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Перелік скорочень
ДЕП – Другий енергетичний пакет
ГРП – газорозподільчі пункти
ГТС – газотранспортна система
ТЕП – Третій енергетичний пакет
ТКЕ – теплокомуненерго
DSO – оператор розподільчої системи
LNG (СПГ) – скраплений природній газ
TPА – право доступу третіх сторін
TSO – транспортний оператор
VP – віртуальна точка торгівлі
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ВСТУП
Лібералізація ринків природного газу є однією з основних тенденцій
останніх років у європейській енергетиці. Причиною трансформацій стало те,
що стара система, основою якої були великі державні вертикально інтегровані
газові компанії, що виконували роль монопольних постачальників та
здійснювали імпорт газу за довгостроковими контрактами з ціновою
індексацією до вартості нафти, перестала задовольняти вимоги суб’єктів ринку
через обмеження стимулів до розширеного відтворення та втрату конкурентних
переваг національних виробників на зовнішніх ринках. На заміну старій системі
створюється принципово нова, базовими складовими якої є вільна конкуренція
між постачальниками на всіх рівнях – від локального до міжнародного,
відокремлення газотранспортних компаній та надання недискримінаційного
доступу учасникам ринку до мережі, ринкове біржове ціноутворення і відмова
від довгострокових контрактів на користь спотових угод.
Актуальність теми. Існуюча в Україні модель ринку газу по суті
консолідувала недоліки, притаманні дореформеному стану ринків країн
Європи:

система

тарифоутворення

не

сприяла

раціональній

поведінці

споживачів, що посилювало тиск на державний бюджет; наявні до останнього
часу правила постачання не гарантували надання належної якості послуг;
відсутність достатніх інвестицій у газотранспортний сектор унеможливлювала
розширене відтворення основних фондів; сформовані правила транспортування
та розподілення ставали бар’єром вільного доступу до мереж третіх сторін та
розвитку конкуренції в сегменті постачання. Однак необхідність трансформації
інституційного забезпечення ринку газу обумовлена не лише нагромадженням
внутрішньоекономічних кризових явищ, але й міжнародними зобов’язаннями
України у рамках Енергетичного Співтовариства, що визначили форми та
напрями подальших галузевих реформ. Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС,
Україна актуалізувала свої зобов’язання імплементувати у національне
законодавство норми Другого та Третього енергетичних пакетів, які, зокрема,
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передбачають

принципову

зміну

моделі

господарювання

у

секторах

транспортування і постачання природного газу.
У цих умовах об’єктивно необхідним є наукове обґрунтування шляхів
трансформації ринку природного газу та напрацювання рекомендацій щодо
удосконалення засобів державного регулювання ринкових відносин у сфері
транспортування та постачання, оскільки успішність реформування визначатиме
спроможність

запровадження

нової

ринкової

моделі.

Реформуванню

енергетичних ринків, реалізації міжнародних зобов’язань та імплементації
європейських правил присвячені наукові праці Я.С. Витвицького, О.А. Дячука,
В.Е.

Ліра, Р.З.

Подольця, Т.І. Салашенко, О.М.

Суходолі. Аналізом

функціонування світового та регіональних ринків природного газу, вивченням
проблем інституційного забезпечення ринку в умовах лібералізації займалися
А.А. Конопляник, Т.А. Мітрова, Л.М. Уніговський. Оцінка трансформації
газового ринку країн Європи була предметом наукових пошуків М. Слаба, Н.
Хаасе. Окремі аспекти функціонування газового ринку у сфері тарифоутворення,
оптимізації діяльності підприємств галузі, оцінки ризиків та їх мінімізації
вивчали Т.А. Коцко, О.О. Лапко, В.П. Мартинюк, О.В. Стогній та інші.
Разом із тим процес імплементації європейських правил та норм для країн
з подібною до вітчизняної структурою економіки та газового сектора все ще
залишається малодослідженим. Так, дискусійними є питання можливості
використання

європейського

досвіду

трансформаційних

процесів

та

лібералізації ринків. У практичному плані маловивченими залишаються
питання впровадження нової моделі ринку транспортних послуг, зокрема
перехід до системи «вхід-вихід», та оцінка наслідків від відповідних змін на
ринку для розвитку галузі, конкуренції та захищеності кінцевих споживачів.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» в межах тем:
«Регулювання ринків енергоресурсів у контексті міжнародних зобов’язань
України»

(№

ДР 0111U004186);

«Інтеграційні

фактори

трансформації
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інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України» (№
ДР0114U002016);у межах науково-дослідної теми «Соціально-економічні та
екологічні

виміри

оптимізації

енергетичного

балансу

України»

(№

ДР0114U004388), де було здійснено аналіз впливу структури ринку природного
газу на фактичний рівень та цільові показники (критерії) сталого розвитку
енергетики України; авторське дослідження щодо напрямів та ефективних
механізмів державного регулювання ринків природного газу та нафтопродуктів
було використане при виконанні науково-дослідної теми «Державні та ринкові
механізми оптимізації енергетичного балансу України» (№ ДР 0115U004180); у
рамках науково-дослідної теми «Функціональні та міжгалузеві зв’язки і
політики цільового розвитку енергетики» (№ ДР0116U005454) здійснено
дослідження досвіду ЄС щодо врахування горизонтальних та вертикальних
зв’язків енергетичної політики при розробленні галузевих програмних
документів та порівняльний аналіз стратегічних оцінок та довгострокової
політики розвитку ринків природного газу в Україні та ЄС.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є наукове
обґрунтування засад регулювання ринкових відносин у сфері транспортування
та постачання природного газу в умовах трансформації національної моделі
енергоринку в напрямі дерегуляції та лібералізації. Для досягнення мети
дослідження були поставлені такі завдання:
- узагальнити мотиваційні чинники реформування інституційного
середовища на національних ринках природного газу та виявити причини
трансформації ринку природного газу України;
- визначити роль держави та окреслити межі державного втручання у
функціонування ринку в умовах лібералізації відносин у газовому секторі;
- виявити наслідки впливу інтеграційних факторів на трансформацію
інституційного середовища та структуру ринку природного газу України;
- визначити умови та розробити рекомендації стосовно запровадження
окремих елементів тарифної моделі «вхід-вихід» в Україні;
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- здійснити оцінку наслідків зміни принципів регулювання у сфері
транспортування та постачання газу внаслідок впровадження системи «вхідвихід»;
- визначити основні напрями реформування розподільчого сектора ринку
газу та розробити систему індикаторів його ефективності;
-

розробити

пропозиції

щодо

удосконалення

заходів

державної

регуляторної політики у сфері транспортування та постачання природного газу.
Об’єктом дослідження є ринкові відносини у сфері транспортування і
постачання природного газу в Україні.
Предметом дослідження є механізми та методи регулювання ринкових
відносин у сфері транспортування і постачання природного газу.
Методи дослідження. Для виконання поставлених у дисертаційній роботі
завдань використано як загальнонаукові, так і емпіричні методи наукових
досліджень. За допомогою методу системного аналізу виявлено закономірності
сучасного

розвитку

європейського

ринку

природного

газу.

