацію енергетичної політики ЄС 

забезпечують насамперед наднаціональні інститути: Європейська Комісія, Рада 

міністрів ЄС, Європейський Парламент. Головна роль у розробці і прийнятті 

рішень у рамках енергетичної політики належить Європейській Комісії; за 

вироблення спільної енергетичної політики безпосередньо відповідає 

Єврокомісар з питань енергетики. Оперативні питання вирішує Генеральний 

Директорат з енергетики і транспорту.  

Участь у реалізації заходів енергетичної політики беруть різноманітні 

міжурядові та міждержавні структури, фонди та ін.  

Окремо слід відзначити, що питання енергетичної політики в газовому 

секторі систематично обговорюються в межах Європейського форуму з 
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регулювання газу (Мадридського форуму), що дає можливість максимального 

врахування позицій як урядів, так і учасників газового ринку (форму збирає два 

рази на рік всіх учасників ринку – газові компанії, споживачів, регуляторів та 

національні органи влади для обговорення досягнень у різних регіональних 

ініціативах). 

Уряд та державні національні й наднаціональні органи в ЄС відіграють 

важливу роль у процесі регулювання ринку природного газу Євросоюзу. Зокрема, 

вони визначають спільні для всіх операторів на європейському ринку природного 

газу зобов'язання, які гарантують, що всі сторони – видобувні, транспортні, 

торгові компанії – отримають гарантії повернення своїх інвестицій; створюють 

ринкові умови з врахуванням специфічних властивостей природного газу; 

утримують кількість правил в адекватних межах, не допускають появи правил, які 

несумісні одне з одним тощо [5, с. 102–103].   

В цілому система органів, механізмів та інструментів регулювання ринку 

природного газу Європейського Союзу представлена на рис. 2.2  
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Рис. 2.2. Система органів та механізмів регулювання ринку природного газу 

Європейського Союзу (схема побудована автором). 

Для унормування процесів створення газового ринку використовуються 

традиційні для ЄС нормативно-правові акти,  а також документи політичного та 

оглядово-інформаційного характеру 

До нормативно-правових актів відносяться міждержавні угоди (договори, 

конвенції) або інші акти, ратифіковані національними законодавчими органами 

держав-членів ЄС; регламенти – нормативно-правові акти прямої дії, обов’язкові 

для виконання всіма державами-членами ЄС; директиви – акти, обов’язкові в 

частині мети, але такі, що залишають право вибору форм, методів і засобів її 

досягнення за національними органами влади; рішення – акти переважно 

Європарламент 

Інструменти Єврокомісії 
 
– Директиви (створюють 
загальноєвропейську 
законодавчу базу); 
– Правила; 
– Постанови; 
– Судові позови; 
– Матеріали регулятивного 
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обов'язкового характеру, але 
відображають точку зору 
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Партнери Єврокомісії 
 
– Національні органи 
регулювання; 
– Рада європейських 
енергетичних регуляторів; 
– Єврогрупа з питань 
електроенергії та природного 
газу; 
– Мадридський Форум. 
 

Важелі управління 
Єврокомісії 

 
– Моніторинг; 
– Доповіді по країнам; 
– Звіти; 
– Політика в сфері 
конкуренції. 

Єврокомісія 
 

Рада міністрів ЄС 
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адміністративного характеру, обов’язкові для адресата; пропозиції і рекомендації 

– акти, що не мають обов’язкової сили, але мають юридичне значення, їх 

виконання є бажаним; документи політичного характеру – документи, які 

декларують переважно політичні цілі, принципи міждержавного співробітництва 

в енергетичній сфері (наприклад, Енергетична хартія); документи оглядово-

інформаційного характеру – Білі та Зелені книги, в яких наводиться інформація 

про стан виконання заходів спільної енергетичної політики ЄС і декларуються для 

обговорення стратегії і конкретні заходи на перспективу; спільні програми – 

документи, що визначають порядок і ресурси виконання певних проектів або 

розв’язання конкретної проблеми спільними зусиллями держав-членів ЄС і третіх 

сторін; мають обов’язкову силу для членів ЄС [169, с. 10]. 

Початком правового регулювання ринку природного газу ЄС можна 

вважати перші міжнародні договори, які склали основу інтеграції європейських 

країн. Зокрема, договір 1952 року про створення Європейського співтовариства 

вугілля та сталі та договір 1957 року про Європейську спільноту з атомної енергії 

(Євроатом) в деякій мірі заклали правові основи та визначили цілі енергетичної 

політики ЄС, оскільки в них мова йшла про міждержавне регулювання за 

допомогою інвестиційних програм у відповідних галузях. У 1986 році була 

схвалена Енергетична політика ЄС, яка визначила основні цілі до середини 1990-х 

років. 1 липня 1987 р. набрав чинності Єдиний Європейський Акт. Ст. 8а Акту 

встановила мету заснувати до кінця 1992 року внутрішній ринок – простір без 

внутрішніх кордонів, у якому забезпечувався б вільний рух товарів, осіб, послуг і 

капіталу. Пізніше Європейська Комісія використовувала положення щодо 

внутрішнього ринку як правову основу для подальших законодавчих ініціатив 

щодо сектору природного газу [240, с. 288]. 

Разом з тим, слід відзначити, що, незважаючи на те, що створення 

європейських співтовариств починалося саме в енергетичних галузях, їх правове 

регулювання було фактично виключене з дії європейського права. Подібний стан 

правового регулювання пояснюється тим, що енергетичний сектор розглядався 

національними урядами як сектор, який забезпечував національні інтереси в 
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економічній, військовій, соціальній та інших сферах. Тому численні й тривалі 

спроби загальноєвропейських структур перенести правове регулювання 

енергетики на наднаціональний рівень натрапили на опір окремих держав, які 

підтримувалися національними енергетичними монополіями. Така розбіжність 

інтересів між державами-членами та інститутами ЄС призводила до постійної 

боротьби за повноваження у правовому регулюванні ринку природного газу. 

Достатньо довгий час політика ЄС обмежувалася встановленням таких загальних 

цілей, як заохочення раціонального використання енергії і зменшення залежності 

Європи від експорту нафти. Жоден з вказаних договорів, у тому числі Єдиний 

європейський акт, який встановив єдиний європейський ринок, не передбачав 

створення такого ж ринку у сфері енергетики. Невдалою була також спроба 

включити енергетичний розділ в Маастріхтський та Амстердамський договори, в 

проектах яких передбачалося встановити уніфіковані підходи до регулювання 

енергетичних відносин в рамках Європейського Співтовариства [57]. 

Документ 1995 року "Енергетична політика ЄС" головну увагу зосередив на 

необхідності забезпечити колективну енергетичну безпеку, оскільки залежність 

ЄС від поставок імпортних енергоресурсів стабільно зростала. Разом з тим, слід 

зазначити, що формальні повноваження у сфері енергетики ЄС отримав лише з 

набранням чинності Лісабонського договору (2009 р.).       

Однак основним механізмом регулювання ринку природного газу 

Європейського Союзу є розробка відповідними інституціями правової бази у 

формі директив, які розповсюдили режим і правила внутрішнього ринку ЄС на 

природний газ.  

Перевагою директив над іншими правовими актами є те, що їх положення, 

зазвичай визначають лише загальні цілі впровадження або вдосконалення 

правового регулювання відповідних відносин між державами-членами, а також 

встановлюють принципи і можливі засоби досягнення поставлених завдань у 

встановлений термін. Вибір конкретних засобів правового регулювання належить 

державам-членам. Вказані особливості директив зумовили її широке застосування 

при створенні єдиних правил стосовно європейського газового та 
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електроенергетичного ринків ЄС і пов'язаних з ними сфер діяльності [57]. 

До 2003 року основним правовим актом ЄС в газовій сфері була Директива 

98/30/ЄC [244], яка встановила спільні правила щодо постачання, зберігання, 

розповсюдження природного газу. Зокрема, було заборонено національні 

монополії на постачання газу в державах-членах ЄС, а також створення штучних 

бар'єрів, запроваджено конкуренцію на газовому ринку. Одночасно 

запроваджувалася практика постійного моніторингу впровадження зазначених 

заходів і регулярного звітування ЄК про перебіг лібералізації (Контрольні звіти 

ЄК). 

Виконання Директиви протягом 1999 – 2003 рр. продемонструвало переваги 

лібералізованих ринків, насамперед, посилення конкуренції та, відповідно – 

підвищення ефективності їх функціонування, зменшення можливостей для 

зростання роздрібних цін, підвищення якості обслуговування [169, с. 11]. 

26 червня 2003 року було прийнято нову газову Директиву 2003/54/ЄC, яка 

містила нові загальні правила організації та функціонування газового сектору. 

Передусім слід відзначити обґрунтованість та пропорційність функцій та 

повноважень державної влади в газовому секторі, які не повинні перешкоджати 

головним цілям директиви – встановленню лібералізованого і транспарентного 

внутрішнього ринку природного газу, захисту прав споживачів, навколишнього 

середовища та забезпечення безпеки постачання природного газу. Важливими 

також є деякі інші положення директиви.  

Зокрема, стаття 4 директиви стосується питання надання доступу, 

спорудження та управління спорудами з передачі, зберігання і розповсюдження 

природного газу і скрапленого газу, а будь-яку відмову державних органів у 

наданні такого доступу може бути оскаржено. Стаття 25 Директиви передбачає, 

що держави-члени ЄС мають наділити один або більше органів регуляторними 

функціями. Ці органи повинні бути повністю незалежними від інтересів газової 

індустрії. Стаття 26 дозволяє державам-членам ЄС вдаватися до запобіжних 

заходів у випадку несподіваної кризи енергетичного ринку або коли під загрозою 

перебувають фізичний захист чи безпека персоналу чи установок. Про прийняття 
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таких запобіжних заходів держава повинна повідомити інших держав-членів ЄС, а 

також Комісію ЄС. Комісія ЄС має право вимагати, щоб держава-член змінила 

або відмінила такі запобіжні заходи, якщо вони спотворюють конкуренцію або 

негативно впливають на торгівлю [243]. 

З 1 липня 2004 року усі промислові споживачі в Європі, тобто компанії та 

підприємства, здобули право вільного вибору постачальника газу й 

електроенергії. З 1 липня 2007 року таке саме право було надано й громадянам 

країн ЄС [178]. 

Нарешті, 3 вересня 2009 року набув чинності так званий Третій 

енергетичний пакет, проте фактично він почав застосовуватися лише з 3 березня 

2011 р. «Газова» частина пакету включає три законодавчих акта:  

1) Регламент (ЄC) № 713/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 

липня 2009 р., що засновує Агенцію з питань співпраці регуляторів енергетики; 

2) Регламент (ЄC) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 

липня 2009 р. про умови доступу до мереж передачі природного газу та 

скасування Регламенту (ЄC) № 1775/2005; 

3) Директива 2009/73/ЄК Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 

2009 р. стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу. 

Третій енергетичний пакет повинен забезпечити можливості усіх 

європейських громадян скористатись перевагами, що надає прозорий та 

конкурентний енергетичний ринок, а саме: вільний вибір споживачами 

постачальників, більш конкурентні ціни, безпека постачання енергоресурсів. З 

метою досягнення цих цілей нові правила передбачають: 

– відділити функції підприємств з видобування та продажу енергоресурсів 

від функцій з транспортування, що уможливить лібералізацію ринку газу; 

– посилити транскордонну торгівлю в сфері енергетики; 

– створити більш ефективні національні регуляторні органи; 

– сприяти транскордонному співробітництву та інвестуванню; 

– сприяти більшій прозорості діяльності енергетичних компаній; 

– підвищити солідарність між державами-членами ЄС.  
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В цілому структура організаційно-правового забезпечення механізму 

регулювання ринку природного газу Європейського Союзу представлена на рис. 

2.3. 

 

 

 
Рис. 2.3. Структура організаційно-правового забезпечення механізму 

регулювання ринку природного газу Європейського Союзу (схема побудована 
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автором). 

Отже, на сьогодні нове законодавство ЄС встановлює спільні правила 

транспортування, розподілення, продажу та зберігання природного газу, умов 

доступу на ринок, критеріїв та процедур. Нові правила також спрямовані на 

ефективне відокремлення (effective unbunding) функцій підприємств з продажу та 

видобування газу від функцій транспортування. Тільки усунення комерційного 

інтересу для вертикально інтегрованих підприємств дискримінувати учасників 

ринку та потенційних інвесторів зможе забезпечити таке відокремлення. Єдиним 

ефективним засобом усунення конфлікту інтересів між підприємствами з 

видобування/продажу та транспортування газу, а також для гарантування безпеки 

постачання є незалежність оператора системи від будь-якого інтересу, що 

стосується продажу/видобування газу. Нові правила сприятимуть створенню 

стимулів для інвестицій та гарантуватимуть прозорі та ефективні умови доступу 

нових учасників на ринок, а також сприятимуть уникненню формально-

обтяжливого регуляторного режиму роботи національних регуляторних органів. 

Звичайно, для цього необхідно реформувати відповідні підприємства, що 

вимагатиме немало часу, для чого Директивою встановлено перехідний період 

[37]. При цьому держави-члени ЄС можуть застосовувати одну з трьох схем, а 

саме:  

– розділення власності вертикально інтегрованих підприємств: 

газовидобувні підприємства повинні продати свої транспортні мережі 

незалежному операторові і не зможуть мати в ньому контрольного пакету; 

– газовидобувні підприємства можуть залишатися власниками 

транспортних мереж, проте управління транспортною мережею в цьому випадку 

повинен здійснювати спеціально створений незалежний оператор системи; 

– збереження вертикально інтегрованих підприємств, але їх діяльність 

контролюватиметься спеціальним наглядовим органом. 

Зазначені правила стосуються не лише європейських підприємств, але і 

підприємств з третіх країн, що працюють в ЄС. Наголошується, що європейська 

країна може відмовити підприємству в праві входження на її внутрішній ринок у 



 95 

двох випадках: якщо воно не відповідає принципу ефективного відокремлення або 

якщо його поява на ринку може загрожувати енергетичній безпеці держав-членів 

ЄС [38, с. 150]. 

Третій енергетичний пакет, по суті, сформував нову інституційну структуру 

ринку природного газу ЄС, яка представлена на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Інституційна структура ринку природного газу Європейського 

Союзу (схема побудована автором) 
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складовою частиною якого є Третя Директива з питань природного газу 

2009/73/ЄК на сьогодні достатньо ефективно регулюють ринок природного газу 

ЄС. Передусім мова йде про демонополізацію ринку шляхом застосування трьох 

основних моделей розмежування функцій розподілу та виробництва газових 

компаній:  

– поділ власності;  

– визначення незалежного системного оператора;  

– визначення незалежного оператора розподільчої системи [219, с. 15].  

Європейська Комісія у рамках Третього енергетичного пакету також 

підготувала проекти регламентів для попередження зривів у постачанні газу: один 

щодо інформування Комісії про інвестиційні проекти у сфері енергетичної 

інфраструктури та безпосередньо про забезпечення безпеки постачання газу [262]. 

Перший проект регламенту має на меті сприяти кращому збору даних про 

інфраструктурні енергетичні проекти, передбачає зобов’язання держав-членів ЄС 

кожні два роки збирати інформацію про енергетичні інфраструктурні проекти і 

інформувати про   це Європейську Комісію, яка на основі отриманої інформації 

робитиме аналіз існуючих інфраструктурних потужностей. Проект другого 

регламенту передбачає створення державами-членами ЄС спеціальних 

адміністрацій, які мають розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій з 

урахуванням необхідності передусім забезпечити газом школи, лікарні, 

домогосподарства. Також запроваджується індикатор «No 1», який визначатиме 

готовність держави-члена до переривання постачання газу через основну 

транспортну інфраструктуру [38, с. 151].  

В цілому ринок природного газу ЄС сьогодні представляє собою сукупність 

регульованих та нерегульованих секторів, кожен з яких має достатньо складну 

структуру, відповідно специфіка даних секторів визначає специфіку участі 

держави в їх регулюванні. До сфери жорсткого державного регулювання 

відносяться, передусім, сектори, які включають природні монополії (оператори 

магістральних газопроводів, ремонт, техобслуговування, балансування систем 

тощо). Основні проблемні питання, які виникають між регулятором та 
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компаніями, діяльність яких регулюється, в основному пов'язані з тарифами та 

транспортування газу, інвестиціями, розвиток газових мереж та т.і. Нерегульовані 

сектори ринку природного газу переважно включають сферу постачання (це 

пов'язано з тим, що дані сектори працюють в режимі конкуренції). Разом з тим, 

національні та наднаціональні органи ЄС, які відповідають за економічну 

політику, у тій чи іншій мірі впливають на сутність та глибину конкуренції, перш 

за все беручи до уваги випадки монополізації.  

Лібералізація газового ринку ЄС відбувалася еволюційним шляхом, 

відповідно сутність та форми регулювання ринку поступово змінювалися. На 

початку процесу лібералізації регулювання було спрямовано на окремі сегменти 

природних монополій (наприклад, проблема стороннього доступу до газопроводів 

тощо). Пізніше регулювання торкнулося таких сфер як зобов'язання з 

обслуговування потреб держави та суспільства або надійності постачання [5, с. 

103–104].  

До 2004 року пріоритетними питаннями регулювання ринку природного 

газу ЄС були відкриття ринків для конкуренції у правовому полі та розробка 

календарного графіку відповідного процесу. Після 2004 року Єврокомісія 

зосередилася на "якості" та дієвості відкриття ринків, а також рівні ринкової 

конкуренції. На сьогодні всі великі і середні європейські підприємства, які 

працюють у сфері розподілу природного газу, значною мірою є незалежними від 

«материнських» компаній і можуть реорганізуватися в незалежних юридичних 

осіб. Відповідно до нових умов, нові гравці одержують прямий доступ як до 

місцевих споживачів, так і до внутрішньої газотранспортної мережі та 

потужностей зберігання. 

Слід зазначити, що перші ж кроки з лібералізації показали, що, не 

дивлячись на бажання Єврокомісії використовувати термін «єдиний ринок», в 

реальності європейський ринок через історичні особливості розвитку складається 

з сукупності відокремлених регіональних ринків, для об'єднання яких потрібно 

подолати певні перешкоди. Наприклад, такі як: відсутність єдиної системи 

управління потоками газу в умовах лібералізованого ринку, відсутність єдиної 
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системи оплати за доступ до газопроводів третіх сторін, технічні відмінності в 

газових мережах країн ЄС та ін. 

Дерегулювання ринку газу відбувалось в умовах активної протидії цьому 

газових компаній, бо об'єктивно передумови для змін всередині галузі не визріли, 

тобто, дії, спрямовані на лібералізацію ринку газу, носили революційний, а не 

еволюційний характер. Рішення Єврокомісії про запуск процесу лібералізації 

газових ринків ЄС мало політичний характер і не враховувало таких проблемних 

питань як податки, системи оплати, поведінка постачальників тощо. Практика 

свідчить, що газовий ринок важко вмістити в подібні схеми – він ніколи не 

базувався на біржовій торгівлі, його основу складають стійкі довгострокові 

зв'язки, а його головна особливість – тяжіння учасників ринку до вертикальної 

інтеграції за довгостроковими контрактами, тобто, саме те, що намагалася 

подолати Єврокомісія. 

Навіть за повної та вільної конкуренції на газовому ринку не можна 

гарантувати розвиток торгівлі газом: покупці можуть не виявляти бажання 

придбати газ у нового постачальника, а постачальники можуть не виходити на 

нові ринки, що і сталось в частині країн Європейського Союзу. Ці висновки 

підтверджуються аналізом ситуації на лібералізованих ринках США та 

Великобританії. Зокрема, досвід поступового реформування газової галузі в 

Великобританія показав, що на початку реформ ціни на газ для споживачів 

насправді стали нижчими. При цьому незалежні постачальники пропонували газ 

на 10-20% дешевше, ніж екс-монополіст – компанія British Gas. Головними 

причинами початкового успіху було перевищення пропозиції газу над попитом та 

наявність вільних газотранспортних потужностей. Але в подальшому внутрішня 

пропозиція зменшилася, що в результаті посилення конкуренції між споживачами 

газу призвело до зростання цін. Крім того, результатом розвитку спотової та 

ф'ючерсної торгівлі газом стала втрата стимулів для довгострокового 

інвестування, як наслідок, заморожування багатьох важливих інфраструктурних 

проектів. 

На світовому рівні продовжуються досить гострі дискусії навколо всіх цих 
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процесів. Наприклад, дискусію викликає вимога директиви ЄС створити такий 

внутрішній ринок газу, який міг би «сприяти об'єднанню газопроводів у єдину 

мережу і забезпечити експлуатаційну сумісність систем, зокрема, за якістю газу, 

технічними стандартами і пропускною спроможністю». Як свідчить практика, 

прагнення створити єдину газову мережу між європейськими країнами викликає 

протидію з боку газових компаній і призводить до їх об'єднання. Крім цього, 

істотною проблемою залишається структура власності газорозподільних мереж і 

нестача передавальних потужностей на кордонах між країнами. Так що, навіть 

для країн з усталеними традиціями розвитку ринкової економіки відповідність 

критеріям ЄС є досить складним питанням. 

В цілому наслідками модифікації існуючого механізму регулювання ринку 

природного газу ЄС у напрямку лібералізації, інтеграції національних ринків та 

створення Єдиного енергетичного ринку стало підвищення рівня конкуренції на 

ринку газу; забезпечення прозорості, доступу до необхідної інформації; 

гарантування доступу третіх сторін до національних та регіональних ринків; 

розвиток спотової торгівлі; диверсифікація джерел постачання газу до Євросоюзу 

[219, с. 11].  

Модифікація механізму регулювання ринку природного газу в ЄС була 

спричинена кількома причинами.  

По-перше, слід відзначити постійне зростання попиту на енергоресурси в 

країнах-членах ЄС, у тому числі – природний газ.  

По-друге, нестабільність цін на природний газ та нафту.  

По-третє, на сьогодні ЄС в значній мірі залежить від імпорту природного 

газу. 

По-четверте, російсько-українська газова криза, що відбулася у січні 2009 

року, яка ще більше підкреслила ступінь залежності ЄС від зовнішніх джерел 

енергії та надала чіткий сигнал європейським громадянам та законодавцям про те, 

що Європа потребує нової узгодженої та належним чином скоординованої 

зовнішньої енергетичної політики, перш за все – у газовій сфері [38, с. 148]. 

І, нарешті, по-п'яте, глобальна фінансово-економічна криза 2008 – 2009 рр. 
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призвела до стрімкого зростання цін на енергоресурси. Таким чином, оптимізація 

та удосконалення механізмів ринкового регулювання газової галузі були 

необхідні передусім для забезпечення громадян та промисловості ЄС за 

доступними конкурентними цінами. Відповідно головною метою була і 

залишається лібералізація та остаточне об'єднання національних ринків та 

створення Єдиного ринку електроенергії та газу ЄС з високим рівнем конкуренції, 

вирівнюванням та загальним зниженням тарифів на енергоносії. Остаточно дана 

мета була затверджена у 2009 році в "Третьому енергетичному пакеті", згідно 

якого до 2017 року планується створити єдиний енергетичний ринок ЄС.     

Враховуючи, що на сьогодні регулювання ринку природного газу ЄС в 

значній мірі залежить від рівня надійності постачання енергоносія, відповідно 

керівництво Євросоюзу розробляє довгострокові стратегії, пов'язані як з 

активізацією розвідки запасів природного газу в Європі з метою нарощування 

його видобутку, що сприятиме диверсифікації джерел імпорту газу, так і зі 

створенням різноманітних форм партнерських відносин з такими країнами-

постачальниками природного газу як Ангола, Оман, Катар, Лівія, Нігерія тощо. 

Крім того, слід враховувати, що у деяких країн ЄС – зокрема, 

Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, меншою мірою – Австрії, Бельгії, 

Нідерландів та Греції – до сьогодні існує самостійна зовнішня енергетична 

політика, яку вони намагаються інтегрувати в спільну енергетичну політику ЄС.  

Разом з тим, активізація інтеграційних процесів в межах ЄС (зокрема, мова 

йде про ініційовані керівництвом Євросоюзу політико-правові реформи, основна 

мета яких – поступове просування ЄС у напрямку створення справжнього 

економічного і валютного союзу та одночасно союзу політичного, що передбачає 

більшу ступінь гармонізації зовнішньої політики та політики безпеки [192, с. 74]) 

сприяє подальшій розробці та реалізації єдиної енергетичної політики як 

всередині ЄС, так і по відношенню до країн, які не є його членами (перш за все 

мова йде про Російську Федерацію).      

В цілому створення європейського енергетичного (в т.ч. газового) ринку 

відбувається в рамках становлення спільної енергетичної політики ЄС, яка є 
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логічним продовженням інтеграційних процесів у Співтоваристві. Останнім часом 

започатковано також формування спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС. 

