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У статті досліджено питання формування цін на природний газ на українському та світовому
енергетичному ринках. Обґрунтовано роль енергетики як драйвера економічного розвитку національної та
міжнародної економіки за рахунок проникнення енергетики в інші галузі господарства та формування
тісних взаємозв’язків, що сприяють обопільному розвитку, формування інноваційного та конкурентного
середовища. У роботі визначено нормативно-правову базу, за допомогою якої здійснюється регулювання
ринку природного газу у Європейському Союзі та Україні та законодавчо закріплюється вектор розвитку
енергетичного сектору відповідно до стратегічних економічних та екологічних цілей. На основі аналізу цін
на природний газ на світовому енергетичному ринку обґрунтовано привабливість використання природного
газу як замінника енергетичним продуктами переробки нафти. З метою ідентифікації механізмів
ціноутворення, які використовуються для формування цін на природний газ на ринку природного газу в
Україні, визначено та описано підходи до ціноутворення, які застосовуються у різних країнах світу,
зокрема, газо-газові конкурентні ціни (Gas-on-gas competition (GOG)), формування цін за нафтовою
формулою (Oil price escalation (OPE)), регульовані ціни (у тому числі, регулювання: вартість послуги
(Regulation: cost of service (RCS)), регулювання: соціальне та політичне (Regulation: social and political
(RSP)), регулювання: нижче собівартості (Regulation: below cost (RBC))), двосторонні монопольні ціни
(Bilateral monopoly (BIM)), безкоштовне використання природного газу (No price (NP)).
На основі вивчення механізмів формування ціни на природний газ встановлено, що на сучасному етапі
розвитку енергетичного сектору України характерним є перехід від регульованого механізму
ціноутворення на ринку природного газу до газо-газових конкурентних цін. Проте перехідний етап
характеризується частковим використанням механізму двосторонніх монопольних цін. У той же час
визначено, що формування цін за нафтовою формулою є не характерним для ринку природного газу в
Україні.
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ВСТУП
Енергетичний сектор є важливим драйвером розвитку економіки, зростання якості
надання послуг та забезпечення комфортних умов життя населення. Розвиток
енергетики тісно пов’язаний з іншими галузями економіки та відіграє особливу роль у
процесі економічного зростання. Провідні економіки світу мають низьку
енергоємність ВВП, це підвищує їхню конкурентоспроможність. Натомість висока
енергоємність економіки є фактором, який не дозволяє успішно конкурувати на
міжнародному ринку та стримує темпи економічного зростання.
Кліматичні зміни та загострення екологічних проблем вимагають перебудови
енергетичної системи, зміщення акценту з економічної ефективності її
функціонування до фокусування на еколого-економічному аспекті. Даний напрямок
розвитку енергетичного сектору відображено у системних програмних документах
багатьох країн світу та міжнародних утворень. Зокрема, у Європейському Союзі даний
вектор енергетичного розвитку закріплено у директивах Європейської Комісії [1, 2, 3,
4, 5], а досягнення цілей енергетичної політики мають відображатися у національних
планах, побудованих відповідно до чітко визначених вимог [6].
1

Ця робота була підтримана Міністерством освіти і науки України (науково-дослідна тема
№ 0119U100766 "Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні
технології екологізації підприємств та регіонів"), Національним фондом досліджень України
(2020.02/0231"Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських
стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної
економіки")
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Одним з найбільш економічно значимих енергетичних ресурсів, що відіграє
важливу роль у досягненні цілей енергетичної політики ЄС є природний газ. У
контексті євроінтеграційних процесів, до яких залучена Україна, доцільно визначити
значення реформування газового сектору формування єдиного енергетичного
простору між Україною та ЄС. Регулювання газового ринку в Україні здійснюється на
основі законодавчих актів, рішень та постанов органів виконавчої влади [7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14]. На основі даних нормативно-правових актів формується та функціонує
ринок природного газу. Механізми його регулювання та принципи ціноутворення при
дотриманні прозорої ринкової конкуренції є важливими інструментами, що
забезпечують секторальну інтеграцію енергетичної системи України та ЄС.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті визначення факторів, які впливають на формування ціни на
природний газ на енергетичному ринку України в умовах ринкової трансформації та
процесі інтеграції національної енергетичної системи до загально європейської.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Функціонування ринку природного газу в Україні відбувається на основі
виконання правил постачання природного газу постачальниками та операторами
газового ринку [15, 16, 17] за активної участі регулятора.
Відповідно до Енергетичної стратегії України [18] та Національного плану дій
[19,20] формування конкурентного енергетичного ринку та адаптація механізмів його
функціонування до практики Європейського Союзу є пріоритетною державною
задачею у сфері енергетики.
Трансформація енергетичного ринку України є необхідною не лише для інтеграції
української та європейської енергетичних систем. Вона необхідна для активізації
ринкових механізмів, які сформують інноваційне конкурентне середовище, що
сприятиме розвитку та модернізації енергетичного господарства. Ключовим
елементом у даному напрямку розвитку є формування передумов для конкурентного
встановлення ціни на ринку газу. Та перетворення передумов на конкретні дії, які
призведуть до отримання бажаного результату.