Методом

факторного аналізу виявлено основні чинники, що можуть створювати бар’єри
на шляху до лібералізації національного ринку природного газу. За допомогою
методів дедукції та індукції досліджено та узагальнено інструменти державного
регулювання ринку природного газу. Метод математичного моделювання був
використаний для оцінки економічних наслідків запровадження тарифної
моделі «вхід-вихід» у секторах транспортування та постачання природного газу
шляхом використання комплексного модельного інструментарію та імітаційних
сценарних розрахунків.
Інформаційну базу дослідження становили законодавчі акти Верховної
Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг,
НАК «Нафтогаз України», офіційні дані Державної служби статистики України,
Міжнародного енергетичного агентства, директиви та регламенти ЄС та
Енергетичного Співтовариства, статистичні дані Eurostat, праці українських та
іноземних авторів.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
вперше:
- визначено межі державного регулювання в умовах лібералізації
національного ринку природного газу шляхом виокремлення функціональних
напрямів та методів впливу держави при формуванні ринкових правил, у
сферах ціноутворення, контролю якості і транскордонної взаємодії на
сегментах транспортування, розподілення та постачання;
удосконалено:
-

механізм

регулювання

інформаційно-аналітичного

розподільчих

підприємств

забезпечення

через

державного

запровадження

системи

оцінювання їхньої ринкової позиції, технологічного рівня обслуговування та
фінансових результатів, що, на відміну від існуючих, враховує ринкову
спрямованість розширення економічної діяльності та дозволяє визначати
відповідність української розподільчої системи європейським нормам та
стандартам;
- підхід до оцінювання наслідків зміни тарифної моделі у секторах
транспортування та постачання природного газу, який, на відміну від існуючих,
полягає у реалізації імітаційних сценарних розрахунків з використанням
комплексного

модельного

інструментарію, що

забезпечує

узгодженість

прогнозних умов, припущень і результатів, а також розширює спектр аналізу
галузевих та макроекономічних ефектів;
дістали подальшого розвитку:
- методологічні підходи до визначення цінових параметрів тарифної
моделі «вхід-вихід» для України шляхом етапізації процесу запровадження
тарифної

моделі,

що

передбачає

оцінювання

економічних

наслідків

формування ринкових зон та обґрунтування розподілу витрат між ними,
визначення витрат в газотранспортній системі при відокремленні потужностей
від товарних потоків, адаптацію умов довгострокових транзитних контрактів,
обґрунтування розподілу витрат на експлуатацію системи між користувачами, у
т.ч. між точками входу та виходу, а також ітеративний розрахунок тарифів за
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маршрутами транспортування на основі аналізу топології газових мереж та
розробленої матриці «вхід-вихід»;
-

визначення

впливу

інтеграційних

факторів

на

трансформацію

інституційного середовища та зміну структури ринку природного газу шляхом
систематизації

інтеграційних

мотивів,

інституційно

формалізованих

зобов’язань та результуючих структурних зрушень, що надає можливість
оцінити

ефективність

трансформаційних

процесів

та

дієвість

методів

державного регулювання відповідно до інтеграційних очікувань і цілей
реформування, а також коригувати цей процес з урахуванням виявлених
відхилень;
- засади державної регуляторної політики у сфері транспортування і
постачання природного газу, що спрямовані на підвищення безпеки постачання
та якості надання послуг з урахуванням дотримання принципів відкритості,
ліквідності ринку та розвитку спотової торгівлі за рахунок: розширення
переліку загальних та додаткових вимог при ліцензуванні та укладанні
договорів транспортування з газотранспортними операторами, зокрема, щодо
диверсифікації

портфеля

замовлень

постачальника

та

резервування

мінімальних потужностей; обґрунтування умов організації торгівлі на
«віртуальній

точці

торгівлі»;

уніфікації

дозвільних

процедур

для

постачальників газу з європейською дозвільною системою; узгодження
термінологічного апарату з європейським законодавством.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
можливості системного удосконалення державної політики розвитку ринку
природного газу та газотранспортної системи України з урахуванням
отриманих під час дослідження напрацювань. Використання запропонованого
підходу до оцінки економічних наслідків запровадження нової ринкової моделі
дозволить підвищити рівень обґрунтованості регуляторної політики у сфері
транснаціональної

торгівлі,

транзиту

та

функціонування

магістральних

газопроводів відповідно до пріоритетів національної політики та кон’юнктури
на енергетичних ринках. Застосування розробленої системи оцінювання
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діяльності

розподільчих

підприємств

розширить

інструментарій

для

моніторингу поточного стану розподільчого сектора та виявлення відхилень,
подолання яких можливо передбачити при розробці планів розвитку мереж.
Основні результати дисертаційного дослідження дістали відображення у
наукових доповідях та в одноосібних інформаційно-аналітичних записках:
«Особливості

запровадження

тарифної

моделі

«вхід-вихід»

на

ринку

природного газу України» (вих. № 8-111/236 від 23.12.2016 р.), направлена
Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки (лист заступника голови Комітету з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №135-13/640 від
15.12.2016 р.); «Щодо окремих питань запровадження тарифної моделі «вхідвихід» в Україні» (вих. №135-13/313 від 29.05.2017 р.), направлена
Секретаріату науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України» (лист голови
Секретаріату науково-технічної ради № 334 від 29.06.2017 р.). Отримана
довідка від ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» про
впровадження наукових результатів дисертаційної роботи №135-15/543 від
18.10.2017.
Особистий внесок здобувача. Наукові результати та висновки, які
викладено в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць,
опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення і
висновки, які є результатом особистого дослідження автора (що зазначено у
списку публікацій).
Апробація результатів дисертації. Основні та проміжні положення
дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися і отримали схвальну
оцінку на міжнародних науково-практичній конференціях: «Макроекономічні
проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку» (м. Київ, 2013 р.); «Актуальні
тенденції української науки» (Київ, 2013 р.); «Нормативні, управлінські та
міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (м. Львів, 2014 р.);
«Проблеми фінансово-економічного розвитку підприємницької діяльності та
національної економіки» (м. Київ, 2013 р.); «Сучасні концепції управління
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соціально-економічним розвитком держави» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.);
«Проблеми сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних
процесів» (м. Полтава, 2017 р.); «Міжнародне науково-технічне співробітництво:
принципи, механізми, ефективність» (м. Київ, 2015 р.); на Всеукраїнській
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Молода наука України.
Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Київ, 2014 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 14 наукових працях,
серед яких 1 колективна монографія; 1 підрозділ в колективній доповіді; 6
наукових фахових статей, з яких 1 у співавторстві. Статті внесено до
міжнародних наукометричних баз даних.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст
роботи викладено на 212 сторінках машинописного тексту. Робота містить 40
рисунків і 14 таблиць, з яких 3 рисунки та 2 таблиці на окремих сторінках, а
також 2 додатки на 10 сторінках. Список використаних джерел на 26 с. налічує
222 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
1.1 Контракт як форма регулювання ринкових відносин
Проблема
обґрунтована

розвитку контрактних
при

розробці

відносин

була

соціально-економічних

вперше

теорій

науково

походження

громадянського суспільства, держави, права у рамках суспільного договору, як
договору між людьми, в епоху раннього Просвітництва англійськими та
французькими мислителями. Контрактні відносини формуються під час
розкладу феодальних відносин та становленням на зміну старих порядів
буржуазних форм суспільно-політичного устрою суспільства з усвідомленням
договірного регулювання суспільних відносин.
В епоху меркантилізму економічно доцільним вважалася політика
протекціонізму. Держава за допомогою встановлення високого мита на товари,
які ввозилися, намагалася захисти внутрішній національний ринок від імпорту
та сприяла економічному зростанню національного виробництва для здійснення
активного експорту.
Представник англійської економічної школи меркантилізму Т. Ман
зауважував, що система контрактних відносин безпосередньо впливає на
економічний стан держави: держава стає заможнішою за рахунок укладання
контрактів з іноземними контрагентами та експортом товарів національного
виробництва. Зовнішньоторгівельний баланс може залишатися позитивним лише
за допомогою економічно доцільних контрактів і закупівель держави. Ман
вважав, що прибуток купця при відсутності необхідної уваги до умов і форм
контракту може відобразитися збитком для держави, тому контрактні відносини
господарюючих суб’єктів повинні приносити користь державі [1, c. 18-20].
У XVII столітті на заміну меркантилізму зароджується класична
економічна

теорія,

а

домінування

торгівельного

капіталу

змінюється

пануванням промислового капіталу. Роль контрактних відносин знижується
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через зменшення втручання держави у господарський процес. Представники
класичної школи політекономії в своїй теорії ґрунтувалися на невтручанні
держави в економічну діяльність, а значення держави вбачали в якості “нічного
сторожа”, який не має втручатися в діяльність “невидимої руки ринку”. Адам
Сміт проголошував, що держава має право втручатися в діяльність ринку лише
при обмеженому переліку випадків, коли здійснення діяльності приватними
суб'єктами є неможливим. Держава повина здійснювати лише три основні
функції такі як: захист, утримувати суспільні організації та підприємства,
виконувати правові функції. Отже, контрактні відносини створювали умови, за
яких держава могла виконувати вказані повноваження і не здійснювати
прямого впливу на ринок. В класичній економічній теорії не розглядаються
відносини, однією зі сторін яких би не перебувала держава. Економісти
класичної економічної школи не розглядали засобів зацікавленості до подібних
відносин, оскільки приймали ринок як ідеальну систему, в якій самостійно
формуються усі умови договорних відносин [2, с. 651-676].
Представник австрійської школи О. Бем-Баверк у своїх працях вперше
запропонував розгляди контракт як відносини. На його думку, домовленості
можуть бути неявними, тими, що під собою щось передбачають, невиражені
словами і не зафіксовані в документі, проте за якими стоїть закон. О. Бем-Баверк
називає контрактом відносени, які сторони намагаються підтримати [3, c. 154-175].
Економісти кейнсіанці у своїй теорії значну увагу приділяли контратним
відносинам, які вважали, що ринок не може саморегулюючими механізмами
створювати економічну рівновагу, забезпечувати повну зайнятість, що сприяє
збереженню частини доходів. Змінити схильність до збереження неможливо, а
тому держава повинна здійснювати вплив на сукупний попит. Відсутність
достатнього