Усі ці процеси – тісно взаємозумовлені, не завершені, знаходяться на різних 

стадіях розвитку та не є безпроблемними, оскільки, з одного боку, енергетичні 

питання – як такі, що мають стратегічне значення для національної безпеки, 

держави-члени ЄС неохоче віддають на наднаціональний рівень прийняття 

рішень. З іншого – значні проблеми полягають в узгодженні інтересів споживачів 

(країн ЄС) і постачальників, головні з яких не є членами Співтовариства.  

 

2.3. Інструменти регулювання ринку природного газу Азіатсько-

Тихоокеанського регіону 

 

З точки зору завдань енергетичної безпеки, природний газ позиціонується як 

провідний вид палива на регіональному ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 

За даними BP Statistical Review of World Energy за 2014 рік, у 2013 р., на частку 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону припадало 18,8% світового споживання 

природного газу [236, с. 25]. Водночас значні морські відстані між країнами 

регіону - постачальниками та імпортерами - є істотним чинником, що з одного 

боку обмежує використання трубопровідного газу в АТР, а з іншого перетворює 

регіон у центр глобальної торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ). Зокрема, на 

частку регіону у 2013 р. припадало понад дві третини глобального попиту на ЗПГ: 

з 327 млрд. кубічних метрів світового імпорту зрідженого газу країни АТР 

імпортують понад 225 млрд. кубометрів на рік. Одні лише Японія й Південна 

Корея становлять більше половини світового ринку ЗПГ: разом 154 млрд. 

кубометрів. При постійній тенденції зростання імпорту ЗПГ в Японії, Південній 

Кореї (наприклад, у Японії імпорт ЗПГ з лише 2012 по 2013 роки зріс на 11,8 млрд. 

кубометрів) [236, с. 29], Китаї та інших країнах регіону можна стверджувати, що 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишиться ключовим центром попиту на ЗПГ у 

майбутньому. 

Такий стан речей історично детермінується тим, що азіатські газові ресурси 
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зосереджені переважно в Південно-Східній Азії, тоді як традиційні ринки збуту 

сформувалися в Північно-Східній Азії, що робить питання морських відстаней 

критично важливим. Як наслідок, варіант транспортування газу у формі ЗПГ, що є 

дорожчим видом палива ніж газ традиційний, став головним регіональним 

способом міжнародної торгівлі газом. Трубопровідна ж доставка газу в АТР 

виявилася набагато обмеженішою ніж на континентальних ринках Північної 

Америки і Європи. 

Саме цей чинник, як вважає більшість дослідників [94; 56; 118 тощо], 

безпосередньо вплинув на розвиток системи поставок ЗПГ в регіоні, як і 

занепокоєння з приводу енергетичної безпеки з боку країн Північно-Східної Азії, 

що призвело до формування специфічної для АТР системи ціноутворення на газ та 

інструментів її регулювання. 

В основі базового типового азіатського контракту лежить цінова формула 

"Ціна = Константа + Коефіцієнт "крутість кривої" * JCC, де ціна й константа 

виражаються в дол. США за млн. БТО (британська термальна одиниця), а JCC 

("японська митна вартість нафти" або "японський нафтовий кошик") - у дол. США 

за барель. Протягом тривалого часу цінові формули для басейну Тихого океану 

залишалися досить стабільними, а основна конкуренція між постачальниками була 

обумовлена змінами константи або таких другорядних умов, як мінімальні й 

максимальні межі ціни [163, с. 32; 162, с. 64; 118, с. 249]. 

Проте нестабільність цін на нафту, особливо під час світових нафтових криз, 

створювала проблеми для покупців. З часом останні стали наполягати на 

включення в контракт положення про перегляд цін при досягненні ними певного 

рівня. По суті, це означало обмеження ціни, що звужувало застосування частини 

цінової формули, що стосувалася JCC, в періоди високих цін на нафту. Продавці ж 

стали все частіше наполягати на фіксуванні нижньої межі цін, для того щоб 

захиститися від обвалу цін. Такі верхні й нижні межі зазвичай характеризуються 

як "S-образні криві" [162, с. 64]. У спрощеному вигляді це можна уявити як базове 

співвідношення (назване"крутість кривої"), у якому був присутній зв'язок між 

цінами на нафту й газ із можливістю додавання верхньої й нижньої меж ціни для 
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усунення ризику. Однак більш розповсюдженою є зміна співвідношення цін нафти 

й газу (або крутості кривої) понад або нижче певних рівнів ціни ("точки 

повороту") [163, с. 32]. Ілюстрація типової S-подібної кривої наведена на рис. 2.5. 

 

 
Рис. 2.5. S-подібна крива для Північно-Східної Азії (діаграма складена 

автором за матеріалами [118, с. 250; 162, с. 64]. 

Важливо підкреслити, що ринок енергоресурсів залежить, по-перше, від 

кон'юнктури економічного розвитку країн-учасниць ринку, а, по-друге, від рівня 

конкуренції на такому ринку. Таким чином, спади та підйоми економіки у регіоні 

та вихід на регіональний ринок нових проектів та гравців справляли визначальний 

плив на функціонування означених механізмів ціноутворення на блакитне паливо. 

Все це знайшло своє відтворення в положеннях про ціноутворення в контрактах 

про постачання ЗПГ, які є одними із основних інструментів регулювання ціни на 

газ в АТР. 

З виходом на Північно-Східний сегмент ринку АТР проектів ЗПГ з 

Близького Сходу - спочатку Катару, а потім Оману в кінці 1990-х років – цінова 

конкуренція, що посилилася, зосередилася на механізмах обмеження ціни. Це 

відбувалося на тлі посилення невдоволення покупців ЗПГ з Північно-Східного 

ринку стосовно діючих цінових формул. Високий поріг по зобов'язаннях "бери або 

плати" в рамках домінуючих в АТР довгострокових контрактах створював 

Взаємозв'язок між ціною на 
нафту та імпортною ціною 
на ЗПГ є лінійною між 
мінімальним і 
максимальним ціновими 
рівнями 

СПГ, дол/млн. БТО 

JCC дол. за барель 
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труднощі для покупців – переважно комунальних підприємств з Японії та 

Південної Кореї, в частині відбору об'ємів.  

Така тенденція добре ілюструється конкурентною боротьбою між 

близькосхідними постачальниками газу в Кореї. У першому контракті поставки 

газу в цю країну з Катару в рамках проекту "Rasgas І" передбачалася нижня межа 

ціни. Однак у конкурентній боротьбі з Оманом за другий контракт із Кореєю 

Rasgas програла, коли Оман запропонував корейській компанії KOGAS контракт 

без мінімальної ціни. Згодом, у ході переговорів про розширення поставок, Rasgas 

також виключила з першого контракту положення про нижню межу ціни [215, с. 

222; 118, с. 250]. 

З виходом на досліджуваний ринок Китаю у 2002 р. ще більше посилилася 

тенденція до скорочення ціни на ЗПГ у регіональних контрактах. Внаслідок 

сприятливої конкурентної ситуації на ринку й прагнення постачальників першими 

вийти на китайський ринок, китайська державна компанія CNOOC змогла 

провести тендер й укласти контракт на досить вигідних умовах. Кінцевим 

переможцем тендера став австралійський консорціум North West Shelf. За наявною 

інформацією у контракті була збережена методика "S-подібної кривої" з 

використанням JCC для цілей індексації ціни. Водночас крутість кривої 

співвідношення між JCC і ціною ЗПГ була набагато меншої, порівняно з 

традиційним для Північно-Східної Азії контрактом, становлячи приблизно 

третину від звичайного співвідношення [215, с. 223]. 

Разом з тим, згадані китайські контракти були підписані в період млявого 

попиту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні й активній конкуренції між 

постачальниками. Згодом виникли проблеми з поставками з Індонезії внаслідок 

політичної нестабільності в цій країні, і ринок знову активізувався. Крім того 

зростання світових цін на нафту стимулював до зростання прив'язаних до них цін 

на ЗПГ. Тому з другої половини 2000-х років у переговорній практиці намітилася 

відчутна тенденція до росту цінових рівнів в контрактах. Ціни ж зафіксовані в 

китайських контрактах кваліфікуються відтепер як нижча відмітки ціноутворення 

в АТР [215, с. 224]. 
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Через те, що S-подібні криві обмежують реакцію цін, коли вони перебувають 

на високому або низькому рівні, вони можуть сприяти роздільному формуванню 

цін на нафту й газ у періоди, коли ціна нафти перевищує верхню точку повороту. 

Це, безумовно, було в інтересах покупців палива. Проте, в умовах ринку продавця, 

яким є ринок АТР, переговори, що проводилися згодом, про ухвалення нових 

контрактів і поновлення вже існуючих мали на меті відновлення раніше існуючого 

зв'язку між цінами на нафту й ЗПГ.  

Справа в тому, що напруженість на ринках АТР другої половини 2000-х 

років спричинила підвищення прив'язаних до ціни нафти цін по контрактах на 

поставку ЗПГ й обумовила застосування граничних величин по S-подібній кривій. 

Крім того, у деяких контрактах були обмежені діапазони коливання цін на нафту, 

у яких діяли межі по S-подібній кривій. Як правило, у таких контрактах з 

обмеженим діапазоном зберігалося застосування S-подібної кривої, але тільки на 

тимчасовій основі з наступним переглядом. Виробники, як правило, вважали, що 

встановлені діапазони крутості й точок повороту забезпечують захист від 

"тимчасових" коливань цін на нафту. Вони стали висувати аргументи про те, що 

високі ціни – це нова "норма" і прагнули знайти будь-які підстави для перегляду 

положень про ціноутворення [163, с. 40]. 

Проте найпоширенішою метою переговорів сучасності, як зазначають 

експерти, щодо ухвалення нових контрактів і поновлення вже існуючих, стала 

практика повної відмови від S-подібних кривих. За наявною інформацією, S-

подібні криві були виключені з контрактів з Малайзією, по індонезійських 

проектах "Bontang" й "Tangguh", проекту "Bayu Undan" у Тиморскому морі й 

австралійському проекту "North West Shelf". Хоча у такого підходу є і противники. 

Зокрема, австралійські проекти не збираються відмовлятися від захисту від 

зниження цін, що забезпечується за допомогою S-подібних кривих. Через те, що 

кілька таких проектів є досить дорогими (почасти через високу вартість 

будівництва в Австралії), постачальники як і раніше прагнуть забезпечити певний 

захист у вигляді нижньої межі ціни. Це характерно для проектів "Гордон" й 

"Плуто". Один із проектів імовірно передбачає внесення фінансового забезпечення 
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покупцем на випадок зниження цін [163, с. 40]. 

Таким чином, договірна практика учасників ринку АТР (контракти) – між 

великими приватними та національними компаніями споживачів ЗПГ Північно-

Східної Азії та здебільшого державними компаніями постачальниками з Південно-

Східної Азії та Близького Сходу – є не лише важливим інструментом регулювання 

ціни на газ в регіоні, але й ключовим засобом регулювання ринку загалом. Адже 

контакти про постачання палива окрім питання ціни фіксують загально прийняті 

для конкретного регіонального ринку практику відбору газу, транспортування, 

терміни постачання, а також виступають запобіжником чисельних ризиків 

властивих роботі будь-якого газового проекту. 

Справа в тому, що проект ЗПГ являє собою ланцюг інвестицій, і його успіх, 

у кінцевому рахунку, залежить від міцності його найслабшої ланки. Цей ланцюг 

складається із чотирьох (іноді п'яти) ланок: розробка родовища, у деяких випадках 

прокладка трубопроводу до узбережжя, будівництво заводу для скраплення, 

танкерні перевезення й спорудження прийомного регазифікаційного терміналу. 

Кожен елемент є капіталомістким, і вкладати кошти, як правило, потрібно на 

початковому етапі реалізації проекту, тобто приносити прибуток проект починає 

тільки після його повного завершення. Тому збої й затримки в будь-якій ланці 

цього ланцюга негативно позначаються на поверненні капіталовкладень і 

внутрішній нормі рентабельності проекту. Для управління цими ризиками, 

проекти ЗПГ традиційно вибудовуються на ретельно структурованій системі 

розподілу ризиків. При цьому, центральним елементом проекту є довгостроковий 

контракт між продавцем і покупцем ЗПГ [215, с. 206-208]. 

Такий договір (договір купівлі-продажу) являє собою довгостроковий 

контракт між покупцем і продавцем ЗПГ. У рамках таких контрактів 

забезпечуються основні світові торговельні потоки ЗПГ. Склад учасників 

договорів купівлі-продажу обмежується невеликим числом великих нафтових, 

газових й електричних компаній. Терміни дії таких договорів, як правило, 

становлять 20, у деяких випадках, і більше років. Договори купівлі-продажу є 

комерційною основою більшості проектів ЗПГ. Вони являють собою важливий 
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інструмент, що дозволяє розробникам проекту забезпечувати достатній приплив 

інвестицій у майбутньому. Наявність договору купівлі-продажу й положення про 

зобов'язання "бери або плати" часто є вимогою кредиторів - банківських 

синдикатів, які фінансують такі проекти на безобіговій основі або з обмеженим 

обігом. Не існує жодного заводу зі зрідження природного газу, який би був 

побудований під час відсутності договору купівлі-продажу [162, с. 58]. 

Традиційний договір купівлі-продажу був досить негнучким документом. 

Так, класичні довгострокові контракти, як відомо, припускають продаж продукту 

на умовах FOB (франко-борт, згідно з якою покупець фрахтує судно й приймає 

ЗПГ на виході з терміналу зрідження) з обов'язковою доставкою ЗПГ до 

регазифікаційного терміналу замовника лише виробником зрідженого метану. 

Внаслідок того, що кожному з аспектів договору – конкретним об'ємам газу, 

потужностям зі зрідження, танкерам і приймаючим об'єктам – присвячувався 

конкретний контракт, у договорі була відсутня гнучкість стосовно обсягів і 

пунктів призначення. Це призводило, наприклад, до простою заводів зі зрідження 

або танкерів через труднощі переорієнтації таких потужностей на обслуговування 

інших проектів тощо.  

В останні роки умови договорів купівлі-продажу змінюються по мірі того, як 

торгівля ЗПГ стає більше гнучкою. Обсяги постачання ЗПГ, що охоплюються 

цими договорами, стають меншими; також скорочуються терміни дії договорів. 

При цьому такі тенденції стають типовими не лише для лібералізованого ринку 

Північної Америки, але і для Азіатського-Тихоокеанського регіону. Хоча такі 

традиційні імпортери АТР, як Японія, віддають перевагу довгостроковим 

контрактам в інтересах забезпечення надійності поставок, набувають популярності 

інші - більш гнучкі - форми поставок газу. Так, станом на сьогодні замовник може 

сам, згідно умов, погоджених у довгострокових контрактах, забирати ЗПГ на 

відвантажувальних терміналах виробника. Така практика, зокрема, властива, 

корейській KOGAS та японським компаніям. Вірогідно, цим же шляхом піде й 

Китай [180, с. 99]. 

Крім того, все більшого розповсюдження набуває практика орендування 
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покупцями метановозу на відвантажувальних терміналах країн-постачальників 

газу, зокрема Катару, Малайзії, Індонезії тощо, через "потребу, що раптово 

виникла". З 2008 р. така практика є типовою для китайських компаній CNOOC, 

Petrochіna, національних електроенергетичних компаній Кореї і Японії [180, с. 99]. 

У досліджуваному регіоні зростає рівень продажу ЗПГ у режимі спот, що 

ведеться вже на регазифікаційних терміналах. За даними Міжнародного газового 

союзу основними країнами-постачальниками ЗПГ в АТР у режимі спот є 

Австралія (для Японії) та Оман (для Японії й Південної Кореї) [274, с. 6] 

З посиленням конкуренції в АТР, викликаної виходом на ринок 

близькосхідних проектів в кінці 1990-х років, в договорах купівлі-продажу були 

вперше зафіксовані положення про скорочення терміну дії контрактів, що 

привнесли певну гнучкість в можливості відбору газу з метою забезпечення 

конкурентоздатності поставок. Вони стали укладатися на 17 або 15 років. В 

особливих випадках застосовувалися контракти на ще менші терміни. [215, с. 222; 

118, с. 250]. Подібна тенденція зберігається і до сьогодні. 

В останні 20-ть років зросла роль покупців в таких проектах ЗПГ. На зламі 

століть покупці почали проводити переговори про участь у власності промислових 

активів постачальників як складової частини нових контрактів. Прикладами такої 

участі в промислових активах є: частка корейської KOGAS у катарському проекті 

"Rasgas І", частки Tokyo Gas й Tokyo Electrіc в австралійсько-тиморському проекті 

"Bayu Undan", а також частки китайської CNOOC в австралійському проекті 

"North West Shelf" й в індонезійському проекті "Tangguh" [215, с. 223]. Дана 

тенденція помітна і на прикладі російських проектів. Зокрема в проект "Сахалін-

2", що здійснюється на умовах угоди про розділ прод галузевий укції, увійшли 

акціонерами великі промислові й енергетичні корпорації Японії Mіtsuі й 

Mіtsubіshі. Крім того фінансову підтримку проекту надавав Японський банк 

міжнародного співробітництва. Останній до червня 2004 р. видав кредити на 

сахалінські проекти в розмірі 2,3 млрд. доларів. Усього ж за 1996-2006 роки у два 

сахалінських проекти було інвестовано 19,1 млрд. дол. США [27]. 

Отже, участь у проектах ЗПГ вимагає високоефективного міжурядового 
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співробітництва й вступу в довгострокові ринкові й геополітичні відносини, 

кінцевою метою яких є забезпечення енергетичної безпеки країн-учасниць ринку. 

Без підтримки національних урядів подібні проекти, а отже видобуток, торгівля, 

транспортування сировини, були б неможливі. Як було показано у попередньому 

підрозділі, міждержавне регулювання регіональних газових ринків здійснюється, 

зокрема, за допомогою таких засобів як міжурядові угоди в сфері енергетики, що 

ухвалюються, у тому числі в рамках регіональних міжнародних організацій або 

форумів, інструменти національної енергетичної політики держав-учасниць 

регіональних ринків газу. 

Враховуючи характер ціноутворення на природний газ в АТР, що залежить 

від довгострокових контрактів, значних морських відстаней, коливань цін на 

нафту, забезпечення сировиною економік країн регіону, як основного аспекту 

енергетичної безпеки останніх, є ключовим елементом державної енергетичної 

політики більшості країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, насамперед, Японії, 

Південної Кореї, Китаю, Тайваню та інших країн регіону, тобто у першу чергу тих 

держав, що залежать від імпорту газу. Можна стверджувати, що на сьогодні 

існують певні інструменти розвитку регіонального співробітництва, у тому числі 

в сфері енергетичної безпеки в АТР, які ставлять завдання з розвитку 

позабар'єрної торгівлі енергоносіями, технологічного партнерства тощо. Серед 

них необхідно виділити систему співробітництва в рамках форуму АТЕС – 

найкрупнішої організації економічного співробітництва у регіоні. 

В наш час АТЕС включає 21 учасника, як регіональних країн-імпортерів 

природного газу, так і країн-експортерів, а саме: Японію, Південну Корею, Китай, 

Тайвань (Китайський Тайбей), Таїланд, Австралію, Індонезію, Малайзію, Росію, 

тощо. За період роботи організації АТЕС з 1989 р. були сформульовані інтереси 

країн АТР у сфері енергетики, розроблені пріоритетні перспективні напрямки 

діяльності. Дослідники [227; 56; 156] виділяють такі ключові компоненти 

енергетичної безпеки АТЕС, що сформувалися на сьогодні: 

1) вірогідність і прозорість даних про запаси енергоносіїв; 

2) забезпечення передбачуваності міжнародного ринку нафти й газу за 
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рахунок розширення практики довгострокових контрактів, розвитку діалогу між 

споживачами й виробниками енергії для встановлення прийнятних цін; 

3) диверсифікація поставок енергоресурсів і захист родовищ нафти й газу, 

транспортних шляхів і сховищ від техногенних й інших загроз. 

4) забезпечення міжнародного доступу до світових енергетичних ресурсів 

(розробка єдиних міжнародних правил участі в розробці нафтогазових родовищ й 

у великих транснаціональних інфраструктурних проектах, розширення 

міждержавних мереж транспортування нафти й газу); 

5) зближення нормативно-правових баз країн-учасниць в області 

використання енергії, охорони природного середовища. 

Варто відзначити, що АТЕС функціонує як консультативний форум без 

будь-якої жорсткої організаційної структури або великого бюрократичного 

апарату. Основною формою організаційної діяльності АТЕС є щорічні саміти 

(неформальні зустрічі) лідерів економік Форуму, у ході яких приймаються 

декларації, що підсумовують діяльність Форуму за рік і визначають перспективи 

подальшої діяльності. Таким чином, ці підсумкові документи носять суто 

рекомендаційний характер, хоча не можна не відзначити, що в рамках форуму 

поступово формується організаційний механізм регіональної взаємодії в сфері 

енергетики. Так, за офіційними даними у сфері енергетики [246] з 1990 р. 

функціонує Робоча група по енергетиці (РГЕ), в 2000 р. нею була представлена 

"Ініціатива по енергетичній безпеці" [248] з метою не допущення збоїв у 

забезпеченні енергоносіями. Крім того, у рамках АТЕС функціонують Азіатсько-

Тихоокеанський дослідницький центр та експертні групи з різних аспектів 

енергетичного співробітництва, що займаються збором інформації й аналізом 

даних, питаннями енергетичної ефективності тощо.  

З 1996 р. регулярно проводяться зустрічі міністрів енергетики членів АТЕС, 

на яких визначаються основні завдання енергетичної взаємодії. У 2008 р. 

утворена Цільова група по торгівлі й інвестиціям в галузі енергетики, діяльність 

якої спрямована на їхню лібералізацію. Значну роль у забезпеченні енергетичної 

безпеки грає збір достовірної інформації про стан енергетичних ринків і 
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вироблення загальних підходів щодо питань інформування про надзвичайні 

ситуації. 

Разом з тим враховуючи консультативно-рекомендаційний характер 

діяльності АТЕС та її програм, на сьогодні Форум важко розглядати як дієвий 

інструмент регулювання енергетичного ринку АТР і газового ринку зокрема. 

Даний висновок підтверджується ініціативами лідерів держав регіону, що 

лунають в останні роки, щодо поглиблення інтеграції в енергетичній сфері з 

метою формування справжньої регулюючої структури ринку енергоносіїв. Так, з 

ініціативи японського прем'єр-міністра в 2009 р. стало все активніше підніматися 

питання про формування Східно-Азіатського співтовариства [56, с. 46], 

покликаного вирішити завдання не тільки енергетичної безпеки регіону, але та 

інші актуальні проблеми, у тому числі вище означені. Так, прем'єр-міністр 

Малайзії, на конференції "Oіl&Gas Asіa 2013" у Куала-Лумпурі виступив за єдине 

регулювання енергетичного ринку Азії за прикладом Європейського Союзу [8]. 

Причина подібних ініціатив відома: середня ціна зрідженого газу в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні коштує набагато дорожче, ніж газ на європейському або 

північноамериканському ринках. Зокрема, середня ціна ЗПГ в Японії у 2013 р. 

становила 16,75 дол. США за мільйон БТО. Для порівняння газ на ринку Henry 

Hub (США) коштує 2,76 дол. США за мільйон БТО [236, с. 27].  

Разом тим, експерти мають сумніви, що азіатські країни зможуть створити 

серйозну регулюючу структуру, щось на зразок форуму азіатських країн-

імпортерів газу, внаслідок високого рівня політичних протиріч серед країн-

імпортерів. Проте ціни можуть знизитися внаслідок конкуренції між 

виробниками, що орієнтуються останнім часом замість європейського ринку на 

ринок АТР [8] 

Отже, досвід регулювання Азіатсько-Тихоокеанського регіонального ринку 

газу за допомогою міжурядових домовленостей в рамках регіонального 

інтеграційного об'єднання АТЕС наразі демонструє незначну ефективність 

подібних інструментів в умовах досліджуваного ринку порівняно з європейським 

континентальним ринком. Очевидні відмінності від останнього – значна 
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географічна і економічна сегментація регіону, відсутність міцної інтеграційної та 

наднаціональної структури на кшталт ЄС, домінування торгівлі ЗПГ, що 

здійснюється морським шляхом, відсутність потужної міжнародної трубопровідної 

системи та інші чинники – детермінують порівняно високу роль засобів 

національної енергетичної політики держав регіону в регулюванні газового ринку 

АТР.  

Проаналізуємо основні інструменти енергетичної політики країн-імпортерів 

та експортерів газу досліджуваного регіону, що впливають на роботу всього 

регіонального ринку. 

