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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Правове регулювання процесів видобутку, 

виробництва, транспортування та подальшого обігу «енергетичних матеріалів і 

продуктів» (енергоресурсів) впродовж останніх 30 років у Європейському 

Союзі (далі – ЄС, Євросоюз, Союз) набуло активного  розвитку.  На початку 

1990-х рр. у Євросоюзі виникла потреба в юридичному оформленні 

найзагальніших правил функціонування енергетичного ринку, зокрема і 

природного газу. За минулий період у межах як первинного, так і вторинного 

права ЄС було прийнято значний обсяг правових норм, завданням яких є 

безпосереднє регулювання ринку природного газу у Союзі. Накопичений масив 

джерел потребував детального міжнародно-правового аналізу для подальшого 

його розвитку та вдосконалення. Приєднання України у 2011 р. до 

Енергетичного співтовариства та підписання 2014 р. Угоди про асоціацію з ЄС, 

Євроатомом та його державами-членами зробили питання енергетичного ринку 

та ринку природного газу об’єднання актуальними і для України у зв’язку з 

поширенням на основі зазначених угод відповідних норм і принципів 

первинних та вторинних актів права ЄС на Україну. 

Європейський Союз почав будувати єдиний енергетичний ринок, що 

функціонує на спільних правилах, ухвалених у межах об’єднання й 

імплементованих у законодавство третіх країн, а з 2014 р. - у формі 

Європейського енергетичного союзу (European Energy Union). Сфера його 

регулювання охоплює також ринок природного газу. Таким чином, процес 

побудови єдиного, заснованого на загальних правилах, газового ринку 

поширюється на сусідні з ЄС країни, внаслідок чого виникає найбільший у світі 

регіональний ринок газу, учасницями якого є понад 35 держав із загальною 

кількістю населення понад 600 млн осіб. 

Досить специфічним є також інституційне оформлення регулювання ринку 

природного газу в ЄС. З одного боку, це спеціальне агентство ЄС – Агентство зі 

співпраці регуляторів енергетики (Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators, ACER), що засноване згідно зі спеціальним регламентом ЄС, а з 

іншого – добровільне галузеве об’єднання операторів систем передачі газу – 

Європейська асоціація операторів систем транспортування газу (ENTSO-G), 

створення якого також передбачалося в директиві ЄС.   

Рівень дослідження теми ринку природного газу ЄС в українській науці 

міжнародного права можна визнати недостатнім. Серед вітчизняних 

дослідників, праці яких частково або опосередковано торкаються правового 

регулювання ринку природного газу ЄС, варто згадати С. Білоцького, 

Т. Грабович, А. Кориневича, Е. Мамедова, В. Петренка, З. Тропіна та ін. У 

дисертаційній роботі були використані праці таких авторитетних учених, як 

О. Вишнякова, Л. Грицаєнко, О. Гріненко, В. Муравйова, К. Смирнової, 

М. Микієвича, Р. Петрова, О. Шпакович, публікації яких присвячені питанням 
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теорії та практики європейського права. Певний внесок у вивчення 

міжнародно-правових питань регулювання ринку природного газу в ЄС 

зроблено і російськими дослідниками, серед яких А. Конопляник, І. Гудков, 

С. Селіверстов та ін. У західній науці дослідженням зазначеного питання 

займалися М. Роггенкамп, Т. Вальде, Д. Макдугалл, П. Слот, Л. Ханчер. Однак 

їхні праці охоплюють або попередні етапи гармонізації, або лише прямо 

пов’язані сфери (наприклад, конкурентне право ЄС, яке досліджували 

А. Нікпей, Л. Ріттер, Р. Уіш, Д. Фолл і К. Чайлдта ін.). Аналогічного, 

спеціального, об’єктивного та детального міжнародно-правового дослідження 

теми ринку природного газу в ЄС, пов’язаного з актуальними для України 

проблемами у зарубіжній і вітчизняній літературі не здійснювалося, що 

визначає актуальність нашого дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є 

складовою комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розв’язання 

наукового завдання, що полягає у визначенні правових засад функціонування 

ринку природного газу ЄС, встановленні його правової й інституційної 

складових, з’ясуванні міжнародно-правового впливу ринку природного газу ЄС 

на сусідні країни, до яких належить й Україна.   

З огляду на поставлену мету було сформульовано низку завдань: 

- встановити правовий зміст понять «внутрішній енергетичний ринок ЄС» і 

«ринок природного газу ЄС»; 

- визначити етапи формування ринку природного газу ЄС і сучасний стан 

його функціонування та регулювання; 

- дослідити роль джерел функціонування ринку природного газу ЄС серед 

інших джерел у межах норм первинного та вторинного права співтовариства; 

- з’ясувати засади та дослідити роль скрапленого природного газу (СПГ) у 

правовому забезпеченні європейської енергетичної безпеки у сфері поставок 

природного газу; 

- проаналізувати інституційну структуру, що забезпечує функціонування 

ринку природного газу ЄС, а також роль спеціальних органів, таких як ACER та 

інші, у її діяльності; 

- визначити правові механізми, що регулюють системи транспортування 

природного газу в ЄС, а також їхні особливі правові режими; 

- окреслити правові механізми і різні аспекти енергетичної безпеки в ЄС, 

зокрема технічні проблеми та зовнішні поставки; 
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- розглянути правове регулювання правовідносин ЄС із третіми країнами у 

сфері природного газу; 

- простежити історію імплементації енергетичного acquis у сфері 

природного газу в законодавство України та встановити відповідність чинного 

законодавства України вимогам членства в Енергетичному співтоваристві й 

Угоді про асоціацію України з ЄС і його державами-членами.   

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини щодо формування 

та функціонування ринку природного газу в Європейському Союзі. 

Предмет дослідження – міжнародно-правовий аналіз актів права ЄС та 

міжнародних договорів щодо механізму функціонування ринку природного 

газу ЄС і практика його реалізації. 