попиту

нівелюється

суспільними

роботами

і

укладанням

контрактів в формі державних закупівель товарів та послуг з приватними
підприємцями, використовуючи такий механізм як державні закупівелі.
Кейнс вважав, що у випадку неможливості збільшити сукупний попит з
боку споживачів, його оживити має держава. Укладання контрактів з великими
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товаровиробниками на замовлення певної кількості продукції може призвести
до додаткового найму робітників такими підприємствами, що має вплинути на
реанімацію сукупного попиту в масштабах національної економіки [4, c. 37].
Ускладнення процесів здійснення господарської діяльності сприяло
перегляду значення і ролі контрактних відносин. Згідно неокласичної
економічної теорії контракт виступає як миттєва укладена угода, що фіксує
факт перерозподілу ресурсів і є важливим елементом роботи економічного
агента. Представник неокласичної школи А. Маршал у своїй теорії приділив
увагу розробці механізму стабілізації довгострокових зобов’язань контактних
відносин

за

допомогою

табулярного

стандарту,

який

пропонував

використовувати для збереження купівельної спроможності довгострокові
контракти. Маршал припускав, що має існувати уповноважений державний
орган, котрий повинен публікувати таблиці, в яких би відображалась зміна
купівельної спроможності золота, для того щоб довгострокові контракти можна
було б укладати в одиницях твердої купівельної спроможності. Дана система
мала використовуватися при здійсненні позик, до ренти, відсотків [5, с. 17].
В XX столітті відбувається теоретичне переосмислення сутності
контрактних відносин, спричинене актуалізацією вивчення даного явища
інституціональною економічною теорією. Контрактні відносини розглядаються
уже не як суто економічне явище, а з точки зору взаємозв’язку з соціальною,
етичною, політичною, правовою проблематикою. Згідно інституціональної
теорії, контракт постає як угода, що передбачає певний механізм забезпечення
витрат та регулятор будь-яких економічних взаємовідносин.
Одним з перших інституціалістів, який в своїх дослідженнях приділи
увагу контрактним відносинам був Дж. Коммонс. Основним об’єктом
досліджень вченого стала теорія угод. Дж. Коммонс вважав, що “колективні дії
в якості інститутів направляють і контролюють поведінку людей”. Центральне
місце

серед

діючих

колективних

інститутів

Дж.

Коммонс

відводив

корпораціям, профсоюзам, державі. Суспільство складається із професійних
груп, “які укладають між собою рівноправні угоди на основі законодавчих
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правил і норм. В процесі взаємодії ці групи вступають між собою в конфлікти,
які є внутрішнім джерелом розвитку суспільства”. В понятті угода Дж.
Коммонс виділяв три аспекти [6, c. 70-80]:
- конфлікт інтересів;
- усвідомлення взаємозв’язку цих конфліктних інтересів;
- вирішення конфлікту шляхом встановлення договору, котрий
задовольняє всіх учасників угоди.
Дж. Коммонс розділив обмін власності і обмін правами власності. Обмін
правами власності він називав угодою, трансакцією. Поділяв угоди на торгові,
управлінські та раціоналізаторські. Під управлінськими угодами Дж. Коммнос
розглядав відносини між підлеглим і керівником, до раціоналізаторських угод
відносив

угоди

оподаткування,

регулювання

цін,

рішень

управління

підприємств, бюджет. Проте більшість угод відносилися саме до торгових. В
кожній такій угоді полягав конфлікт інтересів, взаємна залежність, певний
порядок. Під час перемовин, сторони протиставляють свої позиції, потім
контрактують на умовах, які могли б задовольнити всі сторони. Трансакційний
процес виступає як визначення розумної цінності, який постає із обопільних
домовленостей про виконання кожною стороною своїх зобов’язань. Контракт –
це гарантія очікувань, без яких не можуть бути цінності.
Роль арбітра виконують правоі інститути держави. Проте у Дж. Коммонса
держава – це не лише арбітр, але й сила, що контролює виконання прийнятих за
договором зобов’язань. “Ринкові відносини в сучасному капіталістичному
суспільстві, вважав Дж. Коммонс, з різних причин можуть бути нечесними і
несправедливими. Зробити відносини обміну чесними можливо за допомогою
встановлення

раціонального

законодавства

і

правильного

застосування

законів”. Необхідно створити такий уряд, який би був підконтрольний
суспільству і здійснював демонополізацію економіки [6, c. 70-80].
Річард Елі досліджував взаємозалежність понять “власність” і ”контракт”.
Основною задачею функціонування інститутів власності і контракту він вважав
благополуччя суспільства. У своїх дослідженнях Річард Елі дійшов висновку,
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що система приватної власності повинна регулюватися контрактними
відносинами так, щоб враховувати суспільні потреби та інтереси [7, c. 218].
К. Скочпол визначав контракт як інститут, що закріплює нерівність
класів, надає певним групам більший доступ до прийняття рішень. Теоретики
історичного інституціалізму вважали, що контрактні відносини, як і вся
економічна діяльність, залежать від пройденого шляху, накопиченого досвіду
економічної взаємодії між господарюючими суб’єктами. Тому індивіди, які
вільно укладали контракти, з певним проміжком часу розпочинають
вибудовувати контрактні відносини таким чином, щоб одні соціальні групи
залишалися у виграші в порівнянні з іншими [8].
Значний вклад в дослідження контрактних відносин внесли теоретики
неоінституціалізму, які вважали головною сферою людської діяльності обіг.
Вчені підтримали ідею Дж. Коммона, згідно якої кожна трансакція є обміном
частки прав власності і фіксується укладанням контракту. Теоретики даного
направлення вважають, що сутність контракту полягає у відображенні передачі
певних прав. В межах неоінституціонального підходу аналіз контрактних
відносин здійснюється з точки зору їх порівняльних переваг зі стимулювання
суб’єктів бізнесу підвищувати ефективність використання обмежених ресурсів і
використовувати ті чи інші структури державного регулювання для мінімізації
трансакційних витрат підприємництва.
Зацікавленість