Перш за все, слід відзначити провідну роль завдань самої енергетичної 

політки країн регіону в розвитку торгівлі газом загалом. Так, з урахуванням 

відомої залежності Японії від імпорту енергоносіїв, основний акцент у рамках її 

енергетичної політики ще з початку 1980-х років був зроблений "на забезпеченні 

надійності енергопостачання", що проявляється і до сьогодні в зменшенні 

залежності від імпорту нафти. Це викликало необхідність диверсифікації джерел 

енергії, що виражається в переході з нафти на природний газ й атомну енергію. 

Завдання енергетичної політики з перепрофілювання енергогенеруючих 

потужностей з нафти на ЗПГ, диверсифікації видів палива в промисловості, а 

також стурбованість уряду екологічними питаннями, особливо стосовно 

зменшення забруднення навколишнього середовища викидами сірки, надали 

японським комунальним підприємствам можливість платити більш високу ціну за 

природний газ у формі ЗПГ. Таким чином, даний чинник стимулював активізацію 

торгівлі ЗПГ не тільки в Японії, але й загалом у всьому регіоні, адже поява 

заможних покупців спочатку з Японії, а згодом і Південної Кореї стала 

передумовою створення проектів з видобутку газу в країнах Південно-Східної 

Азії, Австралії та виходу на регіональний ринок постачальників з Близького 

Сходу, Росії та Північної Америки. 

Висока залежність держав Північно-Східної Азії від імпортних енергоносіїв 

зумовила формування великих компаній-монополістів на національних 

енергетичних ринках, що користуються значною підтримкою держави. Саме вони 
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є основними учасниками міжнародного регіонального ринку газу. Наприклад, у 

Південній Кореї газова промисловість перебуває в руках донедавна державного 

монополіста Korea Gas Corporatіon (KOGAS) (у 2004 році уряду Кореї належало 

26% компанії), що одночасно є найбільшим покупцем газу у світі. У число її 

основних постачальників входять Катар, Індонезія, Малайзія та Оман [27].  

У Японії створена складна ієрархічна система організації нафтогазової 

промисловості, на чолі якої стоїть Японська національна нафтова корпорація 

(JNOC), з якою працюють, окрім великих нафтових компаній Mіtsuі Oіl Exploratіon 

Company, Іndonesіan Petroleum Exploratіon Company (ІNPEX) і Japan Petroleum 

Exploratіon Company (JAPEX), потужні комунальні підприємства, що є основними 

споживачами ЗПГ, - Tokyo.Gas, Osaka.Gas и Toho.Gas [27; 47, с. 73]. Крім того в 

Японії зростає роль компаній, що не мають газового профілю (Mіtsuі, Mіtsubіshі, 

Marubenі, Hyundaі), проте які мають намір посилити свої позиції саме як ЗПГ-

виробники, враховуючи їхню активну участь в іноземних газових проектах, 

наприклад, в російському "Сахалін-2". За даними цих компаній за 2010 р., Mіtsuі, 

Mіtsubіshі, Marubenі й Hyundaі мали сумарний обсяг ЗПГ-потужностей в обсязі 

10,4 млн. тонн. Як наслідок, завдяки цим компаніям Японія майже на 19% зможе 

забезпечувати себе ЗПГ самостійно [180, с. 98], якщо виходити з того, що в 2013 

р., за даними МГС, вона імпортувала 70,6 млн. тонн зрідженого газу [274, с. 8]. 

Відповідно вказані компанії користується широкою, податковою та іншою, 

підтримкою уряду.  

У Китаї основним виробником у газовій галузі та імпортером ЗПГ є 

державна компанія CNOOC, хоча всього в Китаї працюють близько 60 компаній з 

видобутку газу. Проте саме CNOOC стоїть в авангарді створення газової 

промисловості Китаю. Вона займається освоєнням шельфових родовищ у 

Південно-Китайському й Жовтому морях, басейну Ордос і будівництва 

магістральної системи Захід – Схід [150, с. 25]. Крім того компанії ввела в 

експлуатацію термінали регазифікації ЗПГ у провінції Гуандун та провінції 

Фуцзянь, та є учасницею низки великих іноземних проектів ЗПГ, наприклад, в 

проектах "North West Shelf" та "Tangguh". 
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Визначальний вплив держави на формування та діяльність газових 

монополістів має місце в країнах-постачальниках газу, хоча саме участь іноземних 

компаній-імпортерів, у першу чергу з Японії, зумовила створення газової 

промисловості у цих країнах. Так, всі газоносні родовища Малайзії, а також 

видобуток та переробка належать державній компанії Petrolіam Nasіonal Berhad 

(Petronas). В Індонезії з 1971 р. виключним правом видобутку газу володіє 

державна компанія Pertamіna. Наразі Індонезія має кілька видів контрактів по 

проектам "Bontang" і "Arun", що передбачають участь іноземних компаній у 

видобутку газу, але пануюча роль належить державній компанії [27]. 

Поява попиту на дорогий ЗПГ в країнах Північно-Східної Азії завдяки 

пріоритетам енергетичної політики держав субрегіону стимулювала приток 

інвестицій у газову промисловість та розвиток сучасної газової інфраструктури в 

АТР. 

Як відомо, державне регулювання й політика значним чином впливають на 

економіку газових проектів. Оскільки у більшості країн світу саме державі 

належать надра з корисними копалинами, її монопольне право розпоряджатися 

своїми надрами зумовлює безпосередню участь останньої в проектах з видобутку 

сировини в країнах-експортерах та основну роль у залученні іноземних інвестицій 

у видобуток та транспортування сировини. Якщо проекти з освоєння газових 

родовищ для внутрішнього ринку країн, що розвиваються, зазнають певних 

труднощів із залученням фінансування на міжнародному ринку, то комерційно 

обґрунтовані, орієнтовані на експорт проекти ЗПГ, що підкріплені 

довгостроковими зобов'язаннями з боку кредитоспроможних покупців, 

фінансуються за допомогою проектного фінансування.  

Основна причина того, чому для фінансування проектів ЗПГ обирається 

проектне фінансування, полягає в тому, що обсяг необхідних інвестицій настільки 

значний, що жодна компанія не може самостійно прийняти на себе ризики, що 

пов'язані із проектом. Тому у такі проекти залучені численні учасники: виробники 

газу, проектно-будівельні організації, суднобудівні компанії, електричні/газові 

підприємства, трубопровідні компанії, дистриб'ютори, споживачі, банки, страхові 
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компанії й уряди країн-експортерів й імпортерів. У випадку проектного 

фінансування ризики розподіляються серед тих учасників, які найбільше 

пристосовані для їхнього прийняття. Завдяки цьому інструменту уряди країн-

експортерів, які не хочуть або не можуть збільшувати обсяг державного 

кредитування, можуть мобілізувати іноземні інвестиції для розвитку своїх газових 

проектів та відповідної інфраструктури. Крім того, проектне фінансування 

відіграє певну роль у залученні іноземних кваліфікованих фахівців, устаткування 

й технологій у приймаючі країни [162, с. 75].  

На сьогодні кілька країн регіону, що розвиваються, з успіхом реалізують 

проекти з експорту ЗПГ на своїй території за рахунок проектного фінансування. 

Так, ще в 1970-х й 1980-х роках були побудовані заводи по зрідженню 

природного газу в Брунеї, Індонезії, Малайзії й Австралії. Всі ці проекти були 

призначені для поставок ЗПГ електричним і газовим комунальним підприємствам, 

головним чином, Японії, Південної Кореї. Зокрема, у Брунеї в рамках проекту 

"Lumut" збудовано і працює п'ять технологічних ліній зрідження із сукупною 

пропускною здатністю в 7 млн. тон на рік. При цьому уряду Брунею належить 

половина проекту на умовах про розподіл продукції, а частиною, що залишилася, 

володіють на паях компанії Shell і Mіtsubіshі, причому перша із зазначених 

компаній відповідає за технологію, а друга – за збут. 

Проект ЗПГ у Бінтулу, Саравак, на о. Борнео в Малайзії є одним з 

найбільших у світі: він оснащений вісьма технологічними лініями із сукупною 

продуктивністю зі зрідження в 23 млн. тон на рік. Структура цього проекту є 

аналогічною структурі брунейського проекту: малайзійській державній компанії 

Petronas і місцевій адміністрації Саравака належить основний пакет акцій у 

проекті, водночас Shell здійснює технічне керівництво проектом, а японські 

компанії відповідають за збут продукції.  

В Індонезії станом на сьогодні діє 12 технологічних ліній із загальною 

пропускною здатністю в 29 млн. тон на рік в рамках проектів "Bontang" і 

"Tangguh". Перший з цих проектів - "Bontang", що почав працювати з 1977 р., є 

типовим для країн Південно-Східної Азії: 55% проекту належить державній 
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компанії Pertamina. Індонезійському уряду вдалося залучити кредитне 

фінансування у розмірі 1,1 млрд. дол. США від синдикату на чолі з Банком 

Тайваню, що включає також Mіtsubіshі, Chase Manhattan, Банк Індонезії, Fuji 

Bank, Long Term Credit Bank й Tokai Bank [234]. Як видно з переліку учасників 

фінансування даного проекту, більшість з них належать до країн-імпортерів 

Північно-Східної Азії, що робить його досить ілюстративним щодо ролі 

державних і приватних фінансових установ у проектному фінансуванні. 

Участь таких установ, особливо експортно-кредитних, які створюються 

урядами для сприяння експорту товарів і послуг із країни й можуть надавати 

допомогу або сприяння країнам, що розвиваються, забезпечує страхування 

політичних ризиків, державних гарантій й довгострокових кредитів з низькими 

процентними ставками, які не могли б бути одержані в комерційних банках і 

страхових компаніях.  

Показовою у цьому відношенні є участь Японського банку міжнародного 

співробітництва (JBIC) й Японського банку розвитку (DBJ), що зіграли визначальну 

роль в інвестування проектів ЗПГ в АТР та розвитку відповідної газової 

інфраструктури. У тандемі із політикою уряду Японії у сфері диверсифікації 

джерел енергії після нафтових криз 1970-х років, ці організації надавали позики 

на будівництво заводів зі зрідження, ЗПГ-танкерів і регазифікаційних терміналів, 

задіяних для поставок ЗПГ у Японію [162, с. 77-78]. 

Важливим інструментом стимулювання видобутку газу в країнах-

виробниках є податкові режими, пов'язані з промисловою діяльністю. Оскільки 

розробниками ЗПГ-проекту зазвичай виступають спільні підприємства декількох 

компаній, пов'язаних, залежно від характеру ліцензії, договором акціонерів, 

договором про спільне підприємство або угодою про розділ продукції (УРП), мета 

таких податкових режимів полягає в тому, щоб значна частка доходів від 

видобутку нафти й газу залишалася в тій країні, де вони добуваються. У багатьох 

країнах-виробниках національна нафтогазова компанія частково виконує функції 

компанії-оператора проекту, а частково є одним з елементів режиму 

оподатковування. Наприклад, при звичайній формі оподатковування в рамках 
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угоди про розділ продукції (УРП) іноземні партнери мають право компенсувати 

свої витрати за рахунок валових надходжень, але після відшкодування витрат 

розподіл доходів розподіляється таким чином, що значна їхня частка залишається 

в уряді або в національній нафтовій компанії. Зокрема, в Індонезії УРП 

вимагають, щоб підрядник продавав державній компанії Pertamіna 25% своєї 

частки нафти [134, с. 26]. Стосовно розподілу газу у ЗПГ-проектах в Індонезії та 

інших країнах Південно-Східної Азії, то застосування до газу податкових 

режимів, призначених для нафтових операцій, може зумовлювати надлишкове 

оподатковування газових операцій, внаслідок того, що витрати на 

транспортування газу, як правило, вище, ніж у випадку нафти.  

Тому важливе місце в переговорах з урядом приймаючої країни займають 

питання знижок на податки, що застосовуються до нафтових операцій. У випадку 

з газом, де виробники не можуть притримувати останній як нафту для експорту на 

міжнародні ринки, більш поширеною практикою є його продаж конкретним 

виробником конкретному споживачеві. Таким чином, на думку дослідників [215; 

134], газові проекти в цілому характеризуються більше сприятливим для 

інвестора фіскальним/податковим режимом у порівнянні з нафтовими, 

забезпечуючи можливість розробки ресурсів природного газу. Ця думка 

підтверджується у цілому успішною реалізацією ЗПГ-проектів "Bontang" і 

"Tangguh" в Індонезії - в країні, де фіскальні умови нафтових контрактів є одними 

з найбільш суворих у світі (за деякими даними частка підрядника (інвестора) у 

прибутку становить усього 15% після відшкодування витрат відповідно до 

стандартних фіскальних умов [162, с. 144]). 

Таким чином, в країнах-виробниках ЗПГ регіону основними інструментами 

енергетичної політики у сфері постачання газу є залучення іноземних інвестицій 

для створення ЗПГ-проектів, розвиток необхідної інфраструктури, а також 

отримання державою прибутку від продажу сировини та рентної плати від 

видобутку газу. Все це робить розробку газових родовищ в рамках ЗПГ-проектів в 

країнах-експортерах Південно-Східної Азії є одним з основних джерел доходу 

урядів цих держав.  
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На відміну від країн-експортерів, які займаються в рамках ЗПГ-проектів 

перетворенням видобутого газу у зріджений стан та транспортування останнього 

замовникам, в країнах-імпортерах зусилля державної енергетичної політики 

спрямовані на створення спеціальних терміналів регазифікації ЗПГ та доступу до 

них кінцевих споживачів. Таким чином замикається ланцюг міжнародної торгівлі 

природним газом в досліджуваному регіоні.  

Так, в Японії станом на сьогодні функціонує понад 27 ЗПГ терміналів із 

загальною пропускною здатністю в 183 млн. тон на рік, або 47% від світового 

показника. Більшість терміналів експлуатується електричними й газовими 

компаніями, які є учасниками ЗПГ-проектів, й задовольняє потреби конкретних 

споживачів. В останні роки побудовано низку малих і середніх терміналів. Вони 

забезпечують можливість ввозу ЗПГ невеликими місцевими газовими 

підприємствами й компенсують відсутність масштабної газопровідної мережі в 

країні [162, с. 42]. Крім того, поступово просувається вперед будівництво 

трубопроводів. Трубопровідні системи споруджуються навколо трьох основних 

областей споживання комунального газу – Токіо, Нагої й Осаки – і є два 

магістральних трубопроводи, що зв'язує узбережжя Японського моря й Тихого 

океану (Нігата-Токіо й Нігата-Сендай). 

Спорудження ЗПГ терміналів і трубопроводів в Японії фінансувалося 

великими приватними компаніями-споживачами, зокрема провідними газовими 

комунальними підприємствами Tokyo.Gas, Osaka.Gas й Toho.Gas, але за активної 

фінансової підтримки державних експортно-кредитних установ на кшталт JBIC, 

DBJ.  

Доступ решти споживачів (третіх осіб) до газових терміналів регулює уряд 

Японії. Останній рекомендує застосовувати договірний доступ третіх осіб до 

приймаючих ЗПГ-терміналів. Керівні принципи про переговори між власниками 

ЗПГ-терміналів і потенційними користувачами викладені в Посібнику з належної 

торгівлі газом, підготовленому Комісією із чесної торгівлі й Міністерством 

економіки, торгівлі й промисловості в 2004 році. Відповідно до вказаних 

принципів, операторам об'єктів ЗПГ рекомендується підготувати посібник з 
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використання об'єктів третіми особами й розкривати достатню інформацію про 

надлишок потужностей постачання. У керівних принципах також вказується, що у 

випадку необґрунтованої відмови оператором в заявці на користування 

потужностями або необґрунтованою затримкою переговорів, такі дії можуть 

являти собою порушення за змістом антимонопольного закону [162, с. 71-72]. 

Крім того, набутили чинності норми з практичної реалізації принципів 

недискримінації й прозорості в рамках режиму доступу третіх осіб. Разом з тим, 

як зазначають експерти, незважаючи на прийняття таких законів і нормативних 

актів, на сьогоднішній день у країні має місце незначна кількість випадків 

доступу третіх осіб [162, с. 142]. 

В Кореї експлуатуються п'ять великих регазифікаційних терміналів 

загальною потужністю в 60 млн. тон на рік. На відміну від Японії оператором цих 

терміналів є державна корпорація KOGAS, що є найбільшим покупцем ЗПГ у світі 

й учасником низки великих міжнародних ЗПГ-проектів. Вона є єдиним оптовиком 

у країні й володіє терміналами й газотранспортною системою. На сьогодні доступ 

третіх осіб до газової системи країни регулює безпосередньо KOGAS. 

Підприємства, що бажають скористатися терміналами й газотранспортною 

системою повинні проводити прямі переговори із цією компанією [162, с. 72]. 

В Китаї, що є порівняно новим учасником регіонального газового ринку, 

фінансування та спорудженням діючих ЗПГ-терміналів в Гуандуні та Фуцзяні є 

продуктом спільної участі державної компанії CNOOC, британської BP і місцевих 

приватних компаній. Як і в Японії та Кореї ЗПГ-термінали збудовані під 

конкретні ЗПГ-проекти: на перший термінал австралійський проект North West 

Shelf поставляє 3,3 млн. тон ЗПГ на рік у рамках 25-річного довгострокового 

контракту: на другий – постачається ЗПГ з індонезійського проекту Tanggun [150, 

с. 25]. Звісно CNOOC виступає учасником обох цих проектів. 

Отже, підсумовуючи характеристику механізму регулювання газового 

ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який позиціонується як ринок 

зрідженого газу, відзначимо, що за умов монополістичної конкуренції між 

основними постачальниками та конкуренції між країнами нетто-імпортерами за 
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стабільні обсяги поставок ЗПГ, домінуючу роль серед його інструментів грає 

цінове регулювання за рахунок багатосторонніх "договорів купівлі-продажу" - 

довгострокових контрактів в рамках ЗПГ-проектів – між компаніями-

споживачами країн-імпортерів газу з Північно-Східної Азії і, як правило, 

державними компаніями-монополістами країн-експортерів з Південно-Східної 

Азії, Океанії та зовнішніми постачальниками з Близького Сходу і Росії. За умов 

відсутності в АТР міцної інтеграційної політичної структури, яка би взяла на себе 

роль регулятора енергетичних ринків регіону, міждержавне співробітництво на 

урядовому рівні у досліджуваному питанні на має істотного впливу в структурі 

відповідного механізму регулювання, що добре відстежується на прикладі роботи 

АТЕС. Водночас значний вплив на формування структури ринку та регіональної 

торгівлі мають інструменти державної енергетичної політики як збоку країн-

експортерів, що зацікавленні в залученні значних інвестицій у створення ЗПГ-

проектів на своїй території, так і збоку країн-імпортерів, чия енергетична політика 

стала основним стимулом до розвитку регіональної торгівлі зрідженим газом. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Аналіз сучасних механізмів регулювання газових ринків на 

міжнародному і регіональному рівнях та специфіки їх функціонування дає 

підстави зробити наступні авторські узагальнення: 

1) з'ясовано, що під структурою механізму регулювання регіональних 

ринків газу доцільно розуміти сукупність інструментів, суб'єктів 

регулювання, об'єктів регулювання, а також цілей регулювання; 2) виявлено, 

що не зважаючи на тенденцію до зростання ролі енергетичного права та 

діяльності міжнародних організацій та форумів у сфері регулювання 

міжнародного ринку природного газу, запровадження єдиних нормативно-

правових інструментів регулювання поки що залишається не реалізованим. 

Відповідно найбільшу вагу у досліджуваній сфері на сьогодні як суб'єкти 

регулювання мають національні уряди та їх енергетична політика, що містить 
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ринкові, адміністративні та дипломатичні форми впливу на економічну 

діяльність компаній-учасників регіональних ринків газу.  

2) реформування ринку природного газу в Європейському Союзі мало на 

меті знизити ціни для споживачів газу та залучити інвестиції в його видобування 

та розбудову газотранспортної системи. Досягти таких результатів планується 

шляхом збільшення конкуренції в сфері видобування, збуту та забезпечення 

безумовного доступу третіх сторін до газотранспортної та газорозподільної 

систем. В цілому існування внутрішнього ринку природного газу ЄС (як 

складової частини Єдиного енергетичного ринку) позитивно впливає на розвиток 

торгівлі енергоресурсами та координацію енергетичної політики. 

Третій енергетичний пакет, положення якого є обов'язковими для 

імплементації усіма країнами-членами ЄС у визначені в директивах терміни, є 

своєрідним acquis communautaire на сучасному ринку природного газу Євросоюзу. 

На сьогодні він забезпечує можливості усіх європейських громадян скористатись 

перевагами, що надає прозорий та конкурентний енергетичний ринок, а саме: 

а) вільний вибір споживачами постачальників; 

б) більш конкурентні ціни; 

в) безпека постачання енергоресурсів;  

3) досвід регулювання газового ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

свідчить про існування локальних особливостей в функціонуванні відповідних 

регуляторних інструментів в досліджуваній сфері:  

- по-перше, має місце домінуюча роль довгострокових контрактів в рамках 

ЗПГ-проектів ("договори купівлі-продажу") як інструменту регулювання 

регіонального газового ринку. Провідна роль довгострокових контрактів 

зумовлена значним потенціалом регулюючого впливу цього інструменту на цінові 

коливання в регіоні, фіксацією загально прийнятої для даного ринку практики 

відбору газу, транспортування, термінів постачання, а також роллю запобіжника 

чисельних ризиків властивих роботі будь-якого ЗПГ-проекта; 

- по-друге, виявлено, що значний вплив на формування структури ринку та 

регіональної торгівлі мають інструменти державної енергетичної політики країн 
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учасниць ринку АТР. Аналіз відповідної політики дозволив диференціювати 

комплекс її заходів, здійснюваних у країнах-виробниках і країнах-експортерах. 

З'ясовано, що в країнах-виробниках основними інструментами енергетичної 

політики у досліджуваній сфері є залучення іноземних інвестицій для створення 

ЗПГ-проектів, розвиток необхідної інфраструктури, а також отримання державою 

прибутку від продажу сировини та рентної плати від видобутку газу. В країнах-

імпортерах зусилля державної енергетичної політики спрямовані на 

стимулювання внутрішнього попиту на дорогий ЗПГ, що проявляється в активній 

інвестиційній експансії компаній-споживачів палива, державних та комерційних 

фінансових установ на ринки держав-виробників (участь у ЗПГ-проектах), 

створення відповідної внутрішньої газової інфраструктури (терміналів 

регазифікації ЗПГ, газопроводів) та доступу до неї кінцевих споживачів.  
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РОЗДІЛ 3 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ГАЗОВИЙ РИНОК 

3.1. Інноваційно-інвестиційний шлях інтеграції України в європейський 

газовий ринок 

 

Членство в ЄС проголошено стратегічною метою зовнішньої політики 

України, відповідно паливно-енергетичний комплекс, як одна із основних 

складових економічної структури держави, повинен також розвиватися з 

урахуванням цієї мети. Її досягнення потребує наближення до регламентованих 

ЄС правових, організаційних і технічних вимог до паливно-енергетичного 

комплексу і суміжних сфер. В цілому прогрес у проведенні реформ в 

енергетичному секторі є важливою складовою адаптації Україною правових і 

нормативних стандартів ЄС. При цьому важливо не тільки досягти його 

відповідності і прийнятності для європейських енергетичних систем, але і 

достатньої ефективності для України та відповідності її національним інтересам. 

На сьогодні Україна є одним з найбільших у світі транзитерів природного 

газу трубопровідним транспортом, при цьому газотранспортні мережі України 

тісно пов’язані з відповідними мережами країн ЄС. Інтеграція нафто- та 

газопроводів з європейськими мережами забезпечується тим, що вони значною 

мірою використовуються для транзиту енергоносіїв з Російської Федерації та 

інших країн у напрямку ЄС. Використання транзитного потенціалу газопроводів 

становить близько 70%, а нафтопроводів – не більше 50%. Зважаючи на це, можна 

стверджувати, що нафто– та газопроводи є достатньо інтегрованими з мережами 

країн-членів ЄС [61]. Україна також володіє найпотужнішою в Європі (за 

винятком Російської Федерації) системою підземного зберігання природного газу, 

яка налічує 13 сховищ із загальною активною ємністю 30 млрд. м3 та 

максимальною добовою продуктивністю 254 млн. м3.  

У 2014 році вітчизняний видобуток природного газу склав 21 млрд. кубів, 

реверс з європейських країн – 2.1 млрд. м3, імпорт з Російської Федерації за 
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контрактами з "Газпромом" – 25.8 млрд. м3. Таким чином, з різних джерел 

Україна отримала 48.9 млрд. м3. Загальне споживання природного газу склало 

50.4 млрд. м3 (різниці була покрита за рахунок запасів у сховищах). Згідно 

попередніх прогнозів, складених до початку російсько-українського конфлікту, в 

2013 році споживання природного газу повинно було скласти біля 50 млрд. м3 

[88]. 