Тенденція до зниження ціни природного газу (рис. 1) підвищує значимість даного
ресурсу як альтернативи заміщення нафтопродуктів.

Рисунок 1 – Динаміка світових цін на природний газ, дол./MMBtu [21]
Ціноутворення на ринку газу може відбуватися з використанням різних підходів.
Зокрема, найбільш застосовуваними у світовій практиці механізмами ціноутворення
на природний газ є:
- газо-газові конкурентні ціни (Gas-on-gas competition (GOG)) – відповідно до
даного механізму ціноутворення ціна природного газу формується у підсумку торгів
на провідних віртуальних та фізичних спотових ринках [22];
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- формування цін за нафтовою формулою (Oil price escalation (OPE)) – визначення
ціни природного газу відбувається відповідно до формули, яка враховує кон’юнктуру
цін на нафту (нафтопродукти);
- регульовані ціни – один із найчастіше застосовуваних на практиці підходів до
ціноутворення на ринку природного газу. Даний механізм застосовується державними
органами влади для досягнення соціальних цілей відповідно до пріоритетів державної
соціально-економічної політики, визначеної на державному рівні. Міжнародний
газовий союз визначає такі підвиди даного механізму формування ціни природного
газу:
• регулювання: вартість послуги (Regulation: cost of service (RCS)) - ціна
визначається або затверджується контролюючим органом, або Міністерством, але
рівень встановлюється для покриття «вартості послуги», включаючи відновлення
інвестицій і розумну норму віддачі [23];
• регулювання: соціальне та політичне (Regulation: social and political (RSP)) - ціна
встановлюється на нерегулярній основі для досягнення політичних або соціальних
цілей у відповідь на необхідність покриття зростаючих витрат;
• регулювання: нижче собівартості (Regulation: below cost (RBC)) –встановлення
органами виконавчої влади ціни на природний газ нижче вартості його видобутку та
транспортування з метою підтримки (субсидіювання) населення;
- двосторонні монопольні ціни (Bilateral monopoly (BIM)) – відповідно до даного
механізму ціноутворення ціна природного газу формується як результат двосторонніх
перемовин, на основі яких укладаються договори між великим продавцем і великим
покупцем. У даному випадку ціна фіксується на певний період часу - як правило, один
рік. Угода може укладатися на рівні уряду або державної компанії. Відмінністю даного
механізму ціноутворення від GOG є наявність єдиного домінуючого покупця або
продавця хоча б з однієї сторони угоди.
Відповідно до Wholesale Gas Price Survey 2019 Edition [23] наведений перелік
механізмів ціноутворення на ринку газу є не повним, адже не містить, зокрема,
безкоштовного використання природного газу (No price (NP)) – забезпечення
населення та промисловості природним газом, у тому числі як сировина для
підприємств хімічної промисловості.
ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку енергетичного сектору України та відповідно до
напрямків національної енергетичної політики спостерігається перехід від
регульованого механізму ціноутворення на ринку природного газу до газо-газових
конкурентних цін. Однак перехідний етап характеризується частковим використанням
механізму двосторонніх монопольних цін. Формування цін за нафтовою формулою не
характерно для газового ринку України, що відповідає світовій практиці поступової
відмови від використання даного механізму ціноутворення.
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SUMMARY
Vakulenko I.A., Vasilyeva T.A. Pricing in the natural gas market of Ukraine in terms of energy integration of
Ukraine and the EU
The article examines the formation of natural gas prices in the Ukrainian and world energy markets. The role
of energy as a driver of economic development of national and international economy due to the penetration of
energy into other sectors of the economy and the formation of close relationships that promote mutual development,
innovation, and competitive environment. The paper identifies the legal framework through which the natural gas
market regulation in the European Union (in particular directives of the European Parliament and of the Council
and guidance note on directives) and Ukraine and legislates the vector of development of the energy sector following
strategic economic and environmental goals (in particular Treaty establishing the Energy Community, Association
Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community
and their Member States, of the other part, and laws of Ukraine). Based on the analysis of natural gas prices in the
world energy market, the attractiveness of using natural gas as a substitute for energy products of oil refining is
substantiated. To identify the pricing mechanisms used to form natural gas prices in the natural gas market in
Ukraine pricing approaches used in different countries of the world are defined and described, in particular, gason-gas competition (GOG)), oil price escalation (OPE), regulated prices (including regulation: cost of service
(RCS)), regulation: social and political (RSP), regulation below cost (RBC), bilateral monopoly (BIM)), free use of
natural gas (No price (NP)). Based on the study of natural gas price formation mechanisms, it is established that at
the present stage of development of Ukraine's energy sector is characterized by the transition from a regulated
pricing mechanism in the natural gas market to gas and gas competitive prices. However, the transition phase is
characterized by the partial use of the mechanism of bilateral monopoly prices. Simultaneously, it was determined
that the formation of costs according to the oil formula is not typical for Ukraine's natural gas market.
Keywords: energy, natural gas market, pricing mechanisms.
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