контрактними

відносинами

у

неоіснтитуціоналістів

з’явилася після публікацій праць Р. Коуза, в яких він ввів поняття трансакційні
витрати. Коуз вважав, що ефективність роботи організації залежить від умов
контракту, котрі укладаються в процесі функціонування. Якщо ці умови є
результатом ринкових трансакцій, то вони будуть сприяти найбільш
оптимальному використанню наявних ресурсів, але з урахуванням витрат для
здійснення угоди. Тому, згідно неоінституціональної теорії, вибір контракту
для фіксації конкретної комерційної операції залежить від раціональності і
економії на витратах [9, c. 17-39].
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На практиці трансакційні витрати завжди позитивні. Відповідно, умови
контракту не можуть описувати всі ймовірні юридичні колізії, так як сторони
не можуть передбачити всю багатогранність можливих ймовірностей, які
впливають на діяльність. Іншим наслідком позитивності трансакційних витрат є
відсутність гарантій виконання контракту, оскільки сторони угоди схильні до
опортуністичної поведінки та прикладатимуть зусилля для того щоб неналежно
виконувати свої зобов’язання. Особливо актуальна дана проблематика при
розгляді державних контрактів, так як вони є невід’ємною частиною сфери
державного регулювання контрактних відносин.
Питанням економічної теорії прав власності займалися А. Алчіан і Г.
Демсец, які розпочали всебічний огляд та аналіз прав власності. Система прав
власності розглядається як сукупність норм, що регулюють доступ до
обмежених ресурсів. Дані норми встановлюються та захищаються не лише
державою, але й іншими соціальними засобами – звичаями, моральними
переконаннями, релігійними догмами. Отже, права власності охоплюють не
лише фізичні об’єкти, але й безтілесні об’єкти.
З позиції суспільних відносин права власності сприймаються як “правила
гри”, що окреслюють, впорядковують взаємовідносини між суб’єктами. З позиції
окремих суб’єктів, права власності постають як “зосередження певних
правомочностей” на прийняття рішень стосовно подальшої долі наявного
ресурсу. Кожне таке “зосередження правомочностей” може співвідноситися в
різноманітних комбінаціях, що певна частина прав належатиме одному суб’єкту,
а інша – іншому. Значення прав власності проявляється у поведінковому впливі
на суб’єктів: одні способи дій вони заохочують, інші пригнічують через
заборони або підвищення витрат і таким чином впливають на вибір індивіда.
До основних елементів “зосередження правомочностей” прав власності
зазвичай відносять [9]:
- право на виключення із доступу до ресурсів інших агентів;
- право на користування ресурсами;
- право на одержання від нього доходу;
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- право на передачу всіх попередніх правомочностей.
Чим більший набір правомочностей закріплених за ресурсом, тим вища
його цінність. Ефективною умовою роботи ринку є точне визначення або
“специфікація” прав власності. Чим чіткіше визначенні і надійно захищені
права власності, тим тісніший зв’язок між діями економічних суб’єктів і їх
добробутом. Отже, “специфікація” сприяє до прийняття найбільш економічно
ефективних рішень. В неоінституціональній теорії виникає принципово нова
думка, що “специфікація” прав власності постає не як безкоштовне явище, тому
потребує великих витрат. Ступінь точності залежить від балансу переваг і
витрат, що супроводжуються встановленням і захисту тих чи інших прав. Тому,
будь-яке право власності проблематичне: в реальній економіці воно не може
бути визначено з вичерпною повнотою і з абсолютною надійністю захищено.
Специфікація це лише питання ступеня [9].
Економісти неоінституціональної школи не обмежилися ствердженням
існування явища неповноти реально існуючих прав власності. Вони пішли далі,
піддавши порівняльному аналізу відмінності правових режимів – суспільної,
приватної і державної власності та виокремили особливості контрактних
відносин між різними правовими режимами.
Проблематика контрактних відносин, сутність і природа контрактів,
типологія контрактів, вплив витрат та інституційного середовища на форму
контракту, займає одне із центральних місць у подальшому розвитку нової
інституціональної економічної школи. Так, з позицій інституціалістів, І.
Макнейл запропонував наступну класифікацію контрактних відносин [11]:
- класична контрактація, яку використовують до всіх трансакцій і
припускає управління контрактними відносинами за допомогою
ринку;
- неокласичну контрактацію використовують для нестандартних
трансакцій

і

регулюється

третейським судом;

двома

сторонами

контракту

і
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- імпліцитна

контрактація

з’являється

для

регулювання

нестандартних і повторюваних контрактів та організовується в
рамках двосторонніх чи об’єднаних в середині організації
структур управління.
Всі відмінності даних концепцій можна звести до ступеня повноти
контракту, який в кінцевому результаті, буде визначатися умовами ендогенного
визначення витрат, що виникають після укладання контракту. Повна визначеність
характерна для класичного контракту, а для неокласичного та імпліцитного
властива невизначеність витрат пов’язаних з періодом перед укладанням
контракту з умовами регулювання зобов’язань взятих сторонами контрактації.
Концепція імпліцитної контрактації відносин забезпечується виконанням умов
домовленостей за допомогою неформальних відносин, де значну роль відіграють
репутація, традиції ділових відносин, вагомість соціальних інститутів.
Д. Крепс досліджував проблему неповноти контрактів і встановив, що
через неминучість подібного явища важливе значення набуває для кожної
фірми адаптація до стрімкої зміни навколишнього середовища. Для того щоб
мінімізувати

зміни

необхідно

переконати

організаційні

ланки

фірми

(працівників) в тому, що фірма не буде зловживати свободою у шкоду
працівникам. Для цього фірма може взяти певні принципи, які стануть
домінуючими в момент настання непередбачуваних подій. Вказані проблеми
обумовлюють

необхідність

в

межах

укладання

контракту

формувати

додатковий інститут гарантій, головне завдання якого забезпечити захист від
опортуністичної поведінки [12, с. 37].
Аналіз механізмів, які стають примусом до виконання контрактів, займає
одне з провідних місць в новій інституціональній теорії. Вчені виділили
загальні механізми та приватні способи регулювання спірних взаємовідносин.
Якщо загальні механізми передбачають звернення з позовом до суду, то
приватні включають надання застави, депозитарне забезпечення зобов’язань,
публічні заяви про взяття зобов’язань та ін.. Вони дозволяють зацікавити
учасників

трансакцій

в

дотриманні

умов

контракту

і

обмежити
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постконтрактний опортунізм. Крім того, існують позаюридичні механізми
регулювання

спірних

взаємовідносин

відносно

здійсненої

трансакції:

домовленість про процедури, що контролюють виконання контракту, звернення
до авторитету третьої особи (арбітраж) та двохсторонні консультації.
Вибір механізму регулювання спірних відносин залежить від форми і змісту
контракту. О. Вільямсон вважав, що найпростіші контракти регулюються ринком,
складні – ієрархічною організацією (фірмою). При укладанні простого контракту
відносини сторін носять короткостроковий характер, а всі суперечливі моменти
вирішуються в суді. У випадку складних контрактів, які відзначаються
довгостроковими взаємовідносинами, суперечності вирішуються регулярними
консультаціями і двосторонніми переговорами [13, c. 34].
О. Вільямсон, розробляючи теорію трансакційних витрат, виділив таку
особливість трансакційних витрат як їх контрактний характер, а тому всі
трансакційні витрати розглядає у зв’язку з контрактними відносинами. В
основу своє класифікації О. Вільямсон поставив момент укладання контракту, і,
відповідно, трансакційні витрати поділив на витрати до (exante) і після (expost)
[14, c. 50-56]. До еxante трансакційних витрат відносять зусилля, що стосуються
укласти найбільш вигідний контракт, до expost трансакційних витрат наміри та
дії щодо безпосереднього виконання укладених контрактів (табл. 1.1).
З наведеної класифікації можна помітити, що еxante трансакційні витрати
відповідають еxante контрактному процесу, тобто вони є результатом перед- і
постконтрактного опортунізму. В цьому сенсі вони повинні вивчатися в рамках
теорії контрактних відносин.
Проблеми неповноти контрактних відносин (неможливість спрогнозувати
сторонами укладеного контракту обопільних прав і обов’язків на всі випадки
життя) та схильність сторін до опортуністичної поведінки – виникають перед
кожним контрактом. О. Вільямсон зазначає, що задля ефективного вирішення
даної проблеми, суб’єкти ринкових відносин повинні надати не лише обіцянки,
а обіцянками, що заслуговують на довіру (credible commitments). Тому виникає
потреба забезпечення гарантій, що повинні спрощувати адаптацію до
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неочікуваних подій протягом терміну дії угоди та нівелювати ефекти
опортуністичної поведінки суб’єктів ринкових відносин.
Таблиця 1.1
Exante і expost трансакційні витрати
Exante

Еxpost

Витрати на складання проекту контракту

Витрати пов’язані з поганою адаптацією до
непередбачуваних обставин

Витрати на проведення переговорів

Витрати на складності, що виникають у
зв’язку з порушенням взаємозв’язку між
сторонами в контрактних відносинах

Витрати на забезпечення гарантій реалізації Витрати використання структур управління,
домовленостей

що

використовуються

для

вирішення

конфліктів
Витрати пов’язані з точним виконанням
контрактних зобов’язань

Джерело: [13, 14]
Найпростіший механізм захисту гарантій – звернення в разі порушень в
суд. Проте судовий захист спрацьовує не завжди. Поширеним є явище, що
порушення умов контаркту є неявним або недоказовим у суді. За таких обставин,
економічні агенти можуть створювати приватні засоби регулювання контрактних
відносин (private orderings). Можна спробувати організувати систему стимулів
так, щоб усі учасники були зацікавленими в дотриманні умов контракту, зокрема
не лише в момент його укладання, але й в момент виконання. Формування
подібних стимулів може бути різноманітними: надання застави, публічні заяви
про взяті зобов’язання, підтримка репутації тощо. Дані засоби стримують
постконтратний опортунізм. Якщо інформація за будь-яких порушень відразу
стає загальним надбанням, загроза втрати репутації та спричинених цим збитків
зупиняє

потенційних

порушників.