Разом з тим, паливно-енергетичний комплекс України характеризується 

застарілістю основних фондів та комунікацій, незадовільними темпами їх 

оновлення; значними втратами енергоресурсів, перш за все природного газу під 

час транспортування, зберігання та розподілу; неадекватністю тарифів на 

продукцію та послуги, що надаються підприємствами паливно-енергетичного 

комплексу, насамперед населенню країни; зростанням збитковості роботи 

підприємств паливно-енергетичного комплексу при одночасному збільшенні їх 

відрахувань до Державного бюджету України; нестачею в енергетичних 

підприємств власних коштів для підтримання у належному стані і оновлення 

основних фондів та скороченням обсягів інвестицій, які залучаються у сферу 

паливно-енергетичного комплексу [229]. 

У свою чергу ринок природного газу в Україні, на відміну від нафтового 

ринку, є більш монополізованим, має недосконалу організаційну структуру, 

низький рівень конкуренції та надвисокий рівень закритості та непрозорості.  

Виходячи з цього, контроль над процесами ціноутворення, встановлення 

тарифів, операції імпорту/експорту (у яких часто беруть участь посередники, 

ділова репутація яких є сумнівною або невідомою), умови доступу інвесторів і 

процесами інвестування тощо характеризуються високим рівнем корупції, 

розподілом ресурсних потоків у закритому режимі, а також домінуванням 

політичних чинників. Зазначені фактори суттєво обмежують інноваційно-

інвестиційний потенціал вітчизняного ринку природного газу в контексті його 

інтеграції в європейський енергетичний ринок. Остання, у свою чергу, 

здійснюється за трьома основними напрямами: 

1. Адаптація законодавства. 
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2. Інституційні перетворення. 

3. Інтеграція мереж та уніфікація стандартів. 

Адаптація енергетичного законодавства визначена пріоритетною сферою 

відповідно до Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 

2004 року [74]. Крім того, даний процес закріплений: 

– ст. 51 "Угоди про партнерство і співпрацю між Європейськими 

Спільнотами і Україною" від 14 червня 1994 року;  

– Стратегією інтеграції України в ЄС, затвердженою Указом Президента 

України № 615/98 від 11 червня 1998 року; 

– Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу" [74], яким 

передбачено створення ефективної нормативно-правової бази функціонування 

лібералізованих енергетичних ринків України і системи їх державного 

регулювання з урахуванням вимог законодавства ЄС. 

1 грудня 2005 року в рамках імплементації Плану дій Україна – ЄС було 

підписано Меморандум про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній 

галузі між Україною та ЄС (Меморандум про порозуміння). Меморандум про 

порозуміння визначає спільну стратегію поступової інтеграції енергетичного 

ринку України до енергетичного ринку ЄС і складається з "дорожніх карт", що 

охоплюють такі сфери: (1) ядерна безпека; (2) інтеграція ринків електроенергії та 

газу; (3) безпека енергопостачання та транзиту вуглеводнів; та (4) вугільна галузь. 

Починаючи з березня 2008 року Меморандум про порозуміння також включає п’яту 

"дорожню карту", що має на меті підсилення співробітництва у сфері 

енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.  

Починаючи з 2006 року Україна проводить роботу над оновленням власної 

Енергетичної стратегії до 2030 року. Заявлена мета проекту Енергетичної 

стратегії полягає в розробці інтегрованих та ефективних регуляторних засад, що 

враховуватимуть положення національного законодавства України, її 

зобов’язання в рамках міжнародних договорів, включаючи зобов’язання щодо 



 126 

відповідності нормам законодавства Європейського Союзу в енергетичній сфері, з 

метою сприяння розвитку конкурентного енергетичного ринку, підвищення рівня 

енергетичної ефективності, збільшення обсягів виробництва енергетичних 

ресурсів, диверсифікації джерел імпорту енергетичних ресурсів, запровадження 

тарифів, що відображають дійсні витрати, та забезпечення привабливих умов для 

приватних інвестицій [190]. 

24 вересня 2010 року Україна підписала протокол про приєднання до 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 15 грудня 2010 року 

Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію цього протоколу, а 1 

лютого 2011 року він набув чинності. 

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства перевело відносини Україна – ЄС у площину виконання 

зобов’язань з імплементації європейського енергетичного законодавства. Стаття 2 

чітко вказує, на завдання в контексті членства в Енергетичному Співтоваристві: 

1) створення  стабільної  регуляторної та ринкової структури, здатної  

залучати  інвестиції  в   газові   мережі,   генерувальні потужності, мережі  

передачі  та  розподілу; 

2) створення єдиного регуляторного простору енергопродуктів і матеріалів;  

3) поліпшення  безпеки  постачання  в  єдиному  регуляторному просторі; 

4) поліпшення екологічної ситуації стосовно енергопродуктів і матеріалів;  

5) розвитку конкуренції на ринку енергопродуктів і матеріалів [51]. 

Для цілей статті 2 діяльність Енергетичного Співтовариства охоплює:  

1) запровадження Договірними Сторонами нормативно-правової бази 

Європейського Співтовариства з енергетики, навколишнього середовища, 

конкурентної політики та відновлюваних джерел енергії;  

2) установлення певної регуляторної системи, що дозволяє  ефективне 

функціонування ринків енергопродуктів і матеріалів; 

3) створення Сторонами ринку енергопродуктів і матеріалів [51]. 

Цей крок, по-перше, підтвердив попередні домовленості України з ЄС 

стосовно співробітництва в енергетичній сфері, по-друге – міг би започаткувати 
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виконання завдань, визначених у національному законодавстві, оскільки спільні з 

ЄС завдання та завдання, визначені як внутрішні, збігаються. У цьому, власне, і 

полягає першорядна значущість співробітництва на євроінтеграційному напрямі 

[62, с. 37]. Імплементація європейського енергетичного законодавства через 

механізм Договору здатне, по-перше, суттєво підвищити спроможність України 

протистояти постійним намаганням Російської Федерації політизувати 

міждержавні відносини у сфері енергетики, а залучення до загальноєвропейського 

ринку – зменшити непрозорість внутрішнього (насамперед газового) ринку [62, с. 

37]. 

По-друге, це реальний шанс для України зробити практичний крок у 

напрямі євроінтеграції, оскільки стратегічний документ "Послання щодо безпеки 

енергетичних постачань та міжнародного співробітництва "Енергетична політика 

ЄС: взаємодія з партнерами за межами наших кордонів" від 7 вересня 2011 року 

акцентує увагу на необхідності модернізації ГТС України та її швидшої інтеграції 

до Енергетичного Співтовариства [239]. 

Основними перевагами для держав-учасників Енергетичного 

Співтовариства є додаткові можливості в залученні міжнародних кредитів і 

технічної допомоги. Зазначимо, що в рамках діяльності Енергетичного 

Співтовариства ЄС фактично готує потенційних членів до вступу. Ще не входячи 

до складу ЄС, країни Енергетичного Співтовариства беруть на себе зобов'язання з 

гармонізації своєї нормативно-правової бази зі стандартами ЄС та імплементації 

Другого і Третього енергетичних пакетів. Причому зробити це вони мають 

відповідно до затвердженого графіка, у конкретно обумовлений термін [143]. 

У даному контексті особливого значення для України на сьогодні набуває 

Третій енергопакет, який вступив у силу в 2011 році, оскільки, по-перше, його 

прийняття в значній мірі було обумовлене наслідками "газової війни" між 

Російською Федерацією та Україною на початку 2009 року.  

По-третє, нові вимоги до енергокомпаній, які були сформульовані у 

Третьому енергопакеті, стосувалися не лише європейських фірм, а й компаній із 

третіх країн, що працювали з ЄС (зокрема, їх попередили, що в іншому разі вони 
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можуть втратити доступ до європейського ринку).  

По-четверте, основна вимога Третього енергетичного пакета ЄС – 

розукрупнення вертикально-інтегрованих підприємств, таких як НАК "Нафтогаз 

України". ЄС має на меті поставити в однакові умови менші компанії-конкуренти 

і полегшити входження нових гравців на ринок, лібералізуючи ціни на енергоносії 

(що може означати і збільшення, і зменшення цін залежно від рівня цін на ринку 

до лібералізації). ЄС намагається не допустити перехресного субсидування між 

підприємствами з видобутку, постачання та розподілу газу, що може перешкодити 

доступу сторонніх компаній до мережі. Метою реформи газового ринку має стати 

захист інтересів споживачів і постачальників газу [34, с. 3].  

Крім того, вимоги Третього енергопакету також включають директиви та 

регламенти, що стосуються питань навколишнього середовища, 

енергоефективності, відновлюваної енергетики, статистичної інформації про стан 

енергоринків та її відкритості для споживачів. На думку вітчизняних експертів, 

повноцінна реалізація вищезазначених норм дає змогу забезпечити на 

внутрішньому ринку більшу конкуренцію, високі технічні стандарти та правила 

регулювання, а також поліпшити інвестиційний клімат [143]. 

Виконання вищезазначених вимог Третього енергопакету може позитивно 

вплинути на трансформацію енергетичного сектору України в майбутньому, 

оскільки: 

– промислові споживачі газу матимуть можливість оперативно й без загрози 

фінансових санкцій змінювати постачальника, що зменшить їхню залежність від 

довгострокових контрактів; 

– виконання вимог про надання всієї необхідної інформації (як-от обсягів 

газу, що залишається у сховищах постачальника) полегшить процес закупівель 

промисловими споживачами газу та підвищить прозорість поставок енергоносіїв; 

– формування цін на конкурентніших засадах у середньостроковій 

перспективі дасть змогу уникнути штучного завищення їх чи заниження, зокрема 

й для споживачів побутового сектору; 

– демонополізація транзитних активів сприятиме надходженню інвестицій у 
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енергетичну інфраструктуру внаслідок зміни форми управління цими активами; 

– посилення єдиного регуляторного органу (Національної комісії 

регулювання електроенергетики) підвищить незалежність цієї ключової структури 

від бізнесових інтересів і політичних впливів [34, с. 4]. 

Разом з тим, скасування транзитної монополії однієї компанії і відкриття 

доступу третіх країн до активів газотранспортної системи може пришвидшити 

втрату Україною ролі транзитної наддержави. 

У 2011 – 2012 рр. міністерства та відомства, перш за все 

Міненерговугільпром, виконали доволі значний обсяг роботи у рамках 

імплементації вимог Другого та Третього енергопакетів. Так, у липні 2010 року 

було ухвалено Закон "Про засади функціонування ринку природного газу", який, 

на думку експертів Енергетичного Співтовариства, наблизив Україну до правил і 

принципів роботи європейського ринку газу. Закон містить більшість вимог, 

зафіксованих у Брюссельській декларації, яку Україна та ЄС схвалили в березні 

2009 року. Документ також відповідає основним принципам Директиви 

2003/55/ЄС. Згідно з планом заходів щодо виконання зобов'язань у рамках 

Договору про заснування Енергетичного співтовариства, відповідальними за 

приведення нормативно-правової бази українського ринку природного газу у 

відповідність із вимогами Директиви 2003/55/ЄС (Другий енергопакет) є НКРЕ, 

Міненерго, НАК "Нафтогаз України". За даними секретаріату Енергетичного 

Співтовариства, це означає імплементацію не менш як 38 законодавчих і 

нормативних актів. У січні 2013 року проекти всіх документів були оприлюднені 

в установленому порядку на веб-сайті Міненерго [143]. 

Секретаріат Енергетичного Співтовариства, оцінюючи процес реформ у 

газовому секторі України, у річному звіті за 2012 р. зазначив, що НКРЕ 

затвердила 16 із 18 нормативних актів, передбачених Законом "Про засади 

функціонування ринку природного газу" (№2467-VI), що був ухвалений у липні 

2010 року. Крім цього, у світлі вимог Директиви ЄС 2003/55/ЄC про забезпечення 

незалежності оператора газотранспортної системи – "Укртрансгазу", його 

юридичної та організаційної структури, процесів прийняття рішень і 
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бухгалтерської звітності Верховна Рада 13 березня та 13 квітня 2012 року внесла 

зміни в закони України "Про управління об'єктами державної власності" та "Про 

трубопровідний транспорт". Це дало змогу Кабінету Міністрів здійснити 

необхідні кроки з реорганізації дочірніх підприємств "Нафтогазу" у публічні 

акціонерні товариства – 13 червня 2012 р. Кабінет Міністрів видав розпорядження 

№360-р "Про реорганізацію дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України" [143]. 

Разом з тим, протягом 2012 – 2013 рр. вітчизняні експерти неодноразово 

відзначали, що здійснення реформ в енергосекторі відбувається хаотично. 

Зокрема, відсутній конкретний державний інститут та посадова особа, 

відповідальна за реалізацію реформування газового ринку та ринку 

електроенергетики відповідно до нормативно-правових актів ЄС, міністерства та 

відомства не узгоджують позицій, а конфліктують за стратегічно важливі цілі, 

проекти законів про реформування енергоринків не розглядають як першочергові 

в парламенті та часто відкликаються, плани, які мають бути реалізовані при 

приведенні українського законодавства в енергосфері до європейського, часто 

відкладаються, а потім переносять на наступний період [143]. 

Інноваційно-інвестиційні фактори інтеграції України в європейський 

енергетичний ринок напряму пов'язані з Енергетичною стратегію ЄС до 2020 року 

[58], яка визначає п'ять ключових пріоритетів: 

– енергозбереження – як головна передумова скорочення споживання 

енергоресурсів і, відповідно, пасивного зміцнення енергетичної безпеки (аналіз 

даних споживання газу в Україні впродовж останніх років показує збереження 

високого рівня енергоємності, навіть коли йдеться про деяку тенденцію 

скорочення обсягів споживання, особливо на тлі скорочення власного видобутку) 

[62, с. 37]; 

– об’єднаний енергетичний ринок. Формування ринку, який до 2017 року 

має охопити всі країни ЄС і до якого можуть приєднатися країни-учасниці 

Енергетичного Співтовариства, призведе до зростання ролі ринків, порівняно з 

двосторонніми угодами (проте Україна поки що зволікає з виконанням узятих на 

себе зобов’язань, зокрема, з реформування газового ринку та ринку 
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електроенергії). При цьому слід враховувати, що ЄС продовжує реалізацію 

диверсифікаційних проектів, зокрема газових коридорів "Північ – Південь", 

покликаних з’єднати інтерконекторами західних сусідів України та забезпечити 

їм альтернативний шлях постачання газу (насамперед, неросійського походження, 

обминаючи територію України. Таким чином, зволікання зі створенням 

незалежного оператора ГТС, який би працював на загальновизнаних в ЄС 

підставах, є однією з причин реалізації в ряді країн ЄС проектів розширення 

наявних і будівництва нових потужностей зі зберігання газу, що поступово 

зменшує потенційну важливість українських газосховищ для балансування 

постачання газу до країн Центрально-Східної Європи; 

– спільна позиція ("єдиний голос") ЄС на міжнародній арені в енергетичних 

питаннях. "Єдиний голос" ЄС може мати позитивний вплив на формування 

енергетичних відносин Російської Федерації та України, якщо остання збереже 

членство в Енергетичному Співтоваристві і скористається, зокрема, положеннями 

про необхідність їх узгодженості з принципами енергетичного законодавства ЄС 

[62, с. 38]; 

– лідерство в енергетичних технологіях та інноваціях. Цей пріоритет 

покликаний сприяти подальшому нарощуванню енергетичної самостійності ЄС 

через покращення ефективності використання енергоносіїв (в Україні на сьогодні 

широкомасштабна реконструкція енергетичної інфраструктури з використанням 

передових технологій навряд чи можлива – з огляду на низьку інвестиційну 

спроможність, неефективні механізми кредитної політики, недостатнє 

стимулювання енергозбереження з боку держави); 

– забезпечення інтересів споживачів через проведення реформ у 

ціноутворенні, підключення споживачів до мереж і прозоре нарахування вартості 

послуг. Цей пріоритет відповідає принципам Третього енергетичного пакета та 

має забезпечити створення максимально комфортного для споживачів 

енергетичного ринку в ЄС. У контексті впливу на Україну це може означати, що 

ЄС наполягатиме на продовженні процесу коригування цін на енергоносії до 

рівня економічно обґрунтованих для всіх категорій споживачів, а також подоланні 
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непрозорості бізнесу українських енергетичних компаній, відкриття 

енергетичного ринку для європейських корпорацій [62, с. 39]. 

В цілому в рамках адаптації законодавства України в частині створення 

ринків природного газу необхідно передбачати такі основні засоби та механізми 

утворення ринку: 

– створення умов для діяльності незалежного регулятора ринків, який 

регулює відносини між учасниками ринків; 

– створення умов для незалежної діяльності операторів з транспортування 

та розподілу природного газу; 

– запровадження регульованого (на основі встановлених регулятором 

однакових незалежно від форм власності та недискримінаційних тарифів) доступу 

до засобів транспортування та розподілу природного газу; 

– запровадження справедливих, прозорих та недискримінаційних 

соціальних зобов’язань енергетичних компаній щодо надання послуг і захист 

найбільш незахищених категорій споживачів; 

– створення умов для розвитку внутрішніх та міждержавних газопроводів з 

метою забезпечення надійності функціонування енергетичних ринків, здійснення 

експортно-імпортних операцій та транзиту газу [222]. 

У свою чергу інституційне забезпечення процесів формування 

національного газового ринку має дві складові – організаційну та нормативно-

правову. При цьому слід враховувати, що організаційне забезпечення зводиться 

власне до державного управління, оскільки незалежних структур, які б приймали 

відчутну участь у зазначених процесах, в Україні фактично немає.  

Згідно з чинним законодавством України, основні напрями державної 

політики в нафтогазовій галузі визначає Верховна Рада України. На неї також 

покладено функцію законодавчого регулювання. У свою чергу НКРЕ є 

центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і має 

забезпечувати проведення цінової та тарифної політики, ліцензування, 

державного регулювання природних монополій, розвитку конкуренції і захисту 

прав споживачів. В цілому система управління газовим сектором України не 
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відповідає світовій тенденції – заміні прямого втручання держави в економічні 

процеси ефективним державним регулюванням і створенням сприятливих умов 

для ефективного господарювання суб’єктів різних форм власності, оскільки НКРЕ 

не перетворилася на незалежного регулятора на ринку газу, а переважно виконує 

регуляторні функції на ринку роздрібної торгівлі газом. Оптова торгівля 

залишається прерогативою інших центральних органів виконавчої влади. 

Монопольне становище у ринку природного газу в Україні займає НАК 

"Нафтогаз України", яка займається постачанням газу для населення, бюджетних 

організацій і підприємств, які виробляють теплову енергію. Її дочірні компанії 

ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ДК "Укргазвидобування" разом із ВАТ "Укрнафта" 

забезпечували видобуток 94% газу. Крім того, вона є монополістом у 

транспортуванні газу магістральними трубопроводами та його постачанні. У 2013 

році ЄС, ЄБРР, ЄІБ і Світовий Банк спільно з Україною взяли активну участь у 

реалізації ініціативи з модернізації газотранспортної системи України. Зокрема, 

було досягнуто певних результатів щодо реформування НАК "Нафтогаз України", 

а саме відокремлення  транспортування, видобування, розподілу та постачання 

природного газу, а також забезпечення доступу третій сторін до газової мережі 

[33]. 

  В цілому трансформація системи державного управління газовим ринком 

не завершена та перебуває у стані перманентного реформування – в залежності 

від зміни урядів. 

Що стосується нормативно-правового забезпечення, то в Україні 

сформовано певний масив законодавчих актів, що регулюють відносини в 

нафтогазовій галузі. Одним із найважливіших елементів модернізації ринку 

природного газу України є Закон України "Про основні засади функціонування 

ринку природного газу" №2467 від 8 липня 2010 року, який покликаний створити 

нормативно-правові умови для стабільного функціонування ринку природного 

газу на конкурентних засадах з урахуванням збалансування інтересів усіх 

учасників ринку та держави, а також приведення законодавства України у 

відповідність із базовими положеннями законодавства ЄС. Ухвалення цього 
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закону є певним кроком уперед, зокрема, він урегульовує такі ключові питання, 

як надання рівноправного доступу суб’єктам газового ринку до Єдиної 

газотранспортної системи, розподіл функцій з видобутку, транспортування, 

розподілу і поставок газу. Окрім того, документом закріплюється роль 

Національної комісії регулювання електроенергетики України як головного 

регулюючого органу в газовому секторі, також створюються передумови для 

розвитку на ринку газу конкурентних відносин [142]. 

Разом з тим, слід відзначити, що до сьогодні формування "газового" 

законодавства остаточно не завершене. 

В цілому адаптація вітчизняного законодавства та відповідні інституційні 

перетворення в енергетичній сфері сприятиме створенню конкурентних 

енергетичних ринків України, інтегрованих до європейських ринків. Створення 

таких ринків базується на засадах: 

– забезпечення надійності постачання енергоносіїв; 

– розширення конкуренції відповідно до принципів свободи руху товарів, 

послуг, капіталу та робочої сили; 

– забезпечення охорони навколишнього середовища та цивільного захисту у 

сфері техногенної безпеки. 

На думку учасників засідання Робочої групи на тему: "Енергетична 

стратегія України у контексті політичної асоціації та економічної інтеграції з 

Європейським Союзом", пріоритетними завданнями реалізації державної 

політики України в енергетичній сфері повинні стати: 

– прискорення процесу виконання зобов’язань в Енергетичному 

Співтоваристві, в першу чергу тих, термін яких минув, шляхом узгодження з 

Секретаріатом Енергетичного Співтовариства детального плану дій щодо 

імплементації законодавства, передбаченого Договором про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та внесення відповідних змін до законодавчої та 

регуляторної бази; 

– вдосконалення механізмів координації діяльності центральних органів 

виконавчої влади, відповідальних за розробку нормативно-правових актів на 
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виконання вимог Енергетичного Співтовариства; 

– зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, шляхом внесення змін та 

прийняття законодавчої та регуляторної бази у відповідності до зобов’язань, 

взятих Україною у ході приєднання до Договору про створення Енергетичного 

Співтовариства, а також у відповідності до положень ст. 23 Директиви 2003/54/ЕС 

та ст. 25 Директиви 2003/55/ЕС; 

– продовження реформування ціноутворення на газ та заходів щодо 

забезпечення повної сплати за постачання природного газу; 

– імплементація положень Закону України "Про засади функціонування 

ринку природного газу" з урахуванням відповідних норм Директиви 2003/55/ЄС, 

Регламенту ЄС 1775/2005; 

– оцінка варіанту використання зрідженого природного газу (ЗПГ) для 

диверсифікації поставок газу, особливо стосовно витрат, прогнозів ринку ЗПГ, 

альтернатив, а також політичних і економічних ризиків; 

– розроблення необхідної правової та технічної бази, щоб уможливити 

реверсні потоки з Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі, а також полегшити 

використання європейськими компаніями українських газосховищ та забезпечити 

недискримінаційний доступ до них [170]. 

В цілому, якщо Україна виконуватиме свої зобов’язання в рамках ДЕС, 

Брюссельську декларацію з модернізації ГТС України, то це може стати початком 

інтеграції енергетичної інфраструктури країни до європейського енергетичного 

простору. Одним з імовірних сценаріїв є інтеграція через регіональну платформу 

Вишеградської групи, яка виникла після газової кризи 2006 року та достатньо 

ефективно діє над реалізацією низки проектів, що підтримуються фінансово 

Європейською Комісією і мають на меті зменшення ступеня вразливості 

Вишеградської групи від енергетичних криз на Сході, підвищення рівня 

енергетичної безпеки через синергію зусиль. 

Головний вектор зусиль на період до 2020 року – біполярний процес 

інтеграції-реформування енергетичного сектору України в енергетичний простір 
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Європейського Союзу відповідно до Договору Енергетичного співтовариства та 

майбутніх базових документів у відносинах Україна – ЄС. Енергетична стратегія 

має розглядатися як базовий документ синхронізації, а в подальшому й інтеграції 

української енергетики в енергетичний простір ЄС.  