Методи дослідження. Правова природа явищ, проаналізованих у 

дисертаційному дослідженні, визначена за допомогою використання цілого 

спектра загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження, які 

широко застосовуються в сучасній міжнародно-правовій науці. Головним 

застосовним методом був формально-юридичний, що дозволяє виявити 

відповідні правові норми, проаналізувати їхній правовий зміст, встановити 

взаємозв’язки, що має сприяти цілісному аналізу об’єкта дослідження. Також 

використано історико-правовий метод, завдяки якому здійснено дослідження 

етапів еволюції ринку природного газу ЄС та еволюції правовідносин ЄС із 

третіми країнами щодо безпеки постачань природного газу. З метою 

встановлення справжнього змісту термінів і понять використано формально-

логічний метод. Для визначення справжнього рівня імплементації норм acquis у 

сфері природного газу в законодавство України застосовано порівняльно-

правовий метод. Дослідження подальшого розвитку внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС та Енергетичного союзу відбувалося за допомогою 

методу наукового прогнозування. Крім зазначених вище, нами було 

використано й емпіричні методи з метою вивчення різного роду правових актів, 

а також логічний, діалектичний та інші спеціальні методи наукового пізнання. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна полягає в 

тому, що дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці комплексним 

науковим дослідженням у галузях міжнародного та європейського права щодо 

правових основ функціонування ринку природного газу ЄС.  

Основні результати, що становлять наукову новизну, відображають 

особистий внесок автора у дослідження теоретичних і практичних проблем 

ринку природного газу ЄС та виносяться на захист, є такими: 

уперше: 

- запропоновано доктринальне визначення внутрішнього ринку 

природного газу ЄС як частини внутрішнього енергетичного ринку ЄС. Крім 

цього, доведено, що внутрішній ринок ЄС є поєднанням технічних, 
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економічних, інституційних і гармонізованих правових механізмів, які 

забезпечують лібералізоване та конкурентне постачання природного газу до 

кінцевих споживачів у ЄС відповідно до його високих екологічних стандартів, 

правил конкуренції і на основі правових актів Союзу;  

- виокремлено етапи формування внутрішнього ринку природного газу та 

визначено, що процес розпочався в середині 1990-х рр. і, фактично, триває досі, 

перебуваючи у стадії створення енергетичного союзу. Цей ринок ще не можна 

вважати остаточно сформованим; 

-  розглянуто специфічні правові норми щодо регулювання скрапленого 

природного газу (СПГ) у межах внутрішнього газового ринку ЄС, як одного з 

головних механізмів забезпечення диверсифікації постачань природного газу та 

врегулювання проблем зміни клімату; 

- проаналізовано інституційну структуру внутрішнього ринку природного 

газу ЄС, у межах якої виокремлено два виміри – державний і недержавний, та 

інституційний механізм – інститути, органи, установи, добровільні об’єднання 

учасників ринку;  

- встановлено, що стосовно правового регулювання відносин ЄС із третіми 

країнами у сфері природного газу об’єднання використовує широкий спектр 

політико-правових інструментів (діалоги, механізми запобігання тощо), гнучко 

поєднуючи інституційне регулювання та рецепцію власних правових норм 

через механізми імплементації енергетичного acquis із застосуванням 

юридично необов’язкових актів, що залежить від бажаного для третьої держави 

рівня інтеграції.  

Удосконалено: 

- розуміння відмінностей між поняттями «енергетична політика ЄС» й 

«енергетичне право ЄС», з яких перше є ширшим політико-правовим явищем, а 

друге – правовідносинами в межах діяльності ЄС щодо функціонування 

внутрішнього енергетичного ринку; 

- положення про те, що енергетичне право ЄС можна розглядати в 

широкому та вузькому сенсах. У вузькому сенсі воно охоплює лише норми 

права ЄС і міжнародних договорів, що присвячені правовому регулюванню 

енергетичних відносин. У широкому – до енергетичного права ЄС входять 

також правові норми з інших суміжних галузей, що прямо не призначені для 

регулювання енергетичних відносин, проте відіграють вагому роль у 

формуванні енергетичної політики. Зокрема, торкаються питань інвестицій, 

захисту довкілля, викидів парникових газів, конкуренції тощо; 

- теоретичні висновки, що наразі основу правового регулювання в межах 

внутрішнього ринку природного газу ЄС формують акти первинного права, 

акти Третього енергетичного пакету, мережеві кодекси, а також низка договорів 

із третіми державами, охоплюючи такі базові, як Договір про заснування 
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Енергетичного співтовариства та Договір до Енергетичної хартії, а також угоди 

про асоціацію; 

- напрацювання із проблематики енергетичної безпеки ЄС у сфері 

природного газу, що містять кілька пов’язаних аспектів і можуть бути 

визначені як здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування 

конкурентного внутрішнього ринку природного газу за допомогою адекватних 

внутрішніх ресурсів й інфраструктури, а також постачання з доступних і 

стабільних зовнішніх джерел. 

Набули подальшого розвитку: 

- обґрунтування, що лише в межах Лісабонського договору ЄС отримав 

однозначні повноваження у регулюванні енергетичної політики, зокрема щодо 

побудови внутрішнього енергетичного ринку й енергетичної безпеки з 

урахуванням потреб протидії змінам клімату;   

- аналіз правового регулювання транспортування природного газу в ЄС, 

який передбачає два правові режими: один leх generalis, що базується на 

загальних нормах Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту 715/2009 та передбачає 

розділення вертикально інтегрованих підприємств і допуск до 50 % 

потужностей третіх сторін, та спеціальний режим, створений для 

транс’європейських енергетичних мереж (TEN-E) на основі Регламенту 

347/2013 і ст. 170–172 ДФЄС, який передбачає низку винятків і преференцій 

щодо загального режиму, включно з обмеженням допуску третіх сторін і 

фінансовою допомогою з боку ЄС на будівництво; 

- твердження, що продемонстрований Україною рівень імплементації 

енергетичного acquis у сфері природного газу є доволі глибоким, зі створенням 

ідентичної національної правової бази й інституційної структури, хоча триває 

процес їхньої реалізації на практиці через ухвалення низки підзаконних актів і 

розділення вертикально інтегрованого підприємства НАК «Нафтогаз» на основі 

принципів Третього енергетичного пакету.   