Контракт

у

такому

випадку

“самозахищеним”(self-enforced), щоправда, лише до певних меж [15, с. 4-12].

стає
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Дж. Б’юкенен, вивчаючи залежність між ефективністю використання
ресурсів і формами контрактів дійшов висновку, що приватні угоди є вагомим
засобом вирішення суперечностей, оскільки їм частіше притаманна більша
ефективність для вирішення різних суперечок, чим звернення до судових
інстанцій.

Можливість

ефективного

використання

позасудових

засобів

особливо актуально при формування національних контрактних систем в сфері
розміщення державних замовлень, так як в більшості випадків подолання
опортуністичної поведінки однієї з сторін контракту в суді є процесом
тривалим і часто несправедливим [16, с. 69].
Згідно О.Вільямсона, вибір форми контракту залежить від конкретних певних
характеристик: унікальністі ресурсів обміну, ступеня невизначеності (відсутності
повноти інформації) та частотою ділових контактів між сторонами. Порівняльна
характеристика відмінностей між типами контрактацій наведена в таблиці 1.2
О.Вільямсон більшу частину економічних відносин вважає контрактними.
Загалом, можна стверджувати, що усі угоди, окрім угод вільно-ринкового
обміну, є контрактними. Дж. Б’юкенен підкреслює, що “економічна теорія все
більше стає науковою про контракти”, а не “наукою про вибір” (раціональний
вибір економічних суб'єктів і раціональний розподіл ресурсів). Це означає, що в
центрі уваги економіки повинен знаходитись не економічний суб’єкт, що
прагне максимілізувати прибуток, а третейський суддя, “людина зі сторони”,
головним завданням якої є пошук компромісних рішень у разі виникнення
суперечливих моментів [14, с. 100-112].
О. Вільямсон вважає, що суб’єкти ринку замінюють традиційну угоду
купівлі-продажу на складнішу форму контрактації або задля досягнення
монополістичних цілей або з метою підвищити ефективність.
В останні десятиліття в економічній науці різко зріс інтерес до розгляду
ринкових відносин крізь призму взаємовигідних контрактних (договірних)
відносин. З економічної точки зору вони являють собою відносини між
суб'єктами економіки з приводу оптимізації господарської взаємодії. За певних
умов відбувається формалізація контрактних відносин у вигляді контракту.

Сторони зберігають автономію
Середнє і довгостроковий

Специфічна, унікальна форма контракту,
яка спеціально розробляється під угоду.

Перемовини, узгодження позицій, взаємні
поступки

Повністю автономні

Короткостроковий

Контракт в стандартній формі,
в якому повністю обговорені
усі деталі його виконання.

Відносини між
сторонами

Період на який
укладається
контракт

Форма контракту

Перезаключення контракту на
Спосіб адаптації
нових умовах
до
непередбачуваних

Підпорядкування однієї сторони
контракту іншій

Основні положення контракту можуть
взагалі не спеціалізуватися
експліцитно. Контракт зводиться до
передачі однією стороною прав
контролю своїх дій іншій стороні

Довгостроковий. Період діяльності
може бути взагалі відсутній.
Контрактні відносини тривають доти,
доки для однієї з сторін вигідно
делегувати право контролю, чим
користуватися ним самостійно

Владні відносини, делегування права
контролю діяльності

Двостороння залежність учасників
угоди, а результат цілковито залежить
від їх спроможності до сумісної
діяльності. Одна сторона нейтральна до
ризику, а інша негативна до ризику

Висока взаємозалежність учасників
контрактних відносин пов’язана з
складністю знаходження рівноцінної заміни.
Сторони нейтральні до ризику

Результати не залежать від
складу сторін. Легкість
знаходження заміни кожній
стороні. Учасники однаково
нейтральні до ризику

Імпліцитні

Неокласичні

Характеристика
сторін контракту

Класичні

Порівняльна характеристика типів контрактних відносин

Таблиця 1.2
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Арбітражний суд, третейський суд

Суд

Обмеженість інформації, яка
доступна суду. Платність
послуг суду

Контракт купівлі-продажу

Інстанція, в якій
вирішуються
конфлікти

Фактори, що
впливають
ефективність
процедури
вирішення
конфліктів

Приклади

Джерела: [14], [17], [18], [19].

Втрата репутації, створену за період
сумісної діяльності

Зафіксовані в самому контракті

Санкції за
порушення
зобов’язань

Франчайзінг. Регулювання природних
монополій. Довгострокові контракти між
транспортними, енергетичними і
сировинними компаніями.

Репутація третейського або арбітражного
суду. Обмеженість повноважень, які
делегуються суду. Платність послуг.

Середні, використання вагомих аргументів
дозволяє сторонам посилатися на
непередбачувані факти, що слугують
перешкодою для виконання зобов’язань

Сильні, винагорода сторін
пов’язана з виконанням
конкретних задач, котрі
фіксують в контракті

Стимули до
виконання умов
домовленостей

подій

Контракт між роботодавцем і
працівником. Весь комплекс
внутрішньо фірмових відносин.

Витрати на здійснення
адміністративного контролю.

влади.

Вирішення проблеми відбувається без
залучення третіх сторін. Вирішення
проблем за допомогою сили

Накладання адміністративного
вирахування

Слабкі, одна з сторін контракту
отримує фіксовану винагороду за сам
факт делегування прав контролю
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З одного боку, поняття “контракт” ґрунтовно закріпилося в економічній
науці, причому в значній мірі в тій частині, яка так чи інакше пов'язана з
прикладними дослідженнями, особливо з юридичною підтримкою ділової
активності. З іншого боку, інституційний напрям економічної теорії відводить
завжди йому більш вагому роль, представляючи контракт категорією, прямо
пов'язану із забезпеченням оптимальної господарської взаємодії.
Сучасна

інституційна

економічна

теорія

сприймає

інститути

як

спонукаючі засоби до певної поведінки, що визначають межі взаємодії
індивідів. Положення контракту між суб’єктами контрактації встановлюють
конкретні межі взаємодії, що виникають в умовах виконання угод. Формальні і
неформальні норми стають інтерпретуючою базою, на підставі яких укладають
контракти. Контракт постає як свідомий і вільний вибір індивідами цілей і умов
обміну, що втілюється в окреслених інституційних межах. За таких умов,
інституціональний аналіз стає інструментом розгляду моделі раціонального
вибору в якості не загального, а особливого випадку.
Однак, не є доцільним розглядати інституційні межі раціонального
вибору в значенні лише обмежень. Інституційні межі не тільки обмежують, але
вони можуть забезпечувати передумови реалізації раціонального вибору. Згідно
Д. Нортом, контракти відображають структуру стимулів і антистимулів, що
укорінені в структурі прав власності і механізмів їх забезпечення. Таким чином
набір альтернатив, що відкриваються перед сторонами і формами організації,
які вони створюють при заключні конкретних контрактацій, обумовлюються із
структури прав власності [20, с. 15-21].
Вчений вважає, що контракти не тільки створюють чітко визначені межі,
що дозволяють отримати емпіричні свідчення про форми організації, але і є
ключем до того, яким чином учасники обміну будуть структурувати більш
складні форми організації. Контракти відображають різні способи полегшення
обміну:через фірми, через надання особливих пільг або шляхом інших, більш
складних форм угод [20, с. 15-21].
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Таким чином, аналізуючи думки та теорії дослідників, які висвітлювалися
вище можна позначити три різних підходи до пояснення природи контрактних
відносин на основі: теорії агентства, теорії неповних контрактів і теорії
трансакційних витрат (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Економічна природа контракту
Характеристика
елементів контракту

Теорії

Теорія агентства

Суб’єкти

Об’єкти

Умови

Протиріччя

Теорія неповних
Теорія трансакційних
контрактів
витрат
Акціонер-менеджер, кредитор-позичальник, фірма-працівник,
орендар-квартиронаймач,
виробник-покупець,
підприємствопостачальник і інші економічні суб'єкти
Умови і результати праці, позичена Обмін
правами
вартість, умови проживання, купівля- власності на споживчі
продаж товару
товари та послуги,
виробничі активи
• досконала
• досконала
• обмежена
раціональність
раціональність;
раціональність;
індивідів;
• між сторонами немає • обмежена
• асиметрія
асиметрії інформації; ефективність
інформації;
• інформація про
інституційних
• ефективна
окремі параметри
механізмів примусу
судова система
угоди недоступна
до виконання
третій стороні (суду); контрактів
• невизначеність
майбутнього
Різні цілі сторін- Здійснення
Відмінності в
учасників
угоди інвестицій в
стимулах і витратах
(агент,
специфічні активи,
на виконання
переслідуючи
які знижують
сторонами своїх
зобов'язань
власну
вигоду, переговорну силу
пригнічує інтереси сторони, яка зробила
принципала)
ці інвестиції

Джерела: складено автором на основі [17], [18], [19], [21], [22].