 

3.2. Оцінка ефективності впливу східного геополітичного вектору на 

інтеграцію України у європейський газовий ринок 

 

Протягом останніх десяти років україно-російські економічні відносини у 

газовій сфері набули відвертого політичного забарвлення і стали фактично 

визначати характер міждержавних відносин України і Росії загалом. Починаючи з 

2000-х років, особливо з 2006 р. (перша "газова війна"), Російська Федерація стала 

активно використовувати політико-дипломатичні важелі впливу на міждержавні 

відносини в газовому секторі з метою утримання України у сфері свого 

політичного впливу. Сучасна енергетична політика Росії стосовно України 

вирізняється жорстким і прагматичним характером, де кожен перегляд умов 

постачання і транзиту природного газу виливався у так звані "газові війни", що 

розглядалися російською стороною в якості дієвих інструментів корегування на 

свою користь зовнішньополітичного курсу України, зміцнення "проросійської 

складової" внутрішньої політики нашої держави, просування бізнесових інтересів 

своїх державних монополій та лояльних до режиму фінансово-промислових груп. 

Хоча паливно-енергетичні комплекси України і Росії значною мірою 

взаємозалежні, оскільки з розпадом господарської системи колишнього СРСР, 

обидві держави отримали у спадщину частини єдиної колись 

трансконтинентальної трубопровідної інфраструктури та промислові комплекси з 

видобутку енергетичних ресурсів, практика україно-російських відносин в газовій 

сфері 2006 – 2014 рр. демонструє, що Росія, безумовно, виступає сильнішою 

стороною, і ефективно використовує цю перевагу на свою користь, відводячи собі 

роль ключового центру управління трубопровідною інфраструктурою як 

складовою енергомосту між Азією і Європейським Союзом [230]. Україні ж 
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відводиться роль ресурсної бази, основна функція якої полягає в експлуатації її 

газотранспортної системи (ГТС), підконтрольної Росії (ідея створення 

Міжнародного консорціуму з управління та розвитку ГТС України) [158]. 

Отже, енергетична політика Російської Федерації протягом останнього 

десятиліття свідчить, що вона спрямована на зменшення залежності від країн-

транзитерів російських газу, а також на заохочення високого рівня споживання її 

енергоносіїв в Україні.  

З точки зору впливу на інтереси України в газовій сфері особливе значення 

мають російські інфраструктурні проекти "Північний потік" і "Південний потік", 

які (за умов введення в дію "Південного потоку"), за оцінкою багатьох експертів 

потенційно можуть скоротити обсяги транзиту через ГТС України від 118 млрд. 

куб. м до 30-40 млрд. куб. м/рік [209, с. 24; 145]. А при падінні обсягів транзиту 

до рівня менше 60 млрд. куб. м на рік за нинішнього рівня тарифів експлуатація 

всієї ГТС стане нерентабельною, якщо ж транзит стане менше 40 млрд. куб. м на 

рік – можуть виникнути проблеми із газозабезпеченням східних регіонів України 

[168]. Таким чином, плани з реалізації цих проектів становлять безпосередню 

загрозу втрати транзитного потенціалу вітчизняної ГТС. 

Треба зазначити, що відверто нерівноправні українсько-російські відносини 

у газовій сфері обумовлюється економічними і геополітичними амбіціями Росії, а 

також є наслідком низки внутрішніх насамперед економічних проблем, на які 

впливає й комплекс соціальних і політичних чинників розвитку українського 

суспільства. 

По-перше, національна економіка, що базується на низькотехнологічних 

укладах, характеризується високою енергоємністю та енерговитратністю, і є 

однією з найбільш енергетично витратних у світі. За підрахунками експертів 

Національного інституту стратегічних досліджень, для виробництва 1 дол. ВВП 

(за паритетом купівельної спроможності) у 2009 р. витрачалося 0,4 кг 

нафтового еквіваленту, що значно перевищує аналогічні усереднені 

значення по країнах ОЕСР (0,16 кг) та середньосвітові значення (0,19 кг) і 

свідчить про відсутність радикальних позитивних зрушень у реалізації 
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державної політики у сфері енергоефективності [72, с. 45].  

По-друге, має місце домінування природного газу в енергобалансі 

Україні. Хоча за останні роки частка газу в структурі кінцевого споживання 

палива і енергії поступово зменшувалася – у 2008 р. вона становила 41 %, у 2009 

р. – 37,9 %, у 2010 р. – 38,4 %, у 2011 р. – 38,5 %, у 2012 р. – 36,4 % – все одно 

обсяг його споживання залишається найбільшим серед інших видів енергії [61]. 

Для порівняння частка газу у країнах ЄС становить у середньому 24% і 21% – у 

світі в цілому) [209, с. 13]. Таким чином, Україна залишається одним із найбільш 

значних споживачів цього ресурсу в Європі і світі. При цьому найбільшими 

споживачами газу в Україні є побутовий сектор і промисловість. Так, у 2010 р. 

близько половини загального обсягу споживання газу (28999 тис. тонн нафтового 

еквіваленту) витрачалося на задоволення потреб населення (14248), на 

промисловість – 6522 [60]. У 2012 р. ці показники становили відповідно 13760 і 

5272 тис. тонн нафтового еквіваленту [61]. Дані проблеми до того ж посилюється 

великими втратами природного газу під час його транспортування, 

зберігання та розподілу. За підрахунками дослідників, щорічні втрати газу 

становлять близько 1 млрд. куб. м, або 1,5-2,0 % від загального обсягу його 

споживання. Для порівняння: у країнах ОЕСР вказані показники у 

середньому коливаються у межах 0,20-0,25 % [72, с. 38].  

По-третє, весь паливно-енергетичний комплекс України 

характеризується наявністю високої частки застарілих основних фондів та 

комунікацій, які майже не оновлювалися з радянських часів, що є однією з 

основних причин порівняно високих втрат блакитного палива під час його 

транспортування та розподілу, а також потужним чинником відсутності 

нарощування видобутку власного природного газу. Так, якщо у 2000 р. 

частка основних фондів, які відпрацювали свій ресурс, у сфері виробництва 

та розподіленні електроенергії, газу та води складала 46,6 %, то у 2010 р. 

цей показник складав 60,7 %, що значно вище безпечного порогу, 

встановленого на рівні 50 % [72, с. 38]. Якщо ж взяти до відома тривалу 

практику встановлення занижених внутрішніх цін і тарифів на газ та інші 
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енергоносії, особливо для населення, які не покривають витрат на 

утримання у належному стані основних фондів української енергетики, то 

тим самим унеможливлюється і будь-який їх розвиток. 

По-четверте, вітчизняному нафтогазовому сектору притаманний 

високий рівень закритості і корумпованості. Нетранспарентним відносинам 

на газовому ринку України сприяє наявність приватної зацікавленості в 

тіньових оборудках певного кола державних високопосадовців і пов'язаних з 

ними ФПГ, як з української, так і з російської сторони. Безпрецедентним 

прикладом наявності корупційної складової, що суперечила державним інтересам 

України, як у функціонуванні газового ринку України, так і в україно-російських 

відносинах у досліджуваній сфері стала діяльність компанії "РосУкрЕнерго" у 

2006 – 2009 рр. Показово, що її появі на вітчизняному газовому ринку передував 

перший газовий конфлікт з Росією, що стався у січні 2006 р., коли російська 

сторона скоротивши на кілька діб в українському напрямку поставки газу на 

понад 100 млн. куб. м/добу газу під час сильних морозів, спромоглася нав'язати 

нову комерційну угоду "Про врегулювання відносин у газовій сфері" між ВАТ 

"Газпром", НАК "Нафтогаз України" та компанією "РосУкрЕнерго" [191]. Згідно з 

її умовами, НАК "Нафтогаз України" змушений був купувати газ через 

посередника – компанію "РосУкрЕнерго". Остання, за даними ЗМІ, 

позиціонувалася як спільне підприємство, створене австрійською компанією 

"Centragas AG" і ВАТ "Газпром", які володіли ним в рівних пропорціях (по 50%). 

90% акцій "Centragas AG" належить "Group DF" ("The Firtash Group of 

Companies") [173]. Таким чином, компанія "РосУкрЕнерго" пов'язана з 

українським мільярдером Д. Фірташем. Угода 2006 р. і вихід на ринок газового 

посередника в обличчі "РосУкрЕнерго" цілком відповідав інтересам російської 

сторони, оскільки НАК "Нафтогаз України" був позбавлений майже всього 

сектору промислових споживачів, що спричинило різке погіршення її фінансового 

стану та призвело до посилення газової залежності України від Росії [209, с. 33]. 

По-п'яте, має місце надмірне державне регулювання вітчизняного ринку 

газу, у тому числі через суто адміністративні механізми, як-то контроль за 
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діяльністю державних компаній, затвердження граничного рівня ціни на 

природний газ для промислових споживачів, встановлення фіксованих цін для 

бюджетної сфери і населення тощо. Одним із негативних наслідків такого 

регулювання є несприятливий інвестиційний клімат у сфері видобутку власного 

традиційного газу державними компаніями, що забезпечують левову частку його 

видобування. За загального рівня постачання (включно з виробництвом) 

природного газу в Україну в 2012 р. у 43018 тис. тонн нафтового еквіваленту 

(приблизно 47,8 млдр. куб. м), обсяг видобутого газу становить лише 15403 тис. 

тонн нафтового еквіваленту (або 17,1 млдр. куб. м) [61]. Така ситуація викликана 

несприятливою тарифною політикою Національної комісії з регулювання 

енергетики (НКРЕ), яка ставить у нерівні умови національні компанії, 

зобов’язуючи їх продавати видобутий природний газ на рівні набагато меншому, 

ніж здійснюється закупівля імпортного газу з Росії і ЄС. Так, наприклад, 

постанови НКРЕ 2013 року встановили ціни на товарний природний газ власного 

видобутку на рівні: для "Укргазвидобування" в розмірі 349,2 грн. за 1000 куб. м; 

для "Чорноморнафтогазу" – 440 грн. за 1000 куб. м; для "Укрнафти" – 492,6 грн. 

за 1000 куб. м (див.: [153; 154; 155]). Таким чином, держава фактично стримує 

розвиток власного видобування блакитного палива, не дозволяючи державним 

компаніям виконувати інвестиційну програму із збільшення обсягів розвідки та 

видобування газу, оскільки, за оцінками представників цих компаній, рівень 

самоокупності видобування сягає 100 дол. США [189, с. 66]. Результатом такої 

політики стала стагнація видобування власного "традиційного" газу державними 

компаніями.  

Нарешті на стан україно-російських газових відносин впливає й цілий 

комплекс проблем, пов'язаних з неналежним врядуванням та низькою якістю 

роботи вітчизняних державних інститутів. Як такі можна визначити: тотальну 

політичну корупцію, зрощення влади та бізнесу, непрозорість у їх стосунках, 

постійна боротьба вітчизняних ФПГ і пов'язаних з ними політичних груп за владу 

і перерозподіл власності; несприятливий інвестиційний клімат національної 

економіки, який не приваблює іноземних інвесторів; непідконтрольність 
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суспільству великого бізнесу і, як наслідок, брак відкритої достовірної інформації 

з питань, пов’язаних зі сферою енергетики, особливо нафтогазовим сектором; 

відсутність спадкоємності та послідовності діяльності владних команд; 

нездатність урядів чітко окреслити національні інтереси країни та обрати єдиний 

зовнішньополітичний вектор розвитку протягом усього періоду незалежності 

України тощо. 

Комплексна дія означених чинників об'єктивно ставить українську сторону 

у завчасно невигідну позицію в економічних відносинах з Росією у газовій сфері. 

Користуючись окресленими вище вадами економічного і суспільно-політичного 

розвитку України, РФ спромоглася протягом останніх років значно посилити 

залежність української держави від російських енергоносіїв, нав'язавши такий 

двосторонній формат відносин в енергетичній сфері, який перетворив Україну на 

об’єкт російського політичного впливу, багато в чому зумовив нинішню 

військово-політичну кризу і переддефолтний стан вітчизняної економіки. 

Безперечно, визначальний вплив на сучасний стан україно-російських 

газових відносин мають довгострокові газові контракти на постачання і транзит 

природного газу на 2009 – 2019 рр. між ВАТ “Газпром” і НАК "Нафтогаз 

України" від 19 січня 2009 р. [35], а також підписані 21 квітня 2010 р. в Харкові і 

доповнення до цих контрактів [126]. Формально контракт купівлі-продажу газу 

2009 р. із доповненнями нагадує договірно-правову модель, за якою ВАТ 

"Газпром" працює з європейськими імпортерами, адже умова "бери або плати" у 

комплексі із застосуванням "формульного підходу", згідно з яким ціна газу 

визначається залежно від ринкової вартості мазуту та газойлю, повністю 

відповідає ринковим принципам європейської практики укладання подібних 

довгострокових договорів на постачання трубопровідного газу. 

Згідно змісту Контракту і доповнення 2010 р., його ключовими умовами 

стали:  

- зобов'язання НАК “Нафтогазу України” в якості покупця приймати та 

оплачувати в період з 1 січня 2009 р. по 31 грудня 2019 р. природний газ обсягом 

40 млрд. куб. м у 2009 р., а починаючи з 2010 р. – 52 млрд. куб. м/рік, що є одним 
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з найбільших показників серед країн ЄС. Згідно доповнення від 21 квітня 2010 р. 

(так звані "Харківські угоди") обсяг газу визначений на 2010 р. становив 36,5 

млрд. куб. м; 

- встановлення базової ціни в розмірі 450 дол. США/1000 куб. м. Згідно з 

Доповненням від 21 квітня 2010 р., ціна знижувалася на суму зменшення митних 

платежів, якщо це передбачено Постановою Уряду РФ. Зниження ціни 

передбачалося на 100 дол. США (але не більш ніж на 30% ціни) і стосувалося 

лише обсягів поставок у 30 млрд. куб. м у 2010 р., і 40 млрд. куб. м наступними 

роками. Таким чином, середньорічна ціна на російський газ, зокрема, у 2013 р. 

становила 400 доларів за 1000 куб. м; 

- дозвіл ВАТ “Газпром” через з ТОВ "Газпромзбут України" (на 100% 

дочірня компанія ВАТ “Газпром”) реалізовувати газ промисловим споживачам 

України в обсязі 25% від усього обсягу газу, який імпортується; 

- значні штрафні санкції за невиконання умови "бери або плати" (штраф у 

розмірі 150-300% місячного обсягу поставок, залежно від сезону); 

- жорсткий порядок оплати поставок газу (в разі затримки оплати, наступні 

поставки – лише на умовах передоплати), а також наявність механізму обмеження 

та повного припинення поставок газу. 

Вважаю, що зараз у жодного дослідника не виникає сумнівів, у тому, що 

газові угоди 2009 р. були продиктовані насамперед політичними мотивами як з 

боку Росії так і керівництва України. Не зважаючи на "формульний підхід" 

ціноутворення на постачання газу Росія як випливає зі змісту окремих положень, 

одразу закладала політичну складову в довгострокові контракти. Аргументами на 

користь цієї версії, на нашу думку, стали: 

по-перше, безпрецедентний силовий тиск на Україну, що виступив одним із 

потужних чинників укладання цих контрактів, коли ВАТ “Газпром” повністю 

припинив подачу газу до української ГТС протягом двох тижнів, а отже і транзит 

до країн ЄС, дискредитуючи українську сторону як ненадійного транзитера газу. 

Припинення постачання природного газу до європейських імпортерів навіть через 

непоступливість українського уряду щодо ціни (Кабінет Міністрів України 
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наполягав, що вартість газу на 2010 р. має бути незмінною і складати 201 

дол./1000 куб. м за транзитної ставки не менше 2 дол. за 1000 куб. м на 100 км) 

був економічно немотивований, адже це шкодило іміджу "Газпрому" як надійного 

партнера; 

по-друге, "газова криза" була спровокована напередодні старту 

президентських виборів в Україні та загострення стосунків між вищими 

посадовими особами країни – Президента В. Ющенка та Прем’єр-міністра Ю. 

Тимошенко, що дозволяло Росії маніпулювати політичними амбіціями 

українських можновладців. Як видно зі змісту Контракту серед юридичних осіб 

купівлі-продажу немає компанії "РосУкрЕнерго". Даним договором цей 

посередник був фактично усунутий з газового ринку України, що відповідало 

інтересам Ю. Тимошенко, яка виступала активним противником наявності 

газового посередника, пов'язаного з мільярдером Д. Фірташем: ВАТ "Газпром" 

переуступив право вимоги боргу з “РосУкрЕнерго” на суму 1,7 млрд. дол. (або 11 

млрд. куб. м газу) на користь НАК “Нафтогаз України” та надав 20% знижку на 

ціну газу у 2009 р. Ця пропозиція, як справедливо вважає низка дослідників, стала 

тією ціною за яку українська сторона погодилась підписати даний контракт [209, 

с. 34]; 

по-третє, сам факт високої базової ціни постачання газу, зафіксованої в 

Контракті купівлі-продажу, виступав і виступає потужним інструментом 

політичного і економічного впливу на Україну. Знижка у 100 дол. США/1000 куб. 

м у вигляді анулювання митних зборів, якщо це передбачено постановою уряду 

РФ, була отримана Україною в обмін на збільшення терміну перебування 

російського флоту у Криму згідно Угоди між Україною та Російською 

Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на 

території України, підписаної 21 квітня 2010 р. [126]. Домовленість від 17 грудня 

2013 р. між колишнім президентом України В. Януковичем і президентом Росії В. 

Путіним в Москві щодо зниження ціну газу для України до 268,5 дол. США за 

1000 куб. м [147] стала складовою пакету фінансової "допомоги" Росії Україні в 

обмін за відмову українського уряду від підписання договору про асоціацією з 
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ЄС, і фактично від інтеграції в ЄС. При цьому остання домовленість не була 

зафіксована в якості офіційного доповнення до Контракту 2009 р. і могла 

анулюватися керівництвом Росії у будь-який момент, що і сталося: знижка 

фактично діяла тільки два місяця (січень-лютий 2014 р.). 

Нерівноправні умови довгострокових контрактів 2009 р. зумовили 

зростання газової залежності української економіки від Росії до критичного рівня. 

Навіть за умов поступового скорочення споживання імпортного газу в останні 

кілька років – у 2013 р. Україні вдалося зменшити імпорт газу на 15% порівняно з 

попереднім роком, у 2012 р. – на 26,5% порівняно з 2011 р. – часка російського 

газу в імпорті блакитного палива все одно становила понад 96 %. Так, за даними 

ЗМІ, у 2013 р. з близько 28,1 млрд. куб. м імпортного природного газу від ВАТ 

"Газпром" надійшло 25,843 млрд. куб. м газу [202], у 2012 р. 98,6% природного 

газу імпортувалося з Росії [208]. 

Отже, можна стверджувати, що діючий нині контракт купівлі-продажу і 

його "харківські" доповнення складалися з метою надання надійний гарантії для 

Росії з метою утримання України в орбіті свого економічного і політичного 

впливу на тривалу перспективу. Скасування або порушення умов виконання даної 

угоди з ініціативи будь-якої сторони неможливе без значних економічних втрат 

саме для України. Денонсація "харківської угоди" від 21 квітня 2010 р. Росією в 

односторонньому порядку у зв'язку з окупацією Криму поставила Україну у вкрай 

складну економічну ситуацію. Ця акція дозволила Росії скасувати нульове мито 

на експорт газу в Україну [114], яка забезпечувала 100-доларову знижку і 

вимагати від Києва компенсації недоотриманих російським бюджетом протягом 

чотирьох років 11 млрд. дол. [116]. Таким чином, з 1 квітня 2014 року ціна на 

російський газ зросла до 385,5 дол., а 2 квітня – до 485,5 дол. Остання цифра є 

найвищою в Європі як у порівнянні зі спотовими цінами на європейських хабах, 

так і в порівнянні з довгостроковими контрактами європейських постачальників з 

"Газпромом". Наприклад, на початок квітня газові котирування на німецькому 

GASPOOL Hub становили 321 дол. США за 1000 куб. м [90]. Крім того, станом на 

сьогодні (на листопад поточного року) Україна винна Росії 3,1 млрд. дол. за 
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попередні поставки газу [172]. Внаслідок нестачі фінансових коштів уряд країни 

не здатний розплатитися самостійно по зовнішнім зобов'язанням у НАК 

"Нафтогаз України" без допомоги зовнішніх кредиторів, що в умовах припинення 

постачання російського газу в українські ПГС з 16 червня поточного року 

призводило до збільшення відбору газу з газосховищ протягом останніх місяців. 

За таких несприятливих умов існує загроза неприпустимого вичерпання газу із 

ПГС і, як наслідок, нестачі його на опалювальній період. Останні побоювання 

мають під собою підставу, адже за інформацією прем'єр-міністра України А. 

Яценюка, станом на 22 жовтня 2014 р. в підземних сховищах знаходилося близько 

17 млрд. куб. газу, а для стабільного проходження опалювального сезону Україна 

ще має придбати щонайменше 5 млрд. кубометрів [205].  

Дана проблема поставила країну перед загрозою виникнення гострого 

дефіциту енергоресурсів на зимовий період 2014 – 2015 рр., що є логічним 

наслідком відсутності протягом тривалого часу будь-якої можливості для 

компромісу, значною мірою, внаслідок загострення міжнародної кризи по лінії 

Росія – Україна, Росія – ЄС. Дійсно, нова "газова війна" в черговий раз доводить 

виключно політичний характер україно-російських газових відносин. При цьому 

"газова криза" 2014 р. на відміну від криз 2006 і 2009 років стала лише одним із 

інструментів політичного тиску з боку Росії, а по-суті однією зі складових 

військової агресії (гібридної війни) проти України. Внаслідок останньої Україна 

вже втратила територію Криму та активи українських компаній 

"Чорноморнафтогазу" (як і саму компанію, яку самопроголошений уряд Криму 

націоналізував [103; 2]) і "Укртрансгазу", що знаходяться на території півострова, 

зокрема: Задорненське газове родовище на суші, Голіцинське, Штормове, 

Архангельське на шельфі Чорного моря, одне ПГС, газопроводи, що розташовані 

на території Кримського півострову та інші об'єкти. Крім того, за оцінкою глави 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ю. Продана, країна 

втратила потенційні 40 млрд. дол., які вона могла отримати від видобутку газу на 

шельфі Чорного моря [159]. Крім того енергетична безпека країни виявилась 

підірваною і за рахунок фактичного знищення вугільної галузі: за деякими 



 146 

даними Україна втратила близько 80% вугільних шахт на Донбасі [44]. Ця 

проблема знов таки актуалізувала збільшену потребу у природному газі 

комунальним і промисловими секторами господарства. 

На сьогодні Україна і Росія фактично перебувають у стані неоголошеної 

війни, де російська анексія Криму, роздмухування Москвою сепаратизму в 

Луганській і Донецькій областях України і пряма участь збройних формувань 

Російської Федерації у конфлікті на сході стали тими чинниками, які не дозволяли 

обом сторонам конфлікту вирішувати газові проблеми (проблему ціни за 

російський газ) в офіційному переговорному форматі і засобами ринкового 

врегулювання. В останнє півріччя висловлювання позиції відбувалося 

здебільшого в ультимативній формі. Так, російський монополіст "Газпром" подав 

позов на НАК "Нафтогаз України" до Стокгольмського міжнародного арбітражу з 

вимогою стягнути борг в розмірі 4,5 млрд. дол. за поставлений газ (1,45 млрд. дол. 

– за листопад-грудень 2013 року і 3 млрд. дол. – за квітень-травень 2014 р.). Крім 

того, НАК "Нафтогаз України" був переведений на передоплату з 16 червня [3], 

що означало припинення будь-якого постачання газу в українські ПГС. 

Український уряд ж вимагав зниження ціни з 485 дол. до 268 дол. за 1000 куб. м 

[232]. А 16 червня 2014 р. НАК "Нафтогаз України" подав позов до Арбітражного 

інституту при Торговельній палаті Стокгольма, вимагаючи перегляду базової 

газової угоди 2009 р. [212]. При цьому Україна повністю припинила закачування 

у ПГС російського газу [206]. 

Водночас, незважаючи на войовничий характер акцій обох сторін газового 

конфлікту, якщо порівнювати розгортання нинішньої "газової кризи" і з 

аналогічною у 2009 р., то Україна, на нашу думку, зараз займає більш вигідну 

позицію і має шанси на вирішення проблеми "газових" відносин з Москвою на 

свою користь, принаймні у ціновому питанні на зимовий період 2014 – 2015 рр. 

По-перше, на відміну від січневих подій 2009 р. конфлікт 2014 р. розгорівся 

у весняний період, коли як в Україні, так і в ЄС пікове споживання природного 

газу, у першу чергу, комунальним сектором пішло на спад, а від так припинення 

постачання "газпромівського" газу через ГТС України до європейських 
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споживачів вже не мав несподіваного ефекту для європейських і вітчизняних 

споживачів. А від так у ЄС і України з'явився необхідний часовий люфт для 

налагодження діалогу з російською стороною, на який мала вирішальний вплив 

реакція західних країн на військову агресію Росії по відношенню до України. 

Як наслідок і це, по-друге, на україно-російський конфлікт 2014 р. 

вирішальним чином впливає політична позиція Євросоюзу і США щодо дій РФ. 