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в 

тому, що результати дослідження, теоретичні положення та висновки, 

сформульовані в дисертаційній роботі, можуть бути використані в науково-

дослідній і практичній діяльностях, а також у навчальному процесі.  

Сформульовані в дисертаційній роботі теоретичні положення та висновки 

можуть бути використані для подальшого дослідження правових засад 

функціонування внутрішнього ринку природного газу ЄС та в науці права ЄС 

взагалі. У навчальному процесі результати роботи можна застосовувати при 

викладанні дисциплін, таких як «Право ЄС», «Міжнародне енергетичне право», 

«Право міжнародних організацій», «Міжнародне економічне право», а також 

спецкурсів як, наприклад, «Енергетичне право ЄС» тощо. Положення 

дисертації можуть бути використані  при підготовці навчальних посібників, 
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підручників і методичних матеріалів. У практичній діяльності результати 

дослідження можуть бути використані при розробці законопроектів, 

підзаконних актів і проектів міжнародних договорів, рішень міжнародних 

організацій, у практиці участі України в Енергетичному співтоваристві та при 

імплементації зобов’язань України за Угодою про асоціацію.     

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

особисто здобувачем. Висновки, результати та положення, що становлять зміст 

дисертаційної роботи та виносяться на захист, сформульовано й  обґрунтовано 

на основі особистих досліджень автора. Для аргументації окремих положень 

роботи використовувалися наукові праці інших учених, на які зроблено 

відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки, пропозиції, а також 

теоретичні та практичні положення дисертації були обговорені на засіданнях 

кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення та ключові ідеї дисертаційного дослідження було оприлюднено під 

час виступів на таких наукових конференціях:  Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 7 

квітня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 9–10 грудня 

2016 р.);  Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські юридичні 

читання» (м. Одеса, 10–11 листопада 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображено у 6 наукових публікаціях, у тому числі 4 наукові статті у  фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 статті в іноземних 

наукових виданнях, а також 3 тезах наукових доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження структурно 

складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 240 сторінок, з яких 

обсяг основного тексту – 176 сторінок. Список використаних джерел 

складається з 340 найменувань, викладених на 36 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 

рівень її попереднього наукового аналізу та зв'язок з існуючими науковими 

планами та темами, визначено завдання і мету роботи, предмет й об’єкт 

дослідження, методи дисертаційної роботи, сформульовано новизну та 

практичне значення одержаних результатів, апробацію результатів 

дослідження. 
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Розділ 1 «Особливості правового регулювання ринку природного газу 

Європейського Союзу» складається із трьох підрозділів, в яких вивчено 

теоретико-понятійний апарат енергетичного права Європейського Союзу,  

визначені етапи формування ринку природного газу в ЄС та проаналізовано 

правове регулювання транс’європейських мереж щодо транспортування 

природного газу ЄС. 

У підрозділі 1.1 «Теоретико-понятійний апарат енергетичного права ЄС» 

увагу приділено термінологічному апарату, використаному в дослідженні. 

Зокрема зазначено, що термін «енергетична політика ЄС» є родовим поняттям, 

що визначає напрями просування інтеграції в ЄС в усій сукупності відносин 

(політичних, правових, економічних та ін.) з побудови внутрішнього 

енергетичного ринку, а нині і Європейського енергетичного союзу, охоплюючи 

безпеку поставок енергоносіїв, забезпечення зв’язку із протидією змінам 

клімату тощо.  

Енергетичне право ЄС регулює суто правовідносини в межах діяльності 

Європейського Союзу щодо регулювання відносин в енергетиці, пов’язаних зі 

створенням і функціонуванням внутрішнього енергетичного ринку об’єднання, 

забезпеченням стабільності енергопостачання, з урахуванням цілей у межах 

протидії змінам клімату. Роль його джерел відіграють засновницькі договори 

Європейського Союзу, акти вторинного права співтовариства, рішення Суду 

ЄС, основні принципи права Союзу, міжнародні договори, укладені із третіми 

державами.  

Сама дія норм енергетичного права ЄС не обмежується територією його 28 

держав-членів. Енергетичне право Євросоюзу має також зовнішній аспект 

свого застосування. Його норми поширюються і на сусідні держави у форматі 

укладених багатосторонніх угод із ЄС, і на держави – члени Європейського 

економічного простору й Енергетичного співтовариства.  

У підрозділі 1.2 «Етапи формування ринку природного газу в 

Європейському Союзі» визначено, що внутрішній енергетичний ринок 

об’єднання все ще перебуває у стадії формування, і поки складається з кількох 

секторів, хоча й існують амбітні плани побудови Європейського енергетичного 

союзу, висунуті Європейською комісією (далі – ЄК, Комісія) у 2015 р. Наразі в 

межах внутрішнього енергетичного ринку ЄС функціонують такі сектори: 

внутрішній ринок природного газу, внутрішній ринок електроенергетики та 

внутрішній ринок із протидії змінам клімату. Що стосується внутрішнього 

ринку природного газу, то європейські правові документи вбачають датою 

відліку початку його формування в ЄС 1999 рік – початок дії Першої газової 

директиви (Директива 98/30/ЄС про єдині правила для внутрішнього ринку 

природного газу). Поки що цей ринок не можна вважати остаточно 

сформованим, хоча в межах трьох енергетичних пакетів законодавство ЄС 

заклало всі підвалини для його успішного функціонування. Нині перешкоди 
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успішному функціонуванню внутрішнього ринку природного газу полягають 

переважно в технічних аспектах, таких як існування енергетичних островів і 

забезпечення безпеки поставок газу із третіх країн. 