Аналізуючи

суб'єктний

склад

контрактних

відносин

необхідно

підкреслити роль держави. Саме державі суб'єкти контрактних відносин
передають право контролю виконання певних угод і захисту прав власності.

27

Держава прагне до оптимального розподілу правомочностей між економічними
суб'єктами, тобто досягнення такого розподілу прав власності, яке створить
умови для максимізації сукупного доходу суспільства. Таким чином, з одного
боку, держава є гарантом виконання контрактів, а з іншого – володіє власністю,
і сама стає рівноправним суб'єктом контрактних відносин [21, с. 230].
Загалом, так як вся система майнових договірних взаємовідносин
базується на власності, то роль держави як суб’єкта контрактних відносин
визначається, по-перше, масштабами державної власності в економіці; подруге, величиною державних витрат на цілі його господарювання.
Очевидно, що для держави як суб'єкта контрактних відносин характерні
проблеми

(опортуністична

поведінка,

обмеженість

судового

механізму

залагодження конфліктів) і протиріччя (різні цілі, стимули і витрати сторін на
виконання своїх зобов’язань), що властиві і іншим економічним суб’єктам.
1.2 Умови та чиники трансформації регулювання економічних відносин
на ринку природного газу
Держава традиційно відігравала провідну роль у формуванні і зміні
інституційного забезпечення економіки. Згідно Д. Норта, “Держава – організація з
порівняльними перевагами реалізації примусу, що поширюється на географічний
район, межі якого встановлюються здатністю стягувати податки з підлеглих” [23,
с. 21]. Виходячи з цього визначення, держава може формувати передумови до
існування ефективних ринкових інститутів, або навпаки, створювати інституційне
забезпечення, яке ставатиме бар’єром для розвитку конкуренції внаслідок дії
монопольної влади або інших факторів, що збільшуватиме трансакційні витрати.
Успішність подібної державної політики визначається залежністю від конкетних
історични умов та порівняльної ефективності можливих систем господарської
координації. Неефективність інститутів може проявлятися внаслідок високих
витрат колективних дій, необхідних для трансформації інститутів, що
визначаються залежністю від інших економічних і політичних інститутів [24].
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В інституціональній теорії виділяють два підходи до аналізу державної
політики – екзогенний і ендогенний. Екзогенний підхід фокусується на
дослідженнях залежностей між зовнішніми подіями і внутрішніми економічними
процесами. Даний підхід не потребує особливого аналізу внутрішніх засобів
функціонування системи, яка зазнає зовнішнього впливу, а також їх зміну.
Ендогенний підхід навпаки робить особливий акцент на змінах ціннісних базисів і
засобів взаємодії суб’єктів всередині системи, які відбулися внаслідок
реалізованої державної політики. Успіх застосованих економічних інструментів
залежить від узгодженості напрямків економічної політики і внутрішніх
інституціональних змін у суспільстві, які формуються в процесі функціонування
економічної системи [25, 11-20].
Зміни за рахунок індуційованих змін є цілеспрямованим перетвореннями в
інституційному середовищі, що здійснюється у формі реформ. Відбувається зміна
нормативно-правових основ, що врегульовують форми і види взаємодії
господарюючих суб’єктів, котрі, в свою чергу, трансформують організаційну
структуру сектору. Як правило, подібні перетворення інститутів здійснюють,
використовуючи уже відомі приклади чи напрацювання наукових теорій у вигляді
різноманітних моделей, які функціонують в інших країнах, де зарекомендували
свою ефективність. При революційних змінах, на відміну від еволюційних,
трансформація зорієнтована на досягнення конкретного результату, що потребує
наявності в державного апарату політичної волі до подібних змін. Роль держави в
таких умовах постає як домінуюча.[17]
В газовій галузі роль революційних перетворень дуже висока. Згідно В.А.
Крюкова, “особливості активів газового сектору – їх ідиосинкратичний характер,
особливо на стадії транспортування, висока капіталоємність і слабка еластичність
до обсягів газу, що транспортується − створюють дуже високі бар’єри входу.
Подолання цих бар’єрів,…зменшення негативного впливу монополій на
суспільний добробут практично неможливе без індуційованої трансформації” [26,
с. 65].
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За умов конкурентного ціноутворення довгострокові орієнтири розвитку,
що визначають порядок економічної організації, паралельно конкурують з
альтернативними

варіантами

поведінки.

Якщо

інституційна

структура

знаходиться в стадії становлення або зміни, то інститути, конструюючи її, будуть
виникати і закріплюватися в залежності від порівняльної ефективності
альтернативних способів координації економічної діяльності [27]. Даний тезис
узгоджується з Д. Нортом, що джерелом інституційних змін слугує мінливість
співвідношення цін або уподобань [20, c. 108].
Імпорт інститутів можливий, якщо вектор розвитку існуючих вітчизняних
інститутів

співпадає

або

не

створює

суперечності

вимогам

свідомо

впроваджуваних інститутів [28, с. 22]. Екзогенні інституційні зміни реалізуються і
за тих умов, коли інститути формуються на основі ідейних конструкцій, ідеологій
і теоретичних побудов [29].
Функціонування інститутів визначається видом їх діяльності, культурними
традиціями і багатьма іншими факторами, серед яких ефективність є далеко не
визначальним

параметром.

Зміни

інститутів

здійснюються

під

впливом

змінювання цінностей, що обумовлювали потребу в їх існуванні або наявна
система стає несумісною уже з іншими, новими, цінностями та інститутами, однак
в жодному разі не з мотивів ефективності.
Ефективність

інститутів

визначається

спроможністю

інститутами

виконувати покладеними на них функції (рис 1.1).
Міра задоволення кінцевих
споживачів суспільства

Ефективність

Виміряється в якій мірі
конкретний інститут реалізує
функції, які приписані цьому
інституту взагалі

Оптимальність розподілу
наявних благ у суспільства
між суб’єктами ринку

Надання руху системі в
сторону розширення
обміну

Рис. 1.1 Ефективність функціонування інститутів
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Виділивши ці функції, ми можемо знайти їх кількісну міру, за допомогою
якої можна порівнювати і визначати ступінь ефективності різних інститутів.
Соціально-економічний інститут в процесі функціонування виконує такі
функції:
1) Головна функція і-го інституту;
2) Організаційна – організовує діяльність суб’єктів визначеним чином,
що надає структурі стійкої форми, зникає невизначеність у відносинах
суб’єктів, кожний з них займає своє місце і траєкторію поведінки;
3) Охоронна – збереження та підтримка цілісності інституту, діалектика
тотожності суб’єктів, інституційна рівновага, компенсація небезпеки
опортунізму;
4) Функція

мінімізації

трансакційних

витрат.