Як відомо західні держави надзвичайно гостро відреагували на події в Україні 

останніх місяців, результатом чого стала низка економічних санкцій по 

відношенню до РФ, які зачепили й енергетичну сферу. Щоб чітко уявити смисл 

енергетичного пакету санкцій проти Росії необхідно нагадати, що ще попередні 

російсько-українські газові конфлікти 2006 р. і 2009 р. зумовили посилення 

заходів енергетичної політики ЄС зі зменшення залежності від поставок 

російського газу. Особливо відчутного удару по російських планах з розширення 

присутності на газовому ринку країн ЄС завдало прийняття в листопаді 2009 р. 

документів, які заклали підвалини третього етапу реформування енергетичних 

ринків. Однією із особливостей документів "Третього пакета" є встановлення 

обмежень інвестицій в енергетичну інфраструктуру з боку компаній-монополістів 

з третіх країн, які не забезпечили відокремлення функцій видобутку, 

транспортування і постачання. Фактично це положення було спрямовано проти 

збільшення присутності "Газпрому" на енергетичних ринках ЄС [142]. Нинішній 

україно-російський військово-політичний конфлікт значно посилив впевненість 

офіційного Брюсселя у необхідності нарощування темпів зменшення енергетичної 

залежності від Росії. У зв'язку з цим Євросоюз заявив про наміри скоротити 

закупівлі російського газу на 45 млрд. куб. м, тобто більше ніж на чверть до 2020 

р. на тлі погіршення відносин з Росією через Україну [67]. Крім того, Єврокомісія 

озвучила ініціативу про доцільність введення єдиної ціни на російський газ для 

країн ЄС, а також організації спільної закупівлі газу у "Газпрому" [55]. Такими 

діями, як вважають експерти, "Газпром" буде позбавлений можливості для 

цінових маніпуляцій, а сам процес ціноутворення з боку Росії набуде більш 

прозорого, передбачуваного і системного характеру [89]. Дана інформація 
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свідчить про наміри серйозної корекції програм енергетичної безпеки ЄС у 

найближчому майбутньому.  

Водночас реалізація подібних ідей на практиці піддається певним сумнівам, 

оскільки російсько-європейське співробітництво у газовій сфері вже є настільки 

глибоким, що будь-яке його істотне скорочення буде викликати відчутну 

протидію збоку Росії через країн-лобістів в середині Євросоюзу. Вже зараз можна 

зробити певні висновки, що навіть найбільш відчутні "санкції" щодо Росії в 

енергетичній сфері виглядають половинчастими або тимчасовими.  

У цьому контексті варто згадати ухвалу Європарламентом резолюції від 17 

квітня 2014 р. про припинення будівництва "Південного потоку" [69]. Однак, той 

факт, що в цей проект вже інвестовані величезні європейські капітали 

(учасниками проекту крім "Газпрому" (50%) є італійська Eni – 20%, Wintershall і 

французька EDF – по 15 %), а також в ньому безпосередньо зацікавлені деякі 

країни члени Євросоюзу, зокрема, Болгарія, робить "заморозку" "Південного 

потоку" не остаточною. Тому багато в чому його доля буде залежати як від 

послідовності європейської політики енергетичної безпеки, так і від динаміки 

україно-російського військово-політичного конфлікту.  

Не менш важливим рішенням європейської сторони стало відкладення 

Єврокомісією ухвалення рішення з питання про надання "Газпрому" доступу до 

газопроводу OPAL, який проходить по Німеччині, з'єднуючи нову 

трансбалтійську магістраль "Північний потік" з існуючими газотранспортними 

мережами. Росія і ФРН хотіли добитися для газопроводу винятків з норм третього 

енергопакету ЄС, який дозволяє "Газпрому" заповнювати трубу не більше ніж 

наполовину [70]. Саме ці питання – використання "Газпромом" 100% 

потужностей газопроводу OPAL і будівництво "Південного потоку" – є головним 

предметом торгу Росії і ЄС у сфері газових відносин у 2014 р. Тому в Єврокомісії, 

в якій домінує зацікавленість в уникненні газових проблем зразка 2009 р., чудово 

розуміють, що з Росією необхідно знаходити компроміс, вимагаючи від неї 

збереження безперебійного транспортування російського газу в Європу через 

Україну в обмін на певні поступки в ключових для РФ питаннях. Саме тому, 
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Єврокомісія 30 жовтня знову перенесла на кінець січня 2015 р. ухвалення рішення 

про використання 100% потужностей газопроводу OPAL, а не відклала його на 

невизначений строк.  

Не випадково, що це рішення співпало з підписанням газових 

домовленостей у Брюсселі в ніч з 30 на 31 жовтня 2014 р. між Україною і Росією. 

Очевидно, на думку деяких експертів, задум був такий: не допустити перекидання 

частини транзиту з ГТС України на "Північний потік" принаймні цієї зими. Це 

могло б привести до падіння обсягів транзиту через Україну до критичного 

технологічного мінімуму. Збільшення відбору українською ГТС паливного газу з 

потоку для підтримки тиску в системі було б інтерпретовано "Газпромом", як 

крадіжка газу, і транзит через ГТС України був би перекритий повністю за 

сценарієм 2009 р. Після цього Росія б негайно звернулася до Єврокомісії з 

вимогою розблокування будівництва "Південного потоку" [218; 44]. Відтак ЄС 

спромоглася застрахувати себе від вищеозначених ризиків на зимовий період 

2014 – 2015 рр., тим самим стимулюючи російське керівництво розпочати 

конструктивний діалог з Києвом у питанні перегляду умов щодо ціни на газ для 

України. Хоча, ймовірно, при забезпеченні Росією стабільного постачання газу 

через Україну цієї зими Єврокомісія може повернутися до питання збільшення 

потужностей в німецькому газопроводі OPAL, але скоріше за все після 

проходження зими. 

По-третє, військова агресія Росії, як ніколи раніше, стимулює європейські 

країни втрутитися в україно-російський газовий конфлікт на боці України. 

Йдеться про сприяння українському керівництву у: а) вирішенні проблеми 

диверсифікації поставок природного газу, де центральну роль грає питання про 

реверс газу з Європи за спотовими цінами і б) підписанні тимчасових 

домовленостей про постачання російського газу в Україну.  

Так, за підсумками саміту США – ЄС, який пройшов наприкінці березня 

поточного року, сторони заявили про необхідність диверсифікувати 

енергоресурси і постачальників, а також організувати поставки газу на Україну з 

сусідніх з нею країн Євросоюзу [148]. Треба зазначити, що у 2012 – 2013 рр. 
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Україна вже отримувала газ у реверсному режимі з Польщі та Угорщини. 

Зокрема, НАК "Нафтогаз України" з листопада 2012 р. розпочав імпорт 

природного газу з Німеччини через територію Польщі згідно 5-річної рамкової 

угоди між НАК "Нафтогаз України" та RWE Supply & Trading, підписаної у травні 

2012 року. Ця угода передбачає постачання до 10 млрд. куб. м природного газу на 

рік за ціною у 360-390 дол. США за 1 тис. куб. м [137]. З квітня 2013 р. 

розпочалися постачання цього енергоносія з боку Угорщини [207]. За даними 

угорської компанії FGSZ Ltd, Україна за 2013 рік імпортувала з території 

Угорщини 1,127 млрд. куб. м природного газу. Усього Україна у 2013 р. з Європи 

імпортувала 2,132 млрд. куб. м блакитного палива [201]. Однак з 1 січня 2014 р. 

Україна припинила закупівлі природного газу на європейських ринках у зв'язку зі 

значним здешевленням російського газу на перший квартал поточного року. З 15 

квітня 2014 р. Україна відновила реверс німецького газу через Польщу [265].  

Проте технічні можливості трубопроводів Польщі та Угорщини не 

дозволяють забезпечувати необхідні для України обсяги газу у режимі реверсу від 

європейських постачальників. Так, за даними НАК "Нафтогаз України" щоденна 

можлива потужність для імпорту з території Польщі складає близько 4 млн. куб. 

м. природного газу на добу [265]. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, які 

посилалися на джерела у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості 

України, з Угорщини країна може отримувати ще до 1 млрд. куб. м газу щорічно 

[203]. На думку українського керівництва, технічними можливостями збільшення 

поставок газу з Європи до 20 млрд. куб. м на рік володіє лише Словаччина [204; 

182].  

Україні вже вдалося за допомогою Єврокомісії домогтися істотних зрушень 

у налагодженні газового реекспорту через Словаччину. Згідно з меморандумом 

про реверс газу зі Словаччини в Україну, підписаним між словацьким оператором 

Eustream і ПАТ "Укртрансгаз" 28 квітня 2014 р., реалізація проекту із 

забезпечення реверсу газу зі Словаччини в Україну складається з двох етапів: 

перший етап передбачає введення в експлуатацію певного технічного потенціалу 

по реверсу газу в Україну з 1 жовтня 2014 р. а другий етап – з 1 березня 2015. 
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Сумарний обсяг газового реекспорту на українську територію зі Словаччини 

може скласти 8-9 млрд. кубометрів на рік через максимальне завантаження 

газопроводу "Вояни-Ужгород" [181; 183]. Теоретично навіть існує можливість, як 

це передбачено у згадуваному меморандумі, подальшого нарощування обсягів 

постачання через так званий "великий реверс" зі Словаччини у обсязі до 30 млрд. 

куб. м. газу на рік., що повністю покрило б усі потреби в імпорті. Проте ті ділянки 

трубопроводу, що дозволяють наростити такі обсяги, контролює дочірня компанія 

"Газпрому" – "Газпром-експорт", – яка виконує роль посередника в пункті 

передачі газу на українсько-словацькому кордоні. Тому шанси "великого реверсу" 

виглядають наразі малоймовірними. 

Разом з тим, восени поточного 2014 р. стало зрозуміло, що наявного реверсу 

не вистачатиме, принаймні в цьому році. Перші поставки газу в Україну зі 

Словаччини розпочалися з 2 вересня – на місяць пізніше ніж очікувалось. Відтак і 

можливість купівлі блакитного палива на спотових ринках ЄС, за рахунок якої 

планується закуповувати значну частину європейського газу, і яка має сенс лише 

у літній період, коли його ціна може бути значно нижчою за російський, 

виявилась не використаною. Крім того, за словами прем'єр-міністра України А. 

Яценюка, завдяки реверсу зі Словаччини Україна може компенсувати лише 40% 

газу, що раніше закуповувався в Росії і хоча і за значно нижчими цінами (по 320-

330 дол. за тис. куб. м.) [199], ніж вимагає Росія у нових газових домовленостях. 

А отже постачання газу за реверсною схемою не може гарантувати Україні газову 

незалежність у повній мірі. Тому, попит на імпортний російський газ 

залишатиметься на достатньо значному рівні (близько половини) найближчими 

роками. Водночас реальна можливість закуповувати близько половини 

імпортного газу з Європи, при всіх ризиках та незручностях західного напряму 

газопостачання, дозволяє Україні зайняти значно вигіднішу позицію у 

переговорах з Москвою щодо перегляду ціни на російський газ. 

Позиція ЄС стала також одним із основних "козирів" української сторони у 

тимчасовому вирішенні газового конфлікту з Росією у частині відновлення 

постачання російського газу в Україну на нових умовах. За посередництва 
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Єврокомісії в ніч з 30 на 31 жовтня 2014 р. був укладений тимчасовий договір між 

сторонами по газу між Україною і Росією, строк дії якого обмежується лише 

зимовим періодом – з листопада 2014 р. по квітень 2015 р. Цей проміжний договір 

по суті складається з трьох документів: 1) міжурядовий протокол про умови 

поставок російського газу з Російської Федерації в Україну на період з листопада 

2014 по 31 березня 2015 року. Даний документ визначає базові умови 

реструктуризації виплати Україною боргу і відновлення постачань з листопада 

2014 р.; 

2) додаткова "технічна" угода № 33 до контракту купівлі-продажу газу від 

19 січня 2009 року між компаніями "Газпром" і "Нафтогаз України". Угода 

уточнює деталі щодобових поставок і по суті є юридично зобов'язуючим 

документом; 

3) лист президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу на ім'я президента 

України П. Порошенка. У ньому закріплені гарантії з боку Євросоюзу на адресу 

України про фінансову підтримку в разі, якщо Росія не виконає зобов'язань по 

ціні, а також готовність Єврокомісії сприяти нарощуванню реверсних поставок з 

країн ЄС в Україну [63; 85]. 

Основні новації даних домовленостей є такі: а) Україна до кінця 2014 р. 

буде одержувати газ за ціною 378 доларів за 1000 кубометрів, а з початку 2015 

року – за ціною 365 доларів; б) сторони відмовилися від режиму поставок газу 

take-or-pay ("бери або плати"), передбаченого газовою угодою 2009 р.; в) Україна 

має до кінця поточного року виплатить Росії 4,6 млрд. дол., включаючи суму 

боргу за паливо, поставлене в попередні періоди на 3,1 млрд. дол., а також ще 1,5 

млрд. дол. в якості передоплати за 4 млрд. кубометрів газу, які будуть закуплені 

до кінця року. 

Значною мірою укладання "зимових угод" сталося завдяки гарантування ЄС 

і міжнародними фінансовими донорами надання кредитів для оплати Україною 

російського палива (частково за рахунок ЄС в обсязі 2 млрд. дол. [65], і кредитів 

МВФ), чого власне вимагала Москва [253]. 

Водночас потрібно розуміти, тимчасове переведення за посередництва ЄС 
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україно-російського газового питання в економічний простір не є цілковитою 

заслугою ЄС. Слід віддати належне українській стороні, яка протягом півроку 

демонструвала послідовну позицію у відстоюванні своїх інтересів, користуючись 

реакцією західних країн на агресію Росії щодо України та зацікавленістю ЄС у 

мінімізації ризиків припинення постачання газу через українську ГТС 

"Газпромом" з метою просування своїх інфраструктурних проектів на 

європейський ринок. 

До інших чинників, що сприяли укладанню нових газових домовленостей, 

варто віднести зниження цін на нафту у світі. Останнє змусило Росію до поступок 

Україні у газовому питанні, значною мірою, в очікуванні часткової компенсації 

втрат російського бюджету від вказаного цінового спаду за рахунок відновлення 

Україною плати за газ. Відтак угода про відновлення поставок газу було вигідною 

російському "Газпрому" не менше, ніж українському "Нафтогазу". Як 

справедливо зазначають деякі експерти, внаслідок несприятливої цінової 

кон'юнктури на нафту капіталізація "Газпрому" може найближчим часом впасти 

нижче десятирічного мінімуму, що зачіпає і борги, адже більшість позик 

акумульовані компанією забезпечені майбутніми доходами від продажу газу. 

Тому "Газпрому" терміново потрібні позитивні новини про майбутні доходи від 

експорту газу в Україну, де домовленості про продаж необхідного обсягу газу на 

звичайних "європейських" умовах було б вигідним обом сторонам [63]. 

Отже, істотне розширення можливостей для реверсу європейського газу, 

винесення україно-російської газової проблеми на максимально можливий 

міжнародний рівень, негативна реакція ЄС та США на агресивну зовнішню 

політику Росії щодо України у вигляді економічних санкцій та обмежень 

експансії "Газпрому" на європейський енергетичний ринок, несприятлива для 

російського монополіста цінова кон'юнктура на світовому ринку нафти стати 

тими чинниками, що спонукали до переведення україно-російських газових 

відносин в економічне поле. У той же час не виникає жодних сумнівів, що 

зимовий пакет газових угод є тимчасовим компромісом, і з весни 2015 р. 

необхідно буде знову відновлювати газові переговори. Безперечним є і те, що у 
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2015 р. українському керівництву не варто покладати значних надій на рішення 

Стокгольмського арбітражу, яке має бути вирішене наприкінці року, коли знову 

повстане проблема як перезимувати. Досвіт російсько-українських газових 

відносин свідчить, що перегляд газових контрактів під час зимового періоду 

дають російській стороні значні переваги. Разом з тим не варто плекати ілюзій, 

що ЄС протягом наступного року буде підтримувати Україну, так як це вона 

робили у поточному році. Зараз в ЄС повністю змінюється склад Єврокомісії, на 

який Росія почне шалений тиск з просування "Південного потоку" та вимагатиме 

стовідсоткового використання потужностей труби "Північного потоку". Не 

викликає і сумнівів, що українське питання значно втомило Європу, яка 

вимушена нести збитки від двосторонніх санкцій щодо Росії та кредитувати 

Україну (і не лише в енергетичній сфері). У разі деескалації Москвою конфлікту 

на Донбасі ЄС може стати більш поступливою в енергетичних питання, які її так 

хвилюють. Проте більш вірогідно, що цієї зими Росія намагатиметься 

дискредитувати Україну як транзитну державу, адже не існує жодного реального 

механізму, який би гарантував виконання Москвою проміжних газових 

домовленостей з Києвом. Проблема полягає в тому, на чому цілком доречно 

акцентують деякі дослідники, що для Росії газове питання є складовою гібридної 

війни, яку вона веде проти України і ЄС [44]. І якщо політична доцільність 

вимагатиме від російського газового монополіста "Газпром" жертв, то цілком 

очевидно, що газовий компроміс з Україною буде принесений в жертву без 

жодного попередження і незважаючи на реакцію Єврокомісії [63]. Принаймні 

ігнорування Росією виконання Мінських домовленостей дає підстави 

підозрювати, що політична складова україно-російських відносин буде 

домінувати і в енергетичній сфері цією зимою. 

Таким чином, газове питання у наступному 2015 р. без жодних сумнівів 

залишатиметься надзвичайно політизованим. Відтак Україні конче потрібно вже з 

наступного року розробляти та втілювати нову енергетичну стратегію, метою якої 

має стати інтеграція вітчизняного газового ринку з європейським енергетичним 

ринком у найближчі 5 років. Чим глибшою та швидшою стане ця інтеграція, тим 
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більшою буде рівень енергетичної безпеки країни, допоки не буде вирішена 

проблема газової залежності від Росії. Відтак найперспективнішими шляхами 

посилення енергетичної безпеки економічними засобами має стати: 

– подальша диверсифікація поставок природного газу завдяки будівництву 

терміналу з приймання ЗПГ з країн Перської Затоки, Африки або Каспійського 

регіону. Будівництво LNG-терміналу в порту "Південний" має стати одним із 

реальних варіантів диверсифікації газопостачання України; 

– продовження процесу лібералізації вітчизняного газового ринку з метою 

підвищення рівня його конкурентності і транспарентності, покращення якості 

його регулювання, що має забезпечити його подальшу інтеграцію у газовий ринок 

ЄС. Перспективним напрямом у цьому контексті може стати об'єднання 

українських і словацьких газотранспортних систем, як ще було запропоновано 

"Укртрансгазом" [211]. Це у перспективі дозволило б європейським операторам 

використовувати українські ПСГ, що могло б послужити для балансування 

споживання і вирівнювання пікового попиту на газ у країнах Східної Європи. 

Проте втілення подібного сценарію вимагає від України виконання як технічних 

заходів, що вимагають певних інвестицій (будівництво на східному кордоні (який 

наразі є надзвичайно нестабільною територію) газовимірювальних станцій), так 

дій у нормативно-правовій сфері. Значну роль у створенні східноєвропейського 

хабу на території України гратиме зацікавленість країн Євросоюзу, зокрема у 

реалізації ідеї спільної закупки газу та формування єдиної ціни на російський газ. 

– підвищення енергоефективності національної економіки шляхом 

зростання ролі інноваційних галузей в її структурі, забезпечення розвитку 

альтернативних джерел, зокрема, видобутку нетрадиційного газу, гіпотетичні 

запаси якого на території України за попередніми даними складають в обсязі від 

23 до 54 трлн. куб. м. 

Деякі окреслені напрями енергетичної політики держави в силу потенційної 

вигоди, які може отримати газовий ринок України, вимагають детального аналізу 

у наступних підрозділах даного дослідження. 

Підсумовуючи аналіз україно-російських відносин у газовій сфері, маємо 
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констатувати, що політична складова в економічних стосунках двох держав грає 

домінуючу роль протягом щонайменше восьми років. Прагматичний і агресивний 

підхід ведення газового бізнесу ВАТ "Газпром" по-суті став втіленням 

зовнішнього вектору політики Москви щодо України, який має намір 

перетворення української держави в об'єкт російського впливу на довготривалу 

перспективу за рахунок енергетичної, насамперед, газової залежності країни від 

північного сусіда. Разом з тим, розгортання нинішньої "газової війни", що 

спровокована виключно політичними чинниками, й яка відбувається на тлі 

військової агресії Росії по відношенню до України, надзвичайного загострення 

міжнародних стосунків, викликаного відповідними діями Російської Федерації, 

має для української сторони низку переваг. Україно-російська газова проблема 

відтепер стала набула характеру трьохсторонніх відносин в енергетичній сфері (за 

активної участі ЄС), що дозволяє Україні: по-перше, розширити кількість 

доступних інструментів у деполітизації газових відносин з Росією, по-друге, 

стимулювати українське керівництво до значно активнішої інтеграції 

вітчизняного газового ринку у загальноєвропейський, по-третє, посилити 

істотним чином енергетичну безпеку країни. 

 

3.3. Прогноз розвитку інтеграції України в європейський газовий ринок за 

рахунок збільшення видобутку нетрадиційних джерел енергії. 

 

Характер україно-російських відносин у газовій сфері спонукає Україну 

розглядати інтеграцію національного ринку природного газу з 

загальноєвропейським в якості найперспективнішого напряму посилення 

енергетичної безпеки. Така інтеграція, яку слід розцінювати як черговий етап 

процесу економічної регіоналізації Європи, має забезпечуватись узгодженням 

національної політики і правових стандартів з наднаціональними інтересами та 

політикою держав-учасників газового ринку ЄС, динамічним зростанням торгівлі 

енергоносіями, гарантією своїх транзитних зобов'язань, лібералізацією 

національного газового ринку, створенням прозорих (антикорупційних) умов для 



 157 

вільного входження іноземних компаній на національний ринок тощо. У цьому 

контексті розвиток альтернативних джерел енергії, таких як нетрадиційний газ, є 

одним із ключових питань пом'якшення негативних впливів енергетичної 

залежності національної економіки від російського монополіста.  

На сьогодні Україна видобуває винятково традиційний природний газ. При 

цьому в останні два роки спостерігається незначне нарощування його видобутку – 

у 2012 р. було видобуто 20,185 млрд. куб. м, а в 2013 р. рівень його видобутку 

склав 20,4 млрд. куб. м природного газу, що на 1,7% більше, ніж роком раніше 

[28]. 

За офіційними оцінками, потенційні ресурси традиційного природного газу 

в Україні на сьогодні складають 5,4 трлн. куб. м, розвідані запаси – 1,1 трлн. куб. 

м. [59]. Більшість дослідників сходяться на тому, що запаси розвіданих до 

теперішнього часу родовищ не дозволяють забезпечити стабільного нарощування 

обсягів видобування газу. Основні причини цього експерти вбачають у 

наступному: 

виявлені в Україні родовища газу переважно невеликі за обсягами ресурсу, 

75% з них має початкові запаси менше 10 млрд. куб. м; 

основні родовища газу в Україні розробляються вже 40-60 років і значною 

мірою виснажені. З початкових видобувних запасів газу України вже видобуто дві 

третини; 

більше 15% розвіданих запасів газових родовищ України за критеріями 

рівня виснаженості покладів та характеристиками порід колекторів належать до 

категорії важкодобувних, вилучення з яких вимагає застосування спеціальних 

новітніх наукоємних і високовитратних технологій та обладнання [149]. 

Таким чином, основний приріст видобутку природного газу в Україні у 

майбутньому може бути досягнутий за рахунок нетрадиційних видів газу, до яких 

відноситься газ щільних порід, сланцевий газ і метан вугільних родовищ. 

На думку експертів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), 

природний газ – це єдине викопне паливо, світовий попит на який зростатиме у 

всіх сценаріях. При цьому, нетрадиційні ресурси газу становлять майже половину 
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зростання світового видобутку газу до 2035 року (більша частина цього приросту 

щоправда припадатиме на Китай, Сполучені Штати і Австралію) [273]. Однак 

видобуток нетрадиційних запасів в багатьох країнах знаходиться на стадії 

формування, ще не визначені масштаби і якість ресурсної бази, що ускладнює 

можливість більш точних прогнозів. Дана проблема справедлива і для України. 

За даними авторів оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 р., 

потенційні ресурси газу ущільнених порід визначені на рівні 2-8 трлн. куб. м., 

сланцевого газу – 5-8 трлн. куб. м. (технічно видобувні 1-1,5 трлн. куб. м.), метану 

вугільних пластів – 12-25 трлн. куб. м. При цьому, прогнозний видобуток в 2030 

році складає 7-9 трлн. куб. м., 6-11 трлн. куб. м. та 2-4 трлн. куб. м. відповідно 

[59]. 