Встановлено, що етапи формування ринку природного газу ЄС 

відповідають ухваленню трьох енергетичних пакетів та реалізації завдань із 

лібералізації енергетичного ринку (1999, 2003, 2009 рр.). Кожен наступний етап 

лібералізації зменшував існуючу монополію на енергетичному ринку і в 

підсумку має сприяти зниженню цін для кінцевих споживачів. З огляду на це 

вертикально інтегровані компанії будуть позбавлені права здійснювати 

одночасно видобуток, транспортування та роздрібний продаж природного газу. 

Водночас у 2015 р. було розпочато важливий етап побудови Європейського 

енергетичного союзу, який має завершити формування внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС й інтегрувати до нього екологічний аспект, а також 

сформулювати єдину позицію ЄС в укладанні угод із третіми країнами в газовій 

сфері. Проте поки що цей процес не завершено, зокрема не ухвалено жодного 

правового документа в зазначеній сфері. 

У підрозділі 1.3 «Правове регулювання транс’європейських мереж щодо 

транспортування природного газу» з’ясовано, що правове регулювання 

транспортування природного газу в межах ЄС здійснюється фактично у 

форматі двох правових режимів. Один із них, lex generalis, базується на 

загальних нормах щодо розділення вертикально інтегрованих підприємств і 

доступу третіх осіб у межах Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту 715/2009. 

Керування здійснюється на основі мережевих кодексів із неоднозначною 

правовою природою, а оперативне керівництво –  асоціацією ENTSO-G. Другий 

правовий режим створено для транс’європейських енергетичних мереж      

(TEN-E), частина з яких належить до категорії «проектів зі спільним 

інтересом». Він є lex specialis щодо першого, основа їхнього правого режиму – 

ст. 170-172 ДФЄС та Регламент 347/2013, який безпосередньо внормовує їх 

функціонування. Особливістю їхнього правового режиму є винятки з обмежень 

і вимог щодо розділення для вертикально інтегрованих підприємств, а також 

можливість отримання фінансової допомоги на спорудження інфраструктури 

від ЄС. Основною підставою для отримання такого статусу є особливе значення 

для розвитку транскордонних мереж у ЄС, відповідність інфраструктурним 

коридорам і зонам, забезпечення енергетичної безпеки Союзу, а також 

додавання нового джерела природного газу із третіх країн. 

Розділ 2 «Організаційно-правовий механізм регулювання ринку 

природного газу Європейського Союзу» складається із трьох підрозділів, які 

присвячені аналізу  договірного та інституційного механізмів регулювання 

газового ринку ЄС, а також вивчено правове забезпечення безпеки постачань на 

ринку природного газу ЄС 
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У підрозділі 2.1 «Договірний механізм регулювання газового ринку ЄС» 

встановлено, що Лісабонський договір (2009 р.) нарешті надав ЄС 

недвозначний мандат у галузі енергетичної політики, зокрема щодо 

функціонування внутрішнього ринку (тобто, держави-члени зобов’язані 

здійснювати операції з питань енергетичного ринку відповідно до директив ЄС 

і за умови дотримання вказівок наднаціонального регулюючого органу у сфері 

конкурентної політики) й енергетичної безпеки. Однак, водночас, держави-

члени зберігали своє право діяти через Раду ЄС стосовно податків на енергію, 

використання своїх енергетичних ресурсів і вибору структури їхньої 

енергетичної суміші та поставки газу. Пов’язані аспекти внутрішнього ринку, у 

свою чергу, у сфері енергетики продовжують регулювати механізми суміжних 

статей: конкуренція, податки, довкілля. 

У підрозділі 2.2 «Інституційний механізм регулювання газового ринку 

Європейського Союзу» визначається, що інституційна структура, яка здійснює 

регулювання різних аспектів ринку природного газу ЄС, є багатовимірною. 

Ідеться про поєднання юридично обов’язкових механізмів, що безпосередньо 

працюють у межах системи органів ЄС, а також механізмів добровільної 

співпраці некомерційних асоціацій та об’єднань, які засновуються за підтримки 

Європейської комісії. Ця структура є, по суті, чотирирівневою: на верхньому 

щаблі функціонують інститути ЄС, за ними розміщені органи співтовариства, 

потім – установи ЄС і на четвертому рівні здійснюють свою діяльність прямо 

неінституціоналізовані у структури ЄС добровільні об’єднання учасників ринку 

природного газу Союзу. Це викликано, насамперед, значною кількістю 

учасників газового ринку, чиї інтереси не завжди збігаються, а часто навіть 

суперечать один одному, що потребує від них створення спеціальних 

механізмів їхнього захисту.  

Інститути ЄС реалізовують свою діяльність з регулювання ринку 

природного газу ЄС переважно в межах повноважень своєї загальної 

компетенції, хоча не варто забувати і про існування в деяких із них спеціальних 

повноважень або організаційних структур для ринку природного газу. Ключову 

роль серед них відіграє Європейська комісія, яка є повноважною в більшості 

питань, пов’язаних із ринком природного газу, від ініціювання законодавчих 

актів ЄС і до участі в забезпеченні безпеки постачань газу та регулюванні 

зовнішнього аспекту внутрішнього ринку. ЄК також створила і керує діяльністю 

багатьох добровільних об’єднань, у межах яких тестує майбутні обов’язкові 

механізми регулювання ринку природного газу. Серед нестатутних установ ЄС 

на ринку природного газу найважливішою наразі є ACER. Агентство наділено 

повноваженнями створення настанов для прийняття мережевих кодексів, 

ухвалення індивідуальних юридично обов’язкових рішень і моніторингу 

функціонування внутрішніх ринків газу. Серед неурядових об’єднань на ринку 

природного газу найвагомішу роль відіграє ENTSO-G із завданням розробляти 
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транскордонні мережеві кодекси із транспортування природного газу всередині 

ЄС і координувати технічну взаємодію операторів ЄС і третіх країн. У межах 

Мадридського форуму всі учасники газового ринку мають можливість 

обговорити існуючі суперечності і підготувати за участі професіоналів 

необов’язкові документи, які згодом у разі вдалого застосування можуть бути 

внесені Комісією до юридично обов’язкових актів. 