Для

підтримки

інституційної рівноваги необхідні постійні витрати;
5) Регулятивна здійснює підтримку тих форм, що виникли в наслідок
виконання організаційної функції;
6) Інтегративна – функція забезпечує згуртованість, взаємозалежність і
взаємовідповідальність суб’єктів суспільства;
7) Спадковості (генетична) – передача досвіду;
8) Комунікативна

–

інформація

вироблена

інститутом

повинна

розповсюджуватися як всередині інституту з ціллю управління і
контролю дотримання соціально-економічних норм, так і для взаємодії
між інститутами;
9) Функція вироблення чи замовлення на вироблення інституцій.
Інституційні зміни – це зміни, які обумовлюютьв появу нових правил з
відповідними засобами забезпечення їх дотримання, в розмиванні і усуненні
старих правил, що діяли, а також зміни структури трансакцій в межах існуючого
набору правил для їх учасників. Основною метою здійснення інституційних змін
є приведення функціонування інституту до потреб суспільного запиту, що
обумовлюється актуальністю подібних трансформацій. Зі змінною цінностей в

31

суспільстві,

розвитком

та

ускладненням

відносин

між

суб’єктами

господарювання, міжнародною інтеграцією з взаємопов’язаними впливами на
ринки, формуванням нових інститутів, виникають нові потреби в задоволенні
нових функцій, які раніше “старі інститути” не виконували. Задля того, щоб дані
інститути могли виконувати нові поставленні перед ним суспільством завдання,
є два шляхи розвитку: створення нових інститутів в рамках адаптації до нових
умов, які як правило є екзогенним запозиченням ззовні або за допомогою
екзаптації – виконання нових функцій “старими інститутами” [30, с. 51]. Других
шлях трансформації інститутів має природну межу розвитку, оскільки рано чи
пізно додаткове нагромадження функцій до базису, що спочатку до цього не був
призначеним,

спричинює

утворення

нагромадженої,

перевантаженої

управлінської структури, ефективність якої буде знижуватися збільшенням
трансакційних витрат. Створення нових інститутів повинно бути обумовленим
наявними культурними традиціями, правилами, певним історичним розвитком
для того, щоб даний інститут міг інтегруватися та адаптуватися до наявного
середовища. Необхідно відмітити, що інституційні перетворення не завжди
бувають позитивними – поряд з можливостями розширення меж обміну вони
приховують в собі небезпеку втрати досягнутих уже результатів без формування
нових, більш ефективних форм обміну [30], [31]. Тому, інституційні зміни
здійснюються державою перш за все з позиції актуальності нових суспільних
запитів, а не з міркувань ефективності.
Загалом, нова інституційна економіка сприймає інституційні зміни, як
поступовий процес, що розвивається протягом тривалого часу. Чотирьохшарова
модель О. Вільямсона розкриває сутність цих процесів, їх взаємозв’язок,
обумовленість і причинами інституційних змін та дає зрозуміти,

як

нормативно-правова база і ринок пов’язані між собою. Дана модель покликана
пояснити становлення інститутів, як вони з’явилися і чому стали так
функціонувати в суспільстві. О. Вільямсон розрізняє чотири ендогенні змінні,
що характеризують різні рівні аналізу і впливу змін. До першого рівня змін
відносяться неформальні інститути, до другого – формальне інституційне
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середовище, до третього – інституційні механізми, і до четвертого власне сама
поведінка на ринку. О. Вільямсон передбачає, основні напрями впливу,
починаючи з першого рівня, де знаходяться переконання і норми, які
закріплюються аж в четвертому рівні, що описує економічну продуктивність.
Взаємозалежність причинності потоків від першого рівня до поведінки на
ринку, пояснюється тим, що процеси навчання, технічний розвиток, лобіювання
і соціальні зміни, обумовлюють також вплив верхнього рівня на форму і зміст
основних цінностей і переконань [32].
Перший рівень являє собою неформальні інститути, такі як широта
переконань, цінності, норми. Норт відносить до неформальних інститутів ще
обмеження, санкції, табу, звичаї і кодекси поведінки [20, с. 18-21]. Ці неофіційні
інститути стабільні і їх зміни відбуваються протягом тривалого періоду часу. На
ринку газу до таких переконань і цінностей можна віднести уявлення про
суверенітет над національними енергетичними ресурсами, брак ресурсів та
енергетична залежність, справедливість,

необхідність екологічного захисту

середовища, роль природного газу в енергетичному портфелі, відкритість
економіки, політична культура, норми “доброго управління”, політичні
принципи та переконання, участь групи інтересів у розподілі суспільних благ.
До другого рівня, в своїй моделі, О. Вільямсон відніс правила гри за
якими функціонують інститути. До цих формальних інститутів належить
держава, судова система, урядовий апарат та продуковані даними інститутами
рішення, що формують економічне навколишнє середовище даної сфери,
шляхом видачі рішень, законів, норм, постанов, тощо.
Третій рівень є центральним в оцінці інституційних механізмів на якому
здійснюється регулювання контрактних відносин між всіма суб’єктами ринку.
Згідно О. Вільямсона, раз на десять років можна спостерігати процес
приведення структури управління до нових вимог та потреб операцій
(контрактів), що здійснюються на ринку. На даному рівні під інституційними
механізмами розуміють вироблення нормативних документів і рішень
практичного

регулювання,

контроль

форм

державно-приватного
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співробітництва

і

контрактів,

регулювання

економічної

діяльності

різноманітних суб’єктів ринку.
Четвертий рівень – “структура і функціонування ринку”, включає в себе
власне

економічну

діяльність

та

ведення

бізнесу.

Четвертий

рівень

характеризується взаємодією між учасниками ринку для досягнення різних
цілей. Ціни, кількість продукції, інвестиції та інше постійно визначають ділову
поведінку суб’єктів ринку. На даному рівні суб’єкти ринку обирають ринкові
стратегії своєї поведінки, лобіюють свої інтереси з характерним опортунізмом у
відносинах, відбувається контрактація суб’єктів ринку та притаманний даному
процесу конфлікт інтересів. Фактична поведінка суб’єктів ринку обмежується
інституційним середовищем (простором) та правилами регулювання (рівень 3).
Саме на цьому рівні відбуваються безпосередні контрактні відносини між
суб’єктами ринку [32].
Адаптована

чотирьохшарова

модель

О.

Вільямсона

формування

інституційного середовища на ринку газу з відображенням зв’язків між рівнями
структури з урахуванням чинників впливу на здійснення інституційних змін та
характеристикою цих змін на ринку зображено на рис.1.2.

Рис. 1.2. Інституційне забезпечення газового сектора
Джерело: розроблено автором.

Більшість зарубіжних авторів – Д. Естрада, А. Мое, К. Мартінсен [37], П.
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Девіс [36], Е. Лейрд [37], П. Мак-Авой [38], А. Конопляник [40], Д. Волс [41],
вважають основним напрямком розвитку газових ринків поступовий перехід від
монополістичної організації до конкурентної. Дана концепція сформувалася в 80-х
роках XX ст. у вигляді “чотирьох етапної моделі розвитку ринків газу”.
В межах “чотирьох етапної моделі” виділяють чотири етапи

розвитку

організаційної структури газової промисловості: зародження, зростання, розвиток і
конкурентний ринок. Прихильники “чотирьох етапної моделі” припускають, що у
всіх країнах з розвитком газоспоживання, розширенням інфраструктури галузі,
відбуваються зміни інституційної структури від менш досконалих форм –
монополій – до більш досконалих – конкурентних форм. А.А. Конопляник
відзначає, що “на певному етапі монопольна форма організації ринку втрачає
можливості свого подальшого ефективного розвитку, поступаючись місцем ринку
конкурентному” [42, с. 15-24] (табл. 1.4.).
Концепція “чотирьох етапної моделі” відображає поступове зниження ролі
держави в управлінні газового сектору. Цей процес супроводжується зміною
довгострокових контрактних відносин, які панують на незрілих ринках, до більш
гнучких короткострокових контрактів, які в кінцевому результаті мають зробити
ціни на газ залежними від біржових котирувань. На підставі “чотирьох етапної
моделі” стверджується висновок про перевагу переходу до конкуренції, як до
найбільш ефективної організації ринку і необхідності лібералізації. Державне
регулювання впродовж довгого проміжку часу сприяло формуванню та розвитку
інфраструктури, забезпечувало стабільність газової галузі. Проте такий підхід
управління викликає складності визначення регулюючим органом оптимального
рівня цін на газ, який би міг забезпечити для монополій достатній рівень дохідності
для підтримки і розширення добування і розвитку газових мереж та змушував би їх
до підвищення

ефективності діяльності і зменшення витрат. Як правило, у

компаній-монополістів зазвичай відсутні стимули для підвищення ефективності
роботи галузі. Держава володіючи такими важелями впливу на функціонування
газової промисловості спричинювала до формування двох протилежних за
наслідками для економіки моделей, що характеризувалися або завищеним, або
заниженим рівнем цін.