Більш детальне моделювання видобутку нетрадиційного газу міститься в 

дослідженні, виконаному у 2012 р. на замовлення Міненерговугілля міжнародною 

компанією ІНS CERA. Експерти компанії дійшли висновку, що до 2035 року 

Україна зможе видобувати з традиційних і з нетрадиційних джерел, щонайменше 

60-70 млрд. кубометрів газу на рік. Але станеться це лише у разі забезпечення 

достатніх інвестицій (на рівні 10 млрд. дол. на рік), реформи газового ринку, 

зміни законодавчої бази, покращення умов ведення бізнесу, прогнозованої 

політика держави [213].  

Цілком зрозуміло, що в Україні освоєння ресурсів нетрадиційного газу 

відбуватиметься повільно, і ймовірно в набагато скромніших масштабах, ніж це 

подається у вище наведеному, на думку більшості експертів, нереально 

оптимістичному сценарії, оскільки необхідні значні інвестиції і новітні технології, 

якими Україна, нажаль, не володіє і які потрібно ще залучити. Дане припущення 

підтверджується практичним досвідом розвитку проектів з дегазації і видобутку 

метану вугільних шахт в нашій державі, що вважається експертами МЕА одними 

із перспективних видів нетрадиційного газу. 

За даними дослідників Національного інституту стратегічних досліджень, 

наразі роботи з дегазації проводять на 62 вугільних шахтах різної форми 

власності. Отриманий при дегазації метан використовують на 11 шахтах. Ще на 
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двох працюють калориферні пристрої на газі-метані для підігрівання повітря, що 

надходить у шахту по стволу. Існують також поодинокі приклади проведення 

інтенсивних дегазаційних робіт, але переважно для власних потреб, головним 

чином як паливо в котельнях, для виробництва електроенергії і заправки 

автотранспорту. Це проекти на шахтах: ім. О. Ф. Засядька, "Суходольска-Східна" і 

"Молодогвардійська" ВАТ "Краснодонвугілля", ВАТ "Комсомолець Донбасу", 

"Щегловська-Глибока" та "Комунарська № 22" ВАТ "Шахтоуправління "Донбас" 

[186, с. 34]. 

Експерти інституту зазначають, що тільки на 16 шахтах концентрація 

метану перевищує 25 %, що дає можливість його утилізувати. У цілому ж, із 

загальної кількості метану дегазації, яка складає щорічно біля 330 млн. куб. м, 

утилізуються тільки 140 млн. куб. м, тобто 42% [98]. На 24 шахтах для утилізації 

отриманого від дегазації метану необхідно реконструювати дегазаційні мережі, 

впровадити сучасну техніку, устаткування, нові технології та інше [186, с. 34].  

У цілому серйозного прогресу у розширенні використання метану вугільних 

шахт в Україні поки що не досягнуто. На законодавчому рівні зроблені лише 

певні кроки для розвитку видобутку даного виду нетрадиційного газу. У 2009 р. 

був прийнятий закон "Про газ (метан) вугільних родовищ" [73], яким передбачено 

окремі заходи стимулювання діяльності з геологічного вивчення та видобування 

метану. Зокрема, законодавчим актом передбачено звільнення до 2020 р. від 

оподаткування прибутку суб’єктів господарювання, отриманого від господарської 

діяльності з видобування та використання метану вугільних родовищ. Проте, в 

першу чергу даний закон був спрямований на те, щоб заохотити видобуток 

вугілля, даючи ініціативу компаніям інвестувати в технології, які б дозволяли 

виробляти та використовувати метан, який є відходом видобутку вугілля. 

Зокрема, дозволи на видобуток метану вугільних родовищ видаються оператору 

видобутку вугілля, або іншому оператору за згоди оператора видобутку вугілля.  

Проте одна лише законодавча база звісно не може заохотити вкладати 

інвестиції у видобуток цього виду палива, необхідні істотні інвестиції, наявність 

технічних можливостей для рентабельного видобутку та нові технології дегазації. 
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Так, основна за обсягами видобутку метану вугільних родовищ у світі технологія 

– попередньої дегазації пластів – в Україні сьогодні перебуває тільки на 

експериментальній стадії [98].  

Технічна можливість вилучення значної частини запасів метану вугільних 

родовищ також є доволі сумнівною. Це пов'язано з тим, що в Україні вугільні 

пласти залягають на значних глибинах (від 500 до 5000 м) і мають переважно 

невелику товщину (до 2 м). А отже виникає питання економічної доцільності 

реалізації проектів з видобутку такого виду газу у найближчу перспективу. В 

оновленій Енергетичній стратегії прогнозується собівартість самостійного 

видобування метану вугільних родовищ від 2300 до 3300 грн. за 1 тис. куб. м. 

[59]. Але при такій високій собівартості, як вважає відомий фахівець у сфері 

геології нафти та газу Б. Крупський, видобуток метану стане економічно 

привабливим тільки при реалізації оптимістичного сценарію, згідно з яким у 2030 

р. він може скласти 2-4 млрд. куб. м. [98]. 

Отже, незважаючи на розвинену в Україні вугільну промисловість, ні 

держава, ні приватні інвестори поки що не зацікавлені розвивати видобуток 

метану вугільних шахт. Як відомо, вугільна промисловість України є 

високодотованою, малорентабельною та непрозорою галуззю вітчизняної 

економіки, щоб зацікавити світові нафтогазові компанії розпочинати проекти з 

видобутку метану вугільних пластів в Україні. 

Інша справа видобування сланцевого газу. Проблематика сланцевого газу 

зараз викликає найбільший інтерес, як у світі, так і в Україні, тому даному 

питанню ми присвятимо детальну увагу. Сланцевий газ виявився дуже 

перспективним ресурсом, про що свідчить сланцева революція в Сполучених 

Штатах. Останнім часом цей ресурс став важливим джерелом природного газу в 

США. У 2010 р. сланцевий газ забезпечив більше 23% видобутку газу в цій країні 

і, як прогнозують експерти, його видобуток може сягнути 46% у 2035 р. [270]. 

Зниження запасів традиційного, величезні запаси нетрадиційного газу, 

географічно доступні території дозволили буріння сотень тисяч свердловин стали 

передумовами для масштабного видобутку газу в США [135]. 
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Водночас, американська сланцева революція не була і, очевидно, не буде 

відтворена в жодному іншому регіоні світу. На заваді цьому стоять відсутність 

необхідних технологій, досвіду роботи, підготовлених кадрів, а також різні 

підходи до регулювання природокористування. Зокрема, в тих країнах 

Євросоюзу, де зафіксовані значні поклади цього нетрадиційного виду природного 

газу, питання його видобутку, незважаючи на стратегічні плани подальшої 

диверсифікації енергопостачання, просувається досить повільно. У Франції через 

сильне "ядерне" лоббі на видобуток сланцевого газу взагалі накладено мораторій. 

Розвиток газовидобування зі сланцевих порід поставила на паузу і Болгарія, 

зробивши ставку на два великі проекти – видобуток традиційного газу на шельфі 

Чорного моря та реалізацію так званого "Південного коридору" – маршруту для 

транспортування газу із Каспійського регіону до країн ЄС. У Великобританії уряд 

у 2011 р. поставив під сумнів безпечність технології гідророзриву. Щоправда 

через рік він зняв тимчасові обмеження на проведення розвідки сланцевого газу 

та гідророзривів пласта. Але у будь-якому разі британці не поспішають зі 

"сланцевою революцією" (докладніше про проблему сланцевого газу в ЄС див., 

наприклад: [81]). 

Для України з її відносно обмеженими енергетичними ресурсами, 

тотальною залежністю від російського імпортного газу, а також розгалуженою 

газотранспортною системою (інфраструктурою) можливість видобування 

сланцевого газу має особливо важливе значення. На думку різних дослідників, 

Україна володіє значними ресурсами такого газу. Оцінки запасів сланцевого газу 

в Україні суттєво відрізняються і, за різними джерелами складають: Державна 

служба геології та надр (2012 р.) – 7,0 трлн. куб. м.; U. S. ЕІА (2011 р.) – 1,2 трлн. 

куб. м.; Міністерство енергетики і вугільної промисловості – 5,0 трлн. куб. м. 

Тобто загальні запаси сланцевого газу за попередніми підрахунками оцінюються у 

діапазоні від 1,2 до 7,0 трлн. куб. м. У цілому, більшість дослідників сходяться на 

думці, що за запасами сланцевого газу Україні посідає 4-е місце в Європі після 

Польщі, Франції, Норвегії [231; 9].  

В Україні процес розробки нетрадиційного, поки що тільки сланцевого газу, 
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починається з освоєння двох ділянок: Олеської в межах Люблинського басейну та 

Юзівської в межах Дніпровсько-Донецького басейну. Як відомо, у 2012 р. Україна 

провела конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) для двох 

перспективних ділянок видобутку нетрадиційного газу. На Юзівській ділянці 

(Харківська та Донецька області) переможцем конкурсу стала англо-

нідерландська компанія Shell, яка 24 січня 2013 року підписала УРП з Урядом 

України на 50 років [198]. До речі, Shell є також учасником проекту з розвідки 

іншого виду нетрадиційного газу – газоносних порід ущільненого пісковика. У 

вересні 2011 р. компанія підписала оновлений договір про спільну діяльність з ДК 

"Укргазвидобування". Договір передбачає проведення пошуково-розвідувальних 

робіт на шести ліцензійних ділянках площею близько 1300 кв. км в Харківській 

області, на що планується витратити близько 200 млн. дол. Наразі вже пробурені 

дві свердловини [268]. На іншій Олеській ділянці (Львівська та Івано-Франківська 

області) переможцем конкурсу стала американська фірма Chevron (підписання 

угоди відбулося у листопаді 2013 р. [197]). 

Крім того, до видобування сланцевого газу в Україні планує долучитися 

італійська нафтогазова компанія Eni, яка в жовтні 2012 р. придбала 50,01% акцій 

компанії "Західгазінвест", яка володіє правом користування надрами на дев’яти 

ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну площею близько 3800 

кв. км, у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України" [82]. 

В Україні з огляду на очевидні причини (відсутність коштів, устаткування, 

технологій і досвіду), реалізація проектів з видобутку "сланцю" відбуватиметься у 

формі угод про розподіл продукції. Вважається, що УРП є дуже корисними тоді, 

коли невідомою є прибутковість ресурсу та існуючий орган з правом власності не 

в змозі забезпечити інвестування та видобуток. Країна гарантує іноземній 

енергетичній компанії контрактне право розробляти ресурс на певній ділянці в 

межах країни. Інвестор приймає на себе усі фінансові ризики, пов’язані з 

розвідуванням та видобутком. Після того, як інвестор покриває всі свої витрати, 

додатковий газ розподіляється між державою та інвестором згідно проценту, 

обумовленому в угоді [78]. Враховуючи гостру потребу України саме у 
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додаткових обсягах блакитного палива, в укладених УРП "нарахування та сплата 

інших загальнодержавних чи місцевих податків та зборів або інших обов’язкових 

платежів … замінюється розподілом Товарної Продукції між Державою та 

Інвесторами…" [195]. Тобто держава отримує "фізичні обсяги" продукції, у тому 

числі через реалізацію такої (по суті бартерної) схеми. 

Важливо підкреслити, що УРП також застосовуються при нестабільності 

умов (економічних, правових, політичних) ведення бізнесової діяльності у країні, 

оскільки вони гарантують збереження з боку уряду й інвестора певних 

зобов’язань – стабільних "правил гри". І ця умова абсолютно справедлива для 

України. Керівництво держави в останні роки зробило багато зусиль, щоб 

забезпечити інвесторам стабільні умови роботи в країні. Останні зміни і 

доповнення були внесені до національного законодавства для того, щоб 

заморозити дію багатьох законів, які можуть стосуватися інвестора УРП. По-

перше, Закон про нафту і газ [75], що передбачає регуляторний контроль 

Держгірпромнагляду та місцевих органів самоврядування за діяльністю газових 

операторів не застосовується до договорів про розподіл продукції (для цього 

ухвалено окремий законодавчий акт – Законі України "Про угоди про розподіл 

продукції" [76]). По-друге, у Законі України про УРП містяться так звані 

"стабілізаційні положення", а також низка інших положень, які забороняють 

застосування будь-яких нових національних чи місцевих законів до умов, 

зазначених в УРП. Зокрема, ці зміни включають: 1) гарантію, що інвестор буде 

захищений від змін у законодавстві, за винятком положень щодо оборони, 

національної безпеки, громадського порядку чи охорони навколишнього 

природного середовища (Ст. 27); 2) гарантію, що інвестор не підпадає під дію 

місцевих нормативно-правових актів, що обмежують права інвесторів згідно УРП, 

якщо вони не стосуються охорони навколишнього середовища чи здоров’я (Ст. 

27); 3) дозвіл інвестору пропонувати будь-яку ділянку, крім тих, що були 

визначені Верховною Радою як такі, що мають спеціальну наукову, екологічну 

або культурну цінність. (Стаття 6); зобов'язання інвестора зробити партнером в 

розробці ресурсу державну нафтогазову компанію.  
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Таким чином, ці законодавчі норми сконцентрували вирішення усіх питань 

взаємодії з інвесторами виключно в руках Кабінету Міністрів (оскільки 

сторонами контракту згідно закону визначені інвестори та держава Україна в 

особі Кабінету Міністрів України), вилучивши повноваження місцевих органів 

влади перешкоджати УРП на територіях, що належать до їх юрисдикції. У 

повноваженнях місцевих органів влади залишилося лише право погодження 

проекту угоди до якого він стосується. На практиці це виливається у додаткову 

централізацію бюджетних потоків та позбавлення місцевих органів управління 

стабільного механізму (за рахунок податків) фінансування розвитку місцевої 

інфраструктури, залучення додаткових коштів для того, щоб мати можливість 

нейтралізувати можливу заподіяну шкоду. Зокрема, компанія Shell погодилась на 

збільшення урядом української частки продукції (див. нижче), зробивши це 

частково за рахунок саме місцевих громад: інвестор, гідно проекту угоди з Shell 

[195] не підлягатиме оподаткуванню платою за землю (а це 100 % платежів до 

місцевих бюджетів), екологічним податком (35 % сплачується до місцевого 

бюджету), збором за спеціальне використання води (50 % відходить до місцевого 

бюджету). Звісно, уряд може компенсувати вилучені надходження через дотації та 

субвенції, але важливим є сам факт обмеження самостійності місцевих громад під 

час реалізації УРП, що може стати потужним чинником невдоволення місцевого 

населення, а отже є істотним ризиком, поряд з іншими (див. нижче), для реалізації 

досліджуваних проектів. 

Судячи з постанов Кабінету Міністрів про проведення конкурсів на 

укладення угоди про розподіл вуглеводнів на Олеській [151] та Юзівській 

ділянках [152], та виходячи з опублікованих проектів угод про розподіл продукції, 

державі вдасться залучити досить значні інвестиції від світових нафтогазових 

компаній та отримати значну частку продукції. Так, угода із Chevron передбачає, 

що компенсаційна частина продукції складатиме 60 % на період до повного 

відшкодування витрат Chevron з подальшою часткою держави у прибутковій 

продукції на рівні 17-40 % залежно від обсягів видобутку та норми прибутку 

оператора (ст. 26) [196]. Угода із Shell визначає, що компенсаційна частина 



 165 

продукції складатиме 65 % загального обсягу видобутку та сплачуватиметься до 

повного відшкодування всіх витрат, які підлягають компенсації. Частка ж 

держави у прибутковій продукції має бути на рівні 31-60 % залежно від 

ефективності реалізації проекту оператором (ст. 14) [195]. Також відомо, що Shell 

має сплачувати Україні додатковий бонус у розмірі 400 млн. дол. [200]. У цілому, 

загальні інвестиції у видобуток сланцевого газу колишній керманич Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості оцінював на Юзівській площі на рівні 50 

млрд. дол., на Олеській площі – на 40% менше у найближчі 40-50 років [41]. Але 

обсяги інвестицій прямопропорційно залежатимуть від обсягів видобутку. А вони 

можуть реалізуватися, імовірніше за все, за песимістичним сценарієм (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Прогнозі варіанти щорічного видобутку сланцевого газу на Олеській і 

Юзовській площах 

 Олеська площа Юзівська площа 

Песимістичний сценарій млрд. куб.м/ рік      3-5       від 10 

10 

млрд.м 

Базовий сценарій млрд. куб.м/ рік близько 10 близько 15-20 
Оптимістичний сценарій млрд. куб.м/ рік 15-20         30-44 
Прогнозний запас Держгеонадр України) 

трлн.куб.м/ рік 

1-2       1-3 

Таблицю складено автором за даними [84]. 

Так, щорічний видобуток сланцевого газу, за песимістичним прогнозом, на 

Юзівській площі очікується на рівні 10 млрд куб. м, а на Олеській – до 5 млрд 

куб. м. Це теж не мало. Але до проведення детальної розвідки шляхом буріння 

свердловин говорити навіть про такі цифри ще зарано. Так, директор 

енергетичних програм центру "Номос" М. Гончар звертає увагу на те, що з 

прогнозованих кількох трильйонів кубічних метрів ресурсів газу, комерційно 

видобувні запаси в сусідній Польщі оцінені приблизно в 10 разів менше (близько 

700 млрд куб. м). Крім того, на думку директора Інституту енергетичних 

досліджень Д. Марунича, після 2018 р. сланцевий газ, за збереження сприятливої 

для інвестора високих цін на внутрішньому ринку, може забезпечити менше 20% 
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потреб країни, при цьому значна частина продукції буде належати інвесторам, які 

мають право розпоряджатися нею на свій розсуд [12].  

Разом з тим, відповідно до затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України параметрів розподілу продукції рамках УРП [151; 152], уряд у будь-

якому разі може очікувати на мінімальне (гарантоване) надходження не менше 

ніж 3,3 млрд куб. м за рік на Юзівській площі і понад 1,5 млрд куб. м куб. м на 

Олеській площі. При успішній реалізації інших можливих проектів видобутку 

природного газу (наприклад, на Скіфській, Слобожанській площах), які можуть 

стартувати у недалекому майбутньому, а також збереженні нинішнього рівня 

внутрішнього видобутку "традиційного" природного газу державними 

компаніями (на рівні 17 млрд куб. м), можна очікувати, що фізичного обсягу газу 

буде достатньо для забезпечення газопостачання населення та теплокомуненерго 

[189, с. 61]. Якщо ж сюди додати обсяги газу, що отримує Україна у рамках інших 

диверсифікаційних проектів, таких як реверс із ЄС та імпорт скрапленого газу, то 

це дозволить найближчими роками повністю позбутися залежність української 

економіки від постачання газу з Росії. 

Однак промислове видобування сланцевого газу має істотні недоліки, які 

можуть становити суттєві ризики для успішного розвитку цієї нової галузі в 

Україні. Можна виділити низку проблемних питань, пов'язаних з видобутком 

"сланцю", технологічного, фінансово-економічного, екологічного, соціального та 

політичного характеру. Серед технологічних недоліків промислового 

видобування дослідники [231] виділяють: 

- малий строк функціонування свердловини: навіть нові технології 

(горизонтальне буріння та гідророзрив), які збільшують площу контакту 

свердловини з породою в 30-50 разів, забезпечують її економічно ефективне 

функціонування до 2-3 років (для порівняння свердловини природного газу в 

Уренгої функціонують 10-15 років); 

- за даними реального видобутку, транспортування та використання 

сланцевого газу – він має підвищену агресивність до металу, що скорочує 

тривалість експлуатації газопроводів та в 2 рази меншу енерговіддачу. 
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Сланцевий газ має високу собівартість, порівняно з традиційним природним 

газом. Так, у США реальні витрати за різними оцінками [266; 233; 176] 

становлять від 198 до 247 дол. на 1 тис куб. м сланцевого газу. Для порівняння 

"Газпром" витрачає 19 дол. на 1 тис куб. м природного газу. Окупність інвестицій, 

за виходячи з досвіду Сполучених Штатів становить 10-12 років, при звичайному 

видобутку газу цей показних становить 5-7 років.  

Тут варто окремо зупинитися на прогнозованій ціні видобутку сланцевого 

газу в Україні. Згідно із заявою колишнього Прем’єр-міністра України М. 

Азарова, собівартість газу, який добуватиметься на Юзівській ділянці, 

становитиме 120-130 дол. за 1000 куб. м [185]. Проте зараз Україна знаходиться 

на етапі розвідки сланцевого газу, а тому точна собівартість його видобування 

стане відомою не раніше початку видобувних робіт. На думку багатьох експертів, 

кінцева ціна видобутку очевидно буде значно вищою, ніж про це повідомляли 

колишні керманичі країни. Так, директор Інституту енергетичних досліджень Д. 

Марунич зазначає, що якщо собівартість нетрадиційного газу, за результатами 

роботи видобувних компаній в Польщі, перевищує 300 дол. за 1000 куб. м., то, 

очевидно аналогічну ціну слід очікувати і в Україні [12]. Інші експерти вважають, 

що собівартість видобутку "сланцю" становити і 400 дол. 1000 куб. м [184]. Проте 

видобувні компанії теоретично матимуть змогу зекономити на видобутку за 

рахунок дешевій робочій силі та наукових ресурсах країни, а тому гіпотетично 

ціна видобутку може коливатися у діапазоні від 200 до 400 дол. (першу цифру 

взяту як мінімальну згідно даних по США (див. вище)). Якщо ж взяти до уваги до 

ціна на російський газ наразі становить майже 500 дол. за тис. куб. м., то з 

економічної точки зору видобуток сланцевого газу в Україні може бути цілком 

виправданим. 

Екологічні ризики вважаються найбільш суттєвими перепонами для 

розвитку видобутку сланцевого газу у світі. І Україна не є виключенням. Наявні 

технології видобутку передбачають суттєві додаткові впливи на існуючу 

інфраструктуру та навколишнє середовище, які обумовлені: вилученням значних 

земельних площ, порушення поверхні та сейсмічні явища; викидами парникових 



 168 

газів (від 4 до 8% газовіддачі) на етапі будівництва та експлуатації свердловини 

(метан в декілька десятків разів ефективніше ніж вуглекислий газ створює 

відомий "парниковий ефект"); забрудненням підземної гідросфери (в т.ч. 

стратегічно важливих горизонтів прісних вод питної якості); додатковим 

навантаженням на підприємства знешкодження відходів та транспортні шляхи; 

невизначеністю реакції навколишнього середовища на сумісну дію техногенних 

впливів, зумовлених розвідкою та видобутком газу та інших виробництв (хімічні 

та видобувні підприємства), а також наслідків глобальних змін клімату 

(збільшення кількості та масштабності опадів, частоти і висоти повеней) [231; 

255].  

В Україні, де більшість регіонів відрізняється значною щільністю населення 

і напруженою екологічною ситуацією, значне просторове поширення ділянок 

видобутку сланцевого газу, створює техногенні ризики зниження екологозахисної 

здатності навколишнього середовища. 

З останнім чинником тісно пов'язані ризики підвищення соціальної 

напруженості. Серед основних причин несприйняття в Україні місцевим 

населенням видобутку нетрадиційного газу дослідники [231; 98] виокремлюють 

такі: висока "заполітизованість" питань енергетичного забезпечення, що спонукає 

зацікавлені сторони створювати "необхідні громадські настрої"; 

непоінформованість населення та неурядових організацій, яким легко 

насаджуються пропагандистські стереотипи; відсутність відповідної 

роз’яснювальної та науково-експериментальної роботи щодо проблематики 

нетрадиційного газу з боку центральних органів влади як у роботі з органами 

місцевого самоврядування, так, власне, і з громадянами та неурядовими 

організаціями; відсутність належного масового інформування населення в місцях 

потенційних розробок з боку компаній-претендентів та з боку органів влади. 

Зокрема, наслідками (і свіжим прикладом) "заполітизованості" даного 

питання, відсутності своєчасної і достатньої інформованості суспільства про 

проекти з видобутку сланцевого газу стали суперечки, що розгорілися при 

погодженні проекту УРП з Chevron депутатами обласних рад Івано-франківської і 
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Львівської областей, що навіть могли зірвати ратифікацію цієї угоди (Кабмін 

пішов на компроміс лише тоді, коли Chevron заявила про те, що у неї 

вичерпується терпіння і вона розглядає можливість інвестицій у видобуток 

сланцевого газу в інших країнах [12]). Формально каменем спотикання стали 

екологічні і економічні аспекти видобутку сланцевого газу на Олеській ділянці. 