У підрозділі 2.3 «Правове забезпечення безпеки постачань на ринку 

природного газу ЄС» констатується, що сама по собі енергетична безпека у 

сфері природного газу має в ЄС кілька пов’язаних аспектів: внутрішній, 

зовнішній, технічний, інформаційний і забезпечення діяльності критичної 

інфраструктури. Наразі ключова загроза енергетичній безпеці ЄС визначається 

в зовнішньому аспекті постачання природного газу. Регулювання цієї сфери є 

досить гнучким, що уособлюється в чи не щорічних нових політико-правових 

документах, які ухвалюються Комісією з метою адекватного реагування на нові 

зміни в цій дуже важливій для Євросоюзу сфері. Процес становлення 

енергетичної безпеки ЄС на зазначеному етапі не завершено. Він триває і це 

пов’язано з низкою правових, політичних, зовнішніх, а також технічних 

чинників.  

Енергетична безпека Євросоюзу у сфері природного газу розглядається як 

здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування конкурентного 

внутрішнього ринку природного газу за допомогою адекватних внутрішніх 

ресурсів й інфраструктури, а також доступних і стабільних зовнішніх джерел, 

що може бути в разі кризової ситуації реалізоване шляхом ухвалення 

виняткових заходів, коли ринок уже не може забезпечити необхідне постачання 

та спрямований на досягнення цілей "20 – 20 – 20". 

Розділ 3 «Правове регулювання співпраці у сфері природного газу в 

Європі» складається із трьох підрозділів, у яких досліджено внутрішній та 

зовнішній вимір енергетичної політики ЄС, а також наближення національного 

законодавства України до актів ЄС у газовій сфері. 

У підрозділі 3.1«Внутрішній вимір енергетичної політики Європейського 

Союзу» акцентується увага на тому, що на сучасному етапі ринок природного 

газу в ЄС перебуває у фінальній стадії свого формування. Його правову основу 

складають акти Третього енергетичного пакету та транскордонні мережеві 

кодекси, ухвалені на розвиток Агентства зі співпраці регуляторів енергетики 

(ACER), а також акти, прийняті на реалізацію Енергетичного союзу. Створена 

Цільова модель ринку дозволяє остаточно перейти від національних ринків газу 

до регіональних, які об’єднуються вже лише об’ємами споживаного газу, а не 

державними кордонами. ЄС на сучасному етапі активно долучає  до ринку 

природного газу, що функціонував на основі трубопровідного постачання, 

скраплений природний газ (СПГ), з однаковим правовим регулюванням обох 

явищ. СПГ нині отримує значну підтримку від Євросоюзу, як один із засобів 
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забезпечення енергетичної безпеки. Завдяки цьому ЄС нині має можливість 

поступово перейти від довгострокових контрактів на постачання газу до 

торгівлі на газовій біржі, що дозволяє оперативно змінювати ціни та робити їх 

гнучкішими. Водночас збереглася низка неврегульованих Третім енергетичним 

пакетом проблем у газовій сфері. На різному рівні і незбалансованою є 

структура газотранспортних тарифів, зберігаються контрактні та фізичні 

обмеження для деяких постачальників, спостерігається неповне використання 

газотранспортних систем, залишається високою ринкова концентрація на рівні 

ЄС та окремих країн, збережено специфіку в регулюванні на рівні країн та 

обмежену прозорість ринку. 

У підрозділі 3.2 «Зовнішній вимір енергетичної політики Європейського 

Союзу» звертається увага на те, що відносини ЄС із третіми країнами в межах 

забезпечення функціонування ринку природного газу можуть бути 

класифіковані за кількома типами: це відносини із країнами – постачальницями 

і країнами – транзитерами природного газу. Самі механізми правового 

регулювання, у свою чергу, можна поділити на дво- та багатосторонні. Слід 

зауважити, що для регулювання «зовнішнього» аспекту енергетичних відносин 

Євросоюзу застосовують ті самі засади правового регулювання в установчих 

договорах, що і для інших сфер відносин ЄС із третіми країнами. Проте при 

безпосередньому регулюванні відносин можна відзначити вагомий відсоток 

застосування політичних, а не правових норм. Особливо це спостерігається у 

відносинах із країнами-постачальницями: меморандуми, діалоги тощо. У 

відносинах із країнами-транзитерами ЄС активно застосовує механізми 

поширення дії енергетичного acquis на такі країни з метою створення єдиного 

енергетичного простору (енергетичного союзу), регульованого на основі 

однакових правових норм. Головним спеціалізованим механізмом такого 

просування є Енергетичне  співтовариство й угоди про асоціацію. Ключовим 

практичним проектом, який реалізується ЄС у сфері природного газу із третіми 

державами, є Південний газовий коридор, у межах реалізації якого можна 

побачити поєднання міжнародно-правових і приватноправових засобів, 

механізмів міжнародно-правового та політичного регулювання.    

У підрозділі 3.3 «Наближення національного законодавства України до 

актів ЄС у газовій сфері» констатується, що Україна остаточно стала на шлях 

гармонізації свого законодавства у сфері природного газу з правом ЄС 

відповідно до Угоди про асоціацію (2014 р.), а також у зв’язку з приєднанням 

до Енергетичного співтовариства у 2011 р. Наразі Україною з усього обсягу 

енергетичного acquis прийняті саме норми щодо сектора природного газу. 