Довгострокові (20-40 років)
контракти на вичерпання
“Витрати плюс”

Тип контрактів

Довгострокові контракти
“take-or-pay” (на 20-25 років)
Формула залежна від ціни на
нафту

Значне державне втручання,
державний патерналізм,
адміністративне регулювання,
утворення національних
монополій

Джерела: складено автором на основі [37], [39], [43], [44], [45]

Спосіб ціноутворення

Незначне державне
втручання, принцип “laissezfaire” муніципальне
регулювання

Ріст кількості учасників ринку
Вертикально-інтегровані
монополії, часто державної
власності

Значне зростання попиту на
газ
Початок інтеграції
газотранспортних систем

Обмежений попит газ

Нерозвинута
газотранспортна
інфраструктура
Незначна кількість
учасників ринку
Вертикально-інтегровані
монополії

Зростання
30-ті р. XXст. – кін. 60-х р.
Національний ринок

Зародження
Поч. XIXст. – 30-ті р.XXст.
Локальний ринок

Роль держави

Інституційна структура
газового ринку

Інфраструктура

Основні характеристики
Роки
Ступінь інтеграції
газотранспортної
інфраструктури
Попит

Формула залежна від альтернативних
видів палива

Велика кількість учасників ринку
Великі споживачі отримують право
вибору постачальника
Сторонній доступ до інфраструктури,
поява ринку потужностей
Питання розвитку галузі у винятковому
віданні держави, галузь соціально
орієнтована і за державного контролю
цін, найчастіше низькорентабельна,
ефективні спочатку механізми і методи
держ. управління перетворюються в
стримуючий фактор управління
Розвиток ринків форвардних угод

Уповільнення темпів зростання попиту на
газ
Розвинута система газопостачання

Розвиток
кін. 60-х р. – 80-ті р.
Міждержавний ринок

Короткострокові контракти і
спотові угоди
Залежність від біржових
котирувань

Високорозвинута
інфраструктура, формування
центрів торгівлі.
Кількість учасників дуже велика
Дезінтеграція мережі
газопостачання
Право вибору постачальника для
всіх споживачів
Державне втручання у вигляді
регулювання, утворення
наднаціональних регуляторів,
загальне правове поле,
лібералізація

Початок насичення попиту

Конкурентний ринок
80-ті р. - сьогодення
Трансконтинентальний ринок

Узагальнена чотирьох етапна модель розвитку ринку газу

Таблиця 1.4.
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Підвищення цін на газ, для подальшого перерозподілу монопольних
надприбутків на соціальні потреби, призводить до виникнення незадоволення
споживачів, зменшення конкурентоспроможності продукції (ситуація в країнах
ЄС). Утримання низької ціни на газ задля стимулювання розвитку інших
секторів економіки призводило виникнення дефіциту газу через недостатню
кількість інвестицій у відтворення видобування (ситуація в США і Україні).
Роль держави, трансформуючись з функцій управління до функцій
регулювання, особливо важливою постає на етапі зміни моделі ринку.
Формування нової моделі зумовлює необхідність втілення нових правил
функціонування ринку згідно нових умов та вимог, забезпечення ефективного
підгрунття трансформації та подальшої діяльності нових інститутів та
інституцій.

Досягнення

даних

результатів

здійснюється

державою

за

допомогою державної політики
Розкрити

теоретичне

підґрунтя

механізмів

дії

заходів

державної

трансакційної політики дають змогу основні положення теорії трансакційних
витрат. В її основі лежить поділ трансакційних витрат на втрати та затрати.
Трансакційні затрати складаються з двох частин – суспільних і приватних затрат,
що виділяються в залежність від характеру суб’єкта, який несе ці витрати.
Для дослідження трансакційної політики важливими є трансакційні
затрати, суб’єктом яких є суспільство в особі держави. Суспільні трансакційні
затрати, в основному, зводяться до витрат, пов’язаних з необхідністю
прийняття інституційних норм і проведення спеціальних заходів, що
забезпечують їх виконання. Такі витрати за своєю внутрішньою сутністю є
інституційними, а під трансакційними затратами розуміються, в основному,
приватні витрати. Ефективність суспільних трансакційних затрат, тобто
інституційних витрат, є найбільш дієвою умовою скорочення трансакційних
втрат. Перейти до такої інституційної ситуації, коли приватних трансакційних
затрат виявиться достатнім для регулювання трансакційних втрат – у цьому
складається

завдання,

яке

покликане

вирішити

трансакційна

суспільства за допомогою інституційних витрат [46, с. 7].
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Сутність

державної

трансакційної

політики

полягає

у

втіленні

суспільством заходів, наслідком яких має бути скорочення трансакційних витрат.
Проте суспільство не може скоротити трансакційні витрати у всіх учасників
трансакційних процесів. У більшості випадках скорочення трансакційних витрат
в однієї зі сторін певного виду угод найбільш ефективно можна досягнути тільки
поклавши здійснення трансакційних затрат в іншій формі на другу сторону.
Виправданість подібних заходів може бути з таких причин як:
• скорочення загального обсягу трансакційних витрат усіх суб’єктів
суспільних відносин;
• скорочення надмірних трансакційних втрат;
• захисту

найменш

захищених

суб’єктів

суспільних

відносин

трансакційних процесів.
Ключовим моментом трансакційної політики процесу трансформації
ринку природного газу є лібералізація. Світова практика демонструє, що
втілення відкритішої трансакційної політики, яка спершу обмежена лише
контролем над цінами призводить до збільшення негативних явищ в
господарському процесі. Тому необхідність прийняття державою заходів для
регулювання трансакцій, політики регулювання трансакційних витрат виступає
невід’ємною частиною успішного реформування ринку [46, с. 10].
В умовах ринкової трансформації збільшується величина приватного
трансакційного

сектора,

але

за

державним

трансакційним

сектором

залишаються деякі специфічні функції. До них можна віднести встановлення
правил здійснення угод, регуляторні дії щодо системи упередження та
покарання за порушення правил ринку, судові функції. Важливу роль
відіграють спеціалізовані суспільні органи, діяльність яких спрямована на
регулювання трансакційних витрат.
Зростання трансакційних витрат призводить до виникнення додаткових
витрат практично у всіх учасників трансакцій, у тому числі й в окремих
споживачів, змушених нести додаткові витрати, щоб запобігти втрат чи
повернути втрачене. За даних умов підвищується вагомість ролі держави, яка
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повинна прийняти на себе більше контролюючих функцій. Загалом за ринкової
трансформації державний трансакційний сектор втрачає монополію на
здійснення трансакцій і істотно скорочується. Це призводить до видозміни ролі
державного сектору відповідно до загальних принципів ринкової економіки. За
цих умов державна політики повинна забезпечити реалізацію головної функції
– служити надійним інструментом проведення дієвої трансаційної політики, у
той час як функції безпосереднього здійснення трансакцій переходять до
приватного трансакційного сектора.
Критерієм необхідності та глибини втручання держави у відношення
ринкових суб’єктів є характеристика невід’ємних властивостей конкретних
трансакцій. Державна політика в сфері регулювання трансакційних відносин не
повинна регламентувати абсолютно усі дії сторін. У багатьох випадках ринок
сам в змозі вирішити в певних інституційних рамках більшість виникаючих
проблем. Згідно до теорії трансакційних витрат їх величина в значній мірі
визначається атрибутами трансакцій. У тих випадках, коли величина атрибутів
трансакцій є значною, то необхідно здійснювати втручання держави для
регулювання. Втілювати заходити державної трансакційної політики доцільно
лише

коли

атрибути

трансакцій

обумовлюють

надмірну

величину

трансакційних витрат або їх надто асиметричний розподіл. Під атрибутами
трансакцій розуміють різноманітні фактори, які характеризують особливості
здійснення трансакційних відносин [47, с. 56].
Специфічність
специфічність

активів.

інвестицій

і

Газовому
активів

та,

сектору

притаманна

відповідно,

високий

висока
ризик

опортуністичної поведінки суб’єктів ринку. При старій моделі організації ринку
стан

газових

активів,

перш

за

все

використання

газотранспортної

інфраструктури, характеризувався відсутністю інвестицій в галузь, що
унеможливлювало забезпечення відтворення основних фондів [44]. Дана
проблема призводила до поступового