Зокрема, депутати вимагали Івано-Франківської обласної ради передачу 10 

відсотків відсоткової частки держави в прибуткових вуглеводнях, здобутих на 

території області, у розпорядження обласної ради або уповноваженої ним 

організації (компанії), утворення робочої групи з моніторингу реалізації УРП, 

забезпечення збереження пам'яток історії та культурного надбання на території 

видобування газу тощо. До речі, Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості на вимогу Івано-Франківського та Львівського обласних рад 

прийняло рішення посилити екологічні вимоги до видобутку сланцевого газу на 

Олеській площі [141]. Водночас риторика противників підписання угоди була 

наскрізь політичною: висувалися звинувачення у корупційності самої угоди, 

"нав'язаної режимом Януковича", про "примус" депутатів голосувати за її 

погодження і т.п. [106]. При цьому збоку обласних рад східних областей України, 

які політично вважалися опорою політичної влади тодішнього глави держави В. 

Януковича, не було жодних проблем з погодженням УПР з компанією Shell. 

Перспективам видобутку сланцевого газу в Україні серйозно загрожує 

політична нестабільність та загроза бойових дій на території країни, особливо у 

східних областях, де планується видобуток на Юзіфській ділянці. Так, російська 

військова агресія в Криму вже поставила під загрозу залучення іноземних 

інвестицій для розробки української частини Чорноморського шельфу. Зокрема, 

італійська компанія ENI, яка в минулому році уклала договір про розвідку шельфу 

площею 1400 кв. км на схід від Криму, тепер, за даними ЗМІ, призупиняє роботу 

через невизначеність умов подальшої роботи. [171]. Також тривожним сигналом 

став вихід компанії Shell в кінці березня 2014 р. з переговорного процесу щодо 

угоди про розподіл продукції по Скіфській ділянці. Офіційна позиція компанії 

полягає у тому, що угода так і не була підписана протягом останніх двох років 
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[267]. Очевидно, що це має рацію, адже дійсно мало місце зволікання колишнього 

керівництва країни з підписанням угоди через тиск Росії, якій великі проекти з 

видобутку газу в Україні не вигідні (див. докладніше [220]). Проте на тлі 

розгортання сепаратизму на Сході країни, інспірованих Росією, із загрозою 

розповсюдження і на південні області України цілком логічно припусти, що Shell 

має намір повністю згорнути свою діяльність в Україні, включаючи вихід із 

розвідки та видобутку сланцевого газу на Юзіфській ділянці і газу з порід 

ущільненого пісковика на Харківщині. 

Таким чином, сучасній українській владі необхідно чітко уявляти комплекс 

екологічних, соціальних і політичних наслідків і економічних вигод для побудови 

максимально ефективної політики у розбудові нової галузі видобувної 

промисловості. У сучасних умовах в яких опинилася Україна, така політика і 

заходи з її реалізації мають відбуватися, по-перше, в контексті політичної 

стабілізації ситуації в країні, з метою недопущення виходу іноземних інвесторів з 

проектів по розвідці та видобутку нетрадиційного газу, особливо в межах 

Дніпровсько-Донецького газоносного басейну, по-друге, в рамках так званих 

"золотих правил золотого століття газу" [255], прийнятих Міжнародним 

енергетичним агентством у 2012 р., що мають стати прикладом прозорості 

процесів реалізації УРП в Україні, по-третє шляхом розробки довгострокової 

стратегії розвитку видобувної галузі нетрадиційного газу. 

Перший комплекс заходів має включати синтез термінових політичних і 

військових дій на сході країни, таких як: утримання під контролем Києва тих 

територій східних областей, що не відійшли до квазідержавних утворень ЛНР і 

ДНР. Ці заходи мають включати у майбутньому посилену охорону місць розвідки 

та видобутку нетрадиційного газу, що здійснюватиме іноземний інвестор; 

проведення активної роз'яснювальної роботи серед місцевого населення щодо 

найгостріших проблем, що турбують місцеве населення шляхом організації і 

трансляції по телебаченню круглих столів, дискусійних ток-шоу за участю 

лояльних до української влади місцевих авторитетних бізнесменів, політичних 

діячів, депутатів обласних і районних рад, науковців, політичних і економічних 
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експертів, друкування і розповсюдження соціальної реклами і брошур широким 

тиражем з метою роз'яснення переваг бюджетної і владної децентралізації над 

політичною федералізацією, переваг збереження територіальної цілісності країни 

та інших питань. В рамках цих заходів має бути забезпечена робота з 

інформування населення і бізнесових кіл щодо економічних і соціальних переваг 

успішної реалізації угоди про розподіл продукції на Юзіфській ділянці для 

місцевих громад і регіону в цілому. 

В "правилах золотого століття природного газу" йдеться про необхідні 

заходи, дотримання яких дозволить уникнути негативних наслідків при видобутку 

максимальних обсягів ресурсів природного газу (у тому числі нетрадиційного). Ці 

правила включають такі аспекти видобутку: 1) правильне планування, що 

передбачає ведення діалогу з місцевими громадами, мешканцями та іншими 

зацікавленими сторонами на усіх етапах проведення розробки родовищ; 2) 

оцінювання екологічних показників, що має включати збір та оголошення 

оперативних даних про обсяги використання води, обсяги та характеристики 

стічних вод, можливих викидах в атмосферу, розкриття інформації про хімічні 

добавки, а також постійний моніторинг їх зміни; 3) повну прозорість (означає 

вибір місць для свердловин, що забезпечує мінімізацію впливу на місцеві 

громади, існуюче землекористування, екологію); 4) раціональне використання 

води; 5) ізоляція свердловин та запобігання витоків; 6) масштабне мислення, під 

яким мається на увазі пошук можливостей для економії на масштабах та 

скоординованого розвитку місцевої інфраструктури, врахування загальних та 

регіональних ефектів від буріння на оточуюче навколишнє середовище; 7) 

забезпечення високого рівня екологічної безпеки (переконання, що очікуваний 

рівень виходу газу з нетрадиційного джерела виправдає зроблені витрати, 

наявність відповідної компетенції співробітників та надійної суспільної 

інформованості; стимулювання інноваційної діяльності та технологічного 

удосконалення; переконання, що плани реагування на надзвичайні ситуації є 

надійними та відповідають масштабам ризиків; безперервне удосконалення 

правил та методів роботи та низка інших вимог). 
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Слід зазначити, що 19 вересня 2012 р. Комітет з енергетики та Комісія з 

оточуючого навколишнього середовища Європарламенту вже прийняли 

резолюцію відносно гідророзривів та розробки нетрадиційних запасів нафти та 

газу, де відмічається, що розвідка покладів сланцевої нафти та газу в ЄС повинні 

бути підкріплені жорстким режимом регулювання [9]. Очевидно, що відповідні 

вимоги має врахувати і Україна. Зокрема, в цьому контексті, на нашу думку, 

необхідно розширити правові можливості участі органів місцевого 

самоврядування і жителів територіальних громад у реалізації проектів з 

видобутку нетрадиційного газу, адже ризики виникнення соціальної і політичної 

напруги (у тому числі через політичні спекуляції) можуть становити найсуттєвіші 

ризики для їх успішного старту і розвитку. Для мінімізації можливості соціальних 

протестів на територіях ведення видобутку, на думку автора, необхідно: 

- запровадження під час реалізації УПР практики ухвалення угод про 

соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та іноземним 

інвестором, які мають відображати чіткі матеріальні та фінансові зобов’язання 

інвестора щодо соціального та економічного розвитку території, де ведеться 

промислова розробка. Такі угоди стануть додатковим інструментом, окрім 

державних дотацій та субвенцій для отримання коштів на місцеві інфраструктурні 

та соціальні проекти. Вони також могли б стати дієвою формою компенсації 

шкоди за деструктивний вплив на землю та інші природні ресурси територіальних 

громад; 

- посилення компанії інформування територіальних громад щодо соціально-

економічних переваг та екологічних ризиків процесу розвідки та видобутку 

сланцевого газу. Органи місцевого самоврядування та місцеві мешканці повинні 

регулярно отримувати повну та достовірну інформацію щодо вказаних питань від 

представників інвестора; 

- забезпечення державою в особі Кабінету Міністрів достатньої матеріальної 

компенсації жителям, земля яких, не будучи орендованою, знаходиться поруч із 

ділянками відведеної для виробничої діяльності (останні братимуться в оренду 

інвестором, розмір якої має бути значно вищим від доходу, що отримується 
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приватним господарством від ведення сільськогосподарського виробництва). Це 

має досягатися за рахунок виплати державою орендної плати у розмірі, що 

становить від 70 до 90% від розміру орендної плати  власникам землі, що буде 

виведена із сільськогосподарської експлуатації для промислових потреб. Ці 

заходи мають сприяти досягненню консенсусу і матеріальної зацікавленості у 

середовищі селянства, землі яких можуть бути виведені із сільськогосподарського 

виробництва. 

В довгострокову стратегію (має бути створена вже протягом року) розвитку 

нової для України видобувної галузі нетрадиційного газу необхідно включити:  

1) прогноз наслідків для економіки країни оптимістичного і песимістичного 

сценаріїв реалізації видобутку "сланцю". Необхідно спрогнозувати наскільки нова 

галузь сприятиме збільшенню зайнятості та підвищенню рівня доходів на 

окремих територіях, стимулюватиме створенню сфери послуг національної 

економіки, скільки необхідно коштів і часу на модернізацію газопроводів та 

будівництво нових, будівництво та модернізації підприємств з очищення та 

зберігання промислових відходів тощо; 

2) положення про створення чіткої та прозорої і стабільної законодавчої 

бази для розробки нетрадиційного газу, включаючи технічні та екологічні 

стандарти і норми, зокрема, шляхом подальшої оптимізації Закону "Про угоди 

про розподіл продукції", внесення змін та доповнень до Закону "Про нафту і газ", 

як тільки видобуток сланцевого газу стане реальним видом промисловості в країні 

тощо, кодифікації екологічного законодавства, яке є надто розпорошеним; 

3) положення про необхідність удосконалення інвестиційно-інноваційних 

механізмів стимулювання видобутку метану вугільних родовищ, зокрема, шляхом 

запровадження схеми податкового стимулювання для інвестицій, пов’язаних з 

технологіями видобування цього виду нетрадиційного газу. 

Отже, підсумовуючи результати дослідження, зазначимо, що для реалізації 

освоєння ресурсів нетрадиційного газу в Україні потребує залучення значних 

інвестицій і технологій світових нафтогазових компаній. Те, що українському 

уряду вдалося залучити світові компанії розпочати розвідку та видобуток саме 
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сланцевого газу, а не інших видів нетрадиційного газу, свідчить про досягнення 

певного консенсусу, але який випливає з несприятливих для України обставин. З 

одного боку, зацікавленість світових газовидобувних компаній, не зважаючи на 

досить гіпотетичні обсяги "сланцю" в Україні та порівняно високі політичні 

ризики, будується на можливості відносно безперешкодно, а не як в більшості 

країн ЄС, розпочати розвідку та видобуток на вигідних для них умовах, 

прописаних в УРП, користуючись бажанням керівництва України послабити 

енергетичну залежність від Росії. З іншого боку, саме перспектива значних 

іноземних інвестицій (надходжень у бюджет) від нафтогазових компаній, які 

володіють необхідними технологіями та досвідом у видобутку саме "сланцю", 

спричинила вибір українського уряду розпочати спільні з його 

транснаціональними партнерами проекти. Успішне налагодження видобутку 

нетрадиційного газу може стати потужним чинником входження України у 

європейський газовий ринок, адже його видобування вимагає налагодженням 

тісної співпраці з європейськими і світовими транснаціональними енергетичними 

компаніями, що забезпечать залучення значних капітальних вкладень у геологічну 

розвідку, видобування, розвиток і модернізацію газової інфраструктури, 

створення нових робочих місць; прихід великих іноземних інвесторів, серед 

іншого, сприятиме залученню до проектів українських підрядчиків. У перспективі 

видобутий газ направлятиметься через вітчизняну ГТС як до європейських, так і 

українських споживачів, що ще більше об'єднає обидва ринки. Започатковані 

проекти з розробки сланцевого газу також мають значний потенціал впливу на 

посилення енергетичної безпеки, і дозволять Україні у найближчій перспективі 

разом з іншими диверсифікаційними проектами позбутися газової залежності від 

Росії. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1) Аналіз україно-російських відносин у газовій сфері дозволяє автору 

зробити висновок про домінування політичного чинника в розвитку 

міждержавного ринку природного газу. Це пояснюється, по-перше, економічними 

і геополітичними амбіціями Росії, яка традиційно розглядає українську державу 

як об'єкт політичного впливу на довготривалу перспективу, по-друге, комплексом 

внутрішніх економічних, соціальних і політичних проблем розвитку українського 

суспільства. Комплексна дія означених чинників зумовлює газову залежність 

України від Росії й об'єктивно ставить українську сторону у завчасно невигідну 

позицію у відносинах з Росією у газовій сфері та робить її предметом політичного 

торгу з західними державами, насамперед, ЄС і США. Про це красномовно 

свідчать несправедливі газові контракти на постачання і транзит природного газу 

на 2009 – 2019 рр., укладені між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" від 19 

січня 2009 р., їх політичні доповнення, а також обставини їх укладання, що 

заклали передумови для виникнення нової "газової кризи" 2014 р. Водночас 

порівняльний аналіз перебігу "газових війн" 2009 р. і 2014 р., дозволив автору 

зробити висновок, що українська сторона, внаслідок підтримки її країнами Заходу 

в конфлікті з Росією, займає у нинішній "газовій" війні більш вигідну і послідовну 

позицію, що може стати передумовою до переведення україно-російських газових 

відносин у виключно економічне поле в майбутньому. Хоча газове питання не 

буди зняте до остаточного вирішення політичних протиріч між Україною і 

Росією, Росією і західними країнами. 

2) інтеграція України в європейський енергетичний ринок передбачає 

взаємне відкриття енергетичних ринків, що, у свою чергу, створює низку 

можливостей для розвитку вітчизняного енергетичного сектору, перш за все – в 

контексті удосконалення нормативно-правової бази, залучення зовнішніх 

інвестицій, використання кредитних інструментів тощо. У свою чергу доступ до 

європейських технологій та впровадження відповідних стандартів сприятимуть 

розвитку енергозберігаючих технологій та, як наслідок, підвищенню 
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конкурентоспроможності українського енергетичного сектору. 

Основними проблемами на шляху інтеграції України в європейський 

енергетичний ринок є відсутність необхідного ресурсного та організаційного 

забезпечення, а також недосконалість нормативно-правової бази. Виходячи з 

цього, найбільш актуальними питаннями для України на сьогодні у сфері 

реформування ринку природного газу є:  

– проведення структурних реформ; 

– імплементація директив Третього енергетичного пакету в законодавство 

України; 

– участь у міжнародних енергетичних організаціях та угодах; 

– залучення коштів ЄС та ЄБРР до модернізації газотранспортної 

інфраструктури; 

– реформа оптових ринків природного газу; 

– розвиток альтернативної енергетики.         

3) За результати дослідження перспектив реалізації в Україні проектів з 

видобутку нетрадиційного газу, автором зроблені наступні висновки:  

– успішна реалізація проектів з видобування нетрадиційного газу в Україні 

за умов політичної стабілізації в країні та відповідних реформ з лібералізації 

вітчизняного газового ринку дозволить останньому стати складником спільного 

європейського ринку. Водночас, те, що українському уряду вдалося залучити 

світові компанії розпочати розвідку та видобуток саме сланцевого газу, а не інших 

видів нетрадиційного газу, свідчить про досягнення певного консенсусу, але який 

випливає з несприятливих для України економічних і зовнішньополітичних 

обставин. Започатковані проекти з розробки сланцевого газу також мають 

значний потенціал впливу на посилення енергетичної безпеки, і дозволять Україні 

у найближчій перспективі разом з іншими диверсифікаційними проектами 

позбутися газової залежності від Росії; 

– автором встановлено, що промислове видобування сланцевого газу в 

Україні має істотні недоліки, які можуть становити суттєві ризики для успішного 

розвитку цієї нової галузі. Якщо з економічної точки зору видобуток сланцевого 
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газу може бути цілком виправданим, то екологічні, соціальні та політичні ризики 

вважаються найбільш суттєвими перепонами для розвитку видобутку сланцевого 

газу в Україні. Перспективам видобутку "сланцю" в Україні серйозно загрожує 

політична нестабільність та загроза бойових дій на території країни, особливо у 

східних областях, де планується видобуток на Юзіфській ділянці. Таким чином, 

сучасній українській владі необхідно чітко уявляти комплекс екологічних, 

соціальних і політичних наслідків і економічних вигод для побудови максимально 

ефективної політики у розбудові галузі видобутку нетрадиційного газу. У 

сучасних умовах, така політика і заходи з її реалізації мають відбуватися, по-

перше, в контексті політичної стабілізації ситуації в країні, по-друге, в рамках так 

званих "золотих правил золотого століття газу", по-третє шляхом розробки 

довгострокової стратегії розвитку галузі видобування нетрадиційного газу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації знайшло теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється в розкритті особливостей регулювання регіональних 

ринків природного газу в умовах глобалізації й обґрунтуванні перспективних 

напрямів взаємозближення вітчизняного ринку природного газу зі світовим 

енергетичним ринком. Отримані в ході дослідження наукові результати дозволили 

сформулювати низку висновків концептуально-теоретичного та науково-

практичного характеру, що відображають вирішення дослідницьких завдань 

відповідно до поставленої мети. 

1. Дослідження існуючих теоретичних підходів до проблеми регіоналізації у 

світовому господарстві дозволило диференціювати ці підходи на ті, що: 

1) розглядають регіоналізацію як регіональний макропроцес; 2) розуміють 

досліджуване явище через співвідношення із поняттям "регіоналізм"; 

3) ототожнюють регіоналізацію з явищем регіональної економічної інтеграції; 

4) вивчають регіоналізацію як явище, що протистоїть глобалізації. Синтез 

теоретичних підходів до проблеми регіоналізації у світовому господарстві 

дозволив розглядати даний феномен одразу у двох вимірах – як взаємозумовлену 

та взаємозалежну із процесом глобалізації інтеграційну тенденцію розвитку 

світового господарства на рівні міжнародних регіонів, та як комплекс політичних 

й економічних підходів з організаційно-правового оформлення регіональних 

інтеграційних процесів, спрямованих насамперед на створення та функціонування 

спільних ринків у межах міжнародних регіонів. 

2. Систематизація та аналіз публікацій з досліджуваної тематики дають 

змогу виокремити наступні економічні фактори, що впливають на параметри 

розвитку регіональних ринків природного газу. По-перше, на кон’юнктуру ринку 

значний вплив справляє обсяг розвіданих запасів газу. По-друге, важливим 

фактором є динаміка світового видобутку природного газу. По-третє, 

кон'юнктуроутворюючим фактором на регіональному ринку природного газу є 
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обсяг і динаміка споживання цього ресурсу. По-четверте, важливим економічним 

фактором на регіональному ринку газу є обсяги експорту та імпорту країн світу. 

По-п’яте, економічним фактором, який набуває особливої актуальності в останній 

час, є диверсифікованість джерел поставок імпортного газу.  

3. Суттєві трансформації на регіональних ринках природного газу були 

спричинені як негативними наслідками світової фінансово-економічної кризи, так 

й об'єктивними факторами розвитку світової енергетики. Серед останніх 

передусім слід виокремити економічне зростання країн, що розвиваються, 

екологічність природного газу, розвиток технологій, а також поступове 

збільшення видобутку нетрадиційного газу. 

4. Механізм регулювання сучасних регіональних ринків природного газу 

має розмаїту інституційно-функціональну структуру, що складається із: по-перше, 

інструментів, які охоплюють міжнародну нормативно-правову базу (Європейська 

енергетична хартія, Договір до хартії тощо), міждержавні домовленості, газові 

контракти й інструменти регулювання енергетичної політики кожної країни; по-

друге, суб'єктів регулювання – міжнародні організації (МЕА, ФКЕГ та ін.) та 

регіональні організації економічного співробітництва (АТЕС, НАФТА, ЄС тощо), 

національні уряди країн – учасниць регіонального ринку, компанії – учасниці 

ринку (можуть бути як суб'єктами так й об'єктами регулювання); по-третє, 

об'єктів регулювання, під якими розуміють учасників регіонального газового 

ринку – національні та транснаціональні енергетичні/газові компанії, країни-

експортери, країни-транзитери, газова інфраструктура; по-четверте, цілей 

регулювання, провідна мета яких – забезпечення енергетичної безпеки країн – 

учасниць ринку.  

5. В умовах прогресуючих процесів глобалізації та регіоналізації світового 

господарського простору, незважаючи на тенденцію до зростання ролі 

міжнародних суб'єктів та інструментів регулювання газових ринків, домінуючий 

вплив у даній сфері нині мають національні уряди. Це зумовлено стратегічною 

роллю енергетичного сектора в державній політиці, специфікою розвитку газової 

галузі, як природної монополії, а також необхідністю державного контролю за 
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економічною діяльністю компаній – учасниць регіональних ринків газу, що 

містить багатий арсенал ринкових, адміністративних і дипломатичних 

інструментів, що мають на меті створення та функціонування національних 

регуляторів; стимулювання розвитку газової інфраструктури; управління 

газовими цінами; стимулювання національних й іноземних компаній нарощувати 

видобуток та інвестиції в газові проекти; забезпечення режиму доступу третьої 

сторони до газопровідних систем; запровадження режиму незв'язування тощо. 

6. Характер і динаміка українсько-російських економічних стосунків у 

газовій сфері детермінується насамперед політичним чинником міждержавних 

відносин, у яких Росія розглядає Україну як об'єкт геополітичного впливу за 

рахунок залежності нашої країни від російських енергоносіїв, викликаної цілим 

комплексом внутрішніх економічних, соціальних і політичних проблем розвитку 

українського суспільства в період незалежності. Як такі визначені: висока 

енергоємність й енерговитратність національної економіки; домінування 

природного газу в енергобалансі України; висока частка застарілих основних 

фондів і комунікацій вітчизняного паливно-енергетичного комплексу; 

значний рівень закритості і корумпованості нафтогазового сектора України; 

надмірне державне регулювання вітчизняного ринку газу; неналежний рівень 

державного управління суспільним розвитком та низькою якістю роботи 

вітчизняних державних інститутів. Водночас, за результатами компаративного 

аналізу перебігу українсько-російських газових конфліктів, автором з'ясовано, що 

українська сторона зайняла у нинішньому конфлікті набагато вигіднішу позицію, 

ніж у 2009 р. Завдяки винесенню українсько-російської газової проблеми на 

максимально можливий міжнародний рівень Україна отримала змогу розширити 

кількість доступних інструментів у деполітизації газових відносин із Росією за 

рахунок: істотного розширення дипломатичних і технічних можливостей для 

реверсу європейського газу; економічних та енергетичних санкцій проти Росії з 

боку ЄС і США. 

7. Реформування ринку природного газу в Європейському Союзі має на меті 

знизити ціни для споживачів газу та залучити інвестиції в його видобування та 
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розбудову газотранспортної системи. Досягти таких результатів планується 

шляхом збільшення конкуренції в сфері видобування, збуту та забезпечення 

безумовного доступу третіх сторін до газотранспортної та газорозподільної 

систем. В цілому існування внутрішнього ринку природного газу ЄС, як складової 

частини Єдиного енергетичного ринку, позитивно впливає на розвиток торгівлі 

енергоресурсами та координацію енергетичної політики. 

8. Розвиток видобутку сланцевого газу в Україні має істотні ризики 

екологічного, соціального та військово-політичного характеру, які необхідно 

мінімізувати за рахунок побудови максимально ефективної державної політики у 

розбудові галузі видобутку нетрадиційного газу, що має охоплювати комплекс 

заходів реактивного і стратегічного характеру, розрахованих на довготривалу 

перспективу. Як такі автором виокремлені:  

– заходи в межах так званих золотих правил золотого століття газу, 

прийнятих МЕА, що мають стати прикладом прозорості процесів реалізації УРП в 

Україні, центральне місце в яких мають посісти заходи з розширення правових 

можливостей участі органів місцевого самоврядування і жителів територіальних 

громад у реалізації проектів з видобутку сланцевого газу, інформування 

населення, запровадження гнучкої системи матеріальної компенсації майнових та 

екологічних ризиків населенню, що мешкає в зоні видобутку сланцю;  

– розробка довготермінової стратегії розвитку галузі видобування 

нетрадиційного газу, що має охопити: прогноз наслідків для економіки країни 

оптимістичного і песимістичного сценаріїв реалізації видобутку "сланцю"; 

положення про створення чіткої та прозорої і стабільної законодавчої бази для 

розробки нетрадиційного газу; положення про необхідність удосконалення 

інвестиційно-інноваційних механізмів стимулювання видобутку метану вугільних 

родовищ. 
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