Ухвалено ключовий закон – «Про ринок природного газу» (2015 р.), який 

базується на нормах Третього енергетичного пакету, створено незалежного 

енергетичного регулятора. Водночас у відносинах залишається також і спектр 

проблем: ЄС, з одного боку, визнаючи роль України як ключового транзитера 
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природного газу, недостатньо протистоїть реалізації політичного проекту 

Північний потік 2. З іншого боку, Україна, здійснюючи імплементацію 

енергетичного acquis, недостатньо реалізовує його норми на практиці. Так, 

формувати склад формально незалежного енергетичного регулятора на 

практиці наділений повноваженнями Президент. Не відбулося розділення НАК 

«Нафтогаз», який усе ще володіє монопольним становищем у частині газового 

ринку. «Нафтогаз» продовжує виконувати спеціальні обов’язки щодо 

забезпечення загальносуспільних інтересів і формує ресурс газу для побутових 

споживачів, релігійних організацій і теплопостачальних підприємств (для 

надання послуг з опалення та постачання гарячої води).  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках до дисертаційної роботи сформульовано найсуттєвіші 

результати та положення наукового дослідження відповідно до поставленої 

мети та завдань. Резюмуючи, до найважливіших можна віднести такі:  

1. Європейський Союз є найбільшим регіональним енергетичним ринком – 

внутрішнім енергетичним ринком, що нині перебуває у стадії формування 

Енергетичного союзу, який охоплює сферою свого регулювання 

електроенергію, природний газ, відновлювані джерела енергії, ядерну 

енергетику, енергетичну безпеку, екологічні аспекти тощо та території 28 

держав-членів і низку сусідніх країн, що залучені до нього на різних рівнях 

інтеграції на основі дво- та багатосторонніх угод. У межах внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС функціонують такі сектори: внутрішній ринок 

природного газу, внутрішній ринок електроенергетики та внутрішній ринок із 

заходів щодо протидії змінам клімату. 

2. Внутрішній ринок природного газу ЄС є частиною внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС і поєднанням технічних, економічних, інституційних і 

гармонізованих правових механізмів, що забезпечують лібералізоване 

постачання, транспортування та розподіл європейською інфраструктурою 

природного газу до кінцевих споживачів у ЄС відповідно до високих 

екологічних стандартів і на основі правових актів об’єднання. Він має 

внутрішній і зовнішній вектори, з яких зовнішній вектор поки недостатньо 

врегульований на комунітарному рівні, що залишає досить широкі можливості 

для регулювання державам-членам. 

3. У доктрині та практиці Євросоюзу використовують два поняття: 

«енергетична політика ЄС»  й «енергетичне право ЄС»,  з яких перше є 

родовим поняттям, що визначає напрями просування інтеграції в Союзі в усій 

сукупності відносин (політичних, правових, економічних тощо) з побудови 

внутрішнього енергетичного ринку, а друге – є вужчою категорією, що регулює 

суто правовідносини в межах діяльності ЄС із регулювання відносин в 

енергетиці, пов’язаних зі створенням і функціонуванням внутрішнього 
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енергетичного ринку об’єднання, забезпеченням стабільності 

енергопостачання, з урахуванням цілей у протидії змінам клімату. Джерельну 

базу енергетичного права Євросоюзу формують акти первинного і вторинного 

права ЄС, рішення Суду Союзу і договори співтовариства із третіми 

державами.  

4. Внутрішній ринок природного газу, як частина внутрішнього 

енергетичного ринку, почав своє формування в 1999 р. з набранням чинності 

Першої газової директиви (Директива 98/30/ЄС про єдині правила для 

внутрішнього ринку природного газу). Нині його не можна вважати остаточно 

сформованим, хоча в межах трьох енергетичних пакетів законодавство ЄС 

заклало всі підвалини для його успішного функціонування. Наразі перешкоди 

успішному функціонуванню внутрішнього ринку природного газу полягають 

переважно в технічних аспектах, таких як існування енергетичних островів і 

забезпечення безпеки поставок газу із третіх країн. 

5. У межах первинного права ЄС лише Лісабонський договір надав 

об’єднанню недвозначний мандат на діяльність у галузі енергетичної політики, 

зокрема щодо функціонування внутрішнього ринку й енергетичної безпеки. 

Проте, водночас, збереглося право держав-членів діяти через Раду ЄС стосовно 

податків на енергію, використання своїх енергетичних ресурсів і вибору 

структури їхньої енергетичної суміші та постачань газу. Пов’язані з 

енергетикою аспекти внутрішнього ринку ЄС продовжують регулюватися 

механізмами суміжних статей щодо конкуренції, податків, довкілля, зазвичай 

не передбачаючи спеціальних винятків для енергетичної діяльності.  

6. Правову основу функціонування ринку природного газу ЄС на 

сучасному етапі формують ДЄС і ДФЄС, акти Третього енергетичного пакету, 

транскордонні мережеві кодекси, прийняті ACER, а також акти, ухвалені на 

реалізацію Енергетичного союзу. Створена Цільова модель ринку дозволяє 

остаточно перейти від національних ринків газу до регіональних, які 

об’єднуються вже лише об’ємами споживаного газу, а не державними 

кордонами.  

7. Скраплений природний газ нині отримує значну підтримку від ЄС, як 

один із засобів забезпечення енергетичної безпеки. Це дозволило Євросоюзу 

поступово перейти від довгострокових контрактів на постачання газу до 

торгівлі на газовій біржі, що надає можливість оперативно змінювати ціни та 

робити їх гнучкішими. Водночас збереглася низка неврегульованих Третім 

енергетичним пакетом проблем у газовій сфері. На різному рівні і 

незбалансованою є структура газотранспортних тарифів, зберігаються 

контрактні та фізичні обмеження для деяких постачальників, спостерігається 

неповне використання газотранспортних систем, залишається високою ринкова 

концентрація на рівні ЄС та окремих країн, збережено специфіку в регулюванні 

на рівні країн і прозорість ринку. 
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8. Функціонуючий у межах внутрішнього ринку природного газу ЄС 

інституційний механізм є, з юридичного погляду, двовимірним і 

багаторівневим. Зокрема, він складається з органів й інституцій, що є 

міждержавними за своєю суттю, а також недержавних організацій – об’єднань 

представників приватного сектора. Відповідно, існує і чотирирівнева структура: 

на верхньому щаблі функціонують інститути ЄС, потім розміщені органи 

співтовариства, далі – установи ЄС і на четвертому рівні здійснюють свою 

діяльність прямо неінституціоналізовані у структури ЄС добровільні 

об’єднання учасників ринку природного газу співтовариства. Це викликано, 

насамперед, значною кількістю учасників газового ринку, чиї інтереси не 

завжди збігаються, а часто навіть суперечать один одному, що потребує від них 

створення спеціальних механізмів їхнього захисту.  

9. Інститути ЄС реалізовують свою діяльність з регулювання ринку 

природного газу об’єднання переважно в межах повноважень своєї загальної 

компетенції, і ключову роль серед них щодо практичної діяльності та 

подальшого розвитку відіграє Європейська комісія. Серед спеціалізованих 

установ ЄС на ринку природного газу найважливішою наразі є ACER. 

Агентство наділено повноваженнями створення настанов для прийняття 

мережевих кодексів, ухвалення індивідуальних юридично обов’язкових рішень 

та моніторингу функціонування внутрішніх ринків газу. Серед неурядових 

об’єднань на ринку природного газу найважливішу роль відіграє асоціація 

ENTSO-G,  завдання якої – розробляти транскордонні мережеві кодекси із 

транспортування природного газу всередині ЄС і координувати технічну 

взаємодію операторів Союзу і третіх країн. 

10.  Правове регулювання транспортування природного газу в ЄС 

здійснюється фактично в межах двох правових режимів. Перший,  lex generalis, 

базується на загальних нормах щодо розділення вертикально інтегрованих 

підприємств і доступу третіх осіб у межах Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту 

715/2009. Керування в цьому форматі відбувається на основі мережевих кодексів 

із неоднозначною правовою природою, а оперативне керівництво – асоціацією 

ENTSO-G. Другий правовий режим створено для транс’європейських 

енергетичних мереж (TEN-E), частина з яких належить до категорії «проектів зі 

спільним інтересом». Він є lex specialis стосовно першого, основа їхнього 

правого режиму – ст. 170–172 ДФЄС і Регламент 347/2013, який безпосередньо 

внормовує їх функціонування. Особливістю цього правового режиму є винятки з 

обмежень і вимог щодо розділення для вертикально інтегрованих підприємств, а 

також можливість отримання фінансової допомоги на спорудження 

інфраструктури від ЄС. Основною підставою для отримання такого статусу є 

особливе значення для розвитку транскордонних мереж у ЄС, відповідність 

інфраструктурним коридорам і зонам, забезпечення енергетичної безпеки Союзу, 

а також додавання нового джерела природного газу із третіх країн. 
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11. Енергетична безпека ЄС у сфері природного газу може бути 

визначена як здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування 

конкурентного внутрішнього ринку природного газу за допомогою адекватних 

внутрішніх ресурсів й інфраструктури, а також постачання з доступних і 

стабільних зовнішніх джерел, що може бути в разі кризової ситуації реалізоване 

шляхом ужиття виняткових заходів, коли ринок уже не може забезпечити 

необхідне постачання. Енергетична безпека спрямована на досягнення цілей 

"20 – 20 – 20". Регулювання цієї сфери є досить гнучким, що уособлюється у  

щорічних нових політико-правових документах, які ухвалюються з метою 

адекватного реагування на нові зміни в цій дуже важливій для ЄС сфері, і 

реагування на нові, насамперед зовнішні, загрози.  

12.  Правове регулювання відносин ЄС із третіми країнами у сфері 

природного газу має різноманітні політико-правові засади. У відносинах із 

країнами-транзитерами ЄС активно застосовує механізми поширення дії 

енергетичного acquis на такі країни з метою створення єдиного енергетичного 

простору (енергетичного союзу), регульованого на основі однакових правових 

норм. Головним спеціалізованим механізмом такого просування є Енергетичне  

співтовариство й угоди про асоціацію. У відносинах із країнами – 

постачальницями природного газу головними механізмами є політичні, а не 

правові акти, оформлені у вигляді меморандумів, дорожніх карт, комюніке 

тощо. Навіть участь у спільних економічних структурах (ЄЕП) не гарантує 

сприйняття такими країнами енергетичного acquis у повному обсязі. 

13. Остаточний вибір Україною імплементації енергетичного acquis і 

поступове створення спільного енергетичного ринку з ЄС було зроблено із 

приєднанням у 2011 р. до Енергетичного співтовариства. Наразі Україною з 

усього обсягу енергетичного acquis найбільше прийнято норм саме в секторі 

природного газу. Ухвалено ключовий закон – «Про ринок природного газу» 

(2015), що базується на нормах Третього енергетичного пакету, а також 

створено незалежного енергетичного регулятора. Водночас залишається також 

спектр проблем у відносинах: ЄС, з одного боку, визнаючи роль України як 

ключового транзитера природного газу, недостатньо протистоїть реалізації 

політичного проекту Північний потік 2. З іншого боку, Україна, здійснюючи 

імплементацію енергетичного acquis, недостатньо реалізовує його норми на 

практиці. 
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АНОТАЦІЯ 

Ахметов Р. Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 - «Міжнародне право». - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню міжнародно-

правового регулювання проблеми правового регулювання ринку природного 

газу в Європейському Союзі. ЄС розпочав правове регулювання на 

енергетичних ринках держав-членів у 1980-х рр., у кінці 1990-х рр. об’єднання 

поставило собі за мету побудувати єдиний енергетичний ринок, який має 

функціонувати на спільних правилах, прийнятих у межах Євросоюзу й 

імплементованих у законодавство держав-членів, і підсумовує цей процес 
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створення  в інституціоналізованій формі Європейського енергетичного союзу 

в 2014 р. Сфера його регулювання охоплює також ринок природного газу.  

Правове регулювання відносин ЄС із третіми країнами у сфері природного 

газу має різноманітні політико-правові засади. У відносинах із країнами-

транзитерами Євросоюз активно застосовує механізми поширення дії 

енергетичного acquis на такі країни з метою створення єдиного енергетичного 

простору (енергетичного союзу), регульованого на основі однакових правових 

норм. Україною з усього обсягу енергетичного acquis найбільше правових актів 

прийнято саме у секторі природного газу. Ухвалено ключовий закон – «Про 

ринок природного газу» (2015), який базується на нормах Третього 

енергетичного пакету, а також створено незалежного енергетичного регулятора.  

Ключові слова: Європейський Союз, внутрішній ринок природного газу 

ЄС, енергетичне право Євросоюзу, Енергетичний союз, енергетична безпека. 
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Ахметов Р. Р.Правовое регулирование рынка природного газа в ЕС. –

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученойстепени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 - «Международное право». – Киевский национальный 

университетимени Тараса Шевченко , МОН Украины, Киев, 2018. 

Диссертационная работапосвящена комплексному исследованию 

международно-правового регулирования проблемы правового регулирования 

рынка природного газа в ЕвропейскомСоюзе (ЕС, Евросоюз). Истоки правового 

регулирования ЕС на энергетических рынкахгосударств-членов находятся в 

1980-х гг. В конце 1990-х гг. объединение поставило себе целью построить 

единый энергетическийрынок, который должен функционировать на общих 

правилах, принятых в рамках ЕС и имплементированных в законодательство 

государств-членов, и завершается этот процесс созданием в 

институционализированной форме Европейского энергетического союза в 2014 

г. Сфера его регулирования охватывает также рынок природного газа. 

Правовое регулирование отношений Евросоюза с третьими странами в 

сфере природного газа имеет различные политико-правовые основы. В 

отношениях со странами-транзитерами ЕС активно применяет механизмы 

распространения действия энергетического acquis на такие страны с целью 

создания единого энергетического пространства (энергетического союза), 

регулируемого на основе одинаковых правовых норм. Украина из всего объема 

энергетического acquis больше правовых актов имплементировала именно в 

секторе природного газа. Принят ключевой закон – «О рынке природного газа» 

(2015), основанный на нормах Третьего энергетического пакета, а также создан 

независимый энергетический регулятор. 
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Ключевые слова: Европейский Союз, внутренний рынок природного газа 

ЕС, энергетическое право Евросоюза, Энергетический союз, энергетическая 

безопасность. 

 

SUMMARY 

Akhmetov R.R. Legal Regulation of the Natural Gas Market in the EU - 

Qualification scientific work on the right of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Law Degree, specialty 12.00.11 – «International 

Law». - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation is a complex scientific research of legal regulation of the natural 

gas market in the European Union (EU). The EU started to legally regulate the 

Member States’ energy markets in the 1980s, and in the late 1990s the association set 

a goal of establishing a single energy market operating on common rules adopted 

within the EU and implemented in legislation of the Member States. The process was 

institutionalized in the European Energy Union established in 2014. The scope of its 

competence covers, inter alia, the natural gas market. 

The study of the EU natural gas market in Ukrainian science of international law 

is considered to be required. Western scientific researches of the matter cover either 

the preliminary stages of harmonization or related areas only, such as EU competition 

law. 

The European Union is the largest regional energy market. It is the internal 

energy market currently in the process of forming the Energy Union, which covers 

electricity, natural gas, renewables, nuclear energy, energy security, environmental 

aspects on the territory of 28 Member States and a number of neighboring countries 

involved in it at different levels of integration subject to bilateral and multilateral 

agreements. The following sectors may be distinguished within the EU internal 

energy market: the natural gas internal market, the internal electricity market and the 

domestic market of tools to prevent climate change. 

The EU internal natural gas market is an integral part of the internal energy 

market of the community and combines technical, economic, institutional and 

harmonized legal mechanisms that ensure the liberalized supply, transportation and 

distribution by the European natural gas infrastructure to final consumers in the EU, 

in accordance with high environmental standards and the grounds and legal acts of 

the association. It has internal and external dimensions, of which the external one at 

the community level has not yet been sufficiently governed. It provides discretion 

Member States in governance. 

The legal framework for the EU natural gas market functioning at the present 

stage is the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union, the Third Energy Package, the transboundary network codes 

adopted by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), as well as 

acts adopted for Energy Union functioning. The target market model allows final 
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shifting from national gas markets to regional ones, which are already merged only 

by volume of consumed gas rather than state borders. Currently, the EU is actively 

involved in the natural gas market, which operates on the basis of pipeline liquefied 

natural gas (LNG) supply, with the same legal regulation. 

The institutional structure of the EU internal natural gas market is, de jure, two-

dimensional and multilevel. In particular, it consists of intergovernmental bodies and 

institutions (EU institutions, ACER), as well as nongovernmental entities - private 

sector operators associations (ENTSO-G). Accordingly, the structure is also four-tier: 

EU institutions at the upper level followed by the EU bodies, then the EU organs and, 

at the fourth level, the voluntary associations of the EU natural gas market that are 

non-institutionalized in the EU structure. This is primarily due to a large number of 

gas market participants whose interests do not always coincide, and are often even 

contradictory, requiring special protection mechanisms. 

Legal regulation of the EU relations with third countries in natural gas field 

encompasses a variety of political and legal principles. In relations with transit 

countries, the EU actively employs mechanisms for extending the energy acquis to 

such countries in order to create a unified energy environment (energy union) 

governed by the same legal rules. The main specialized instrument for such 

cooperation is the Energy Community and Association Agreements. In relations with 

countries-suppliers of natural gas, the main instruments involve political rather than 

legal acts, issued in the form of memoranda, road maps, communiqués. Even 

participation in joint economic structures (EEA) does not secure full acceptance of 

the energy acquis by such countries. 

Key words: European Union, EU internal gas market, EU energy law, Energy 

Union, energy security. 

 
 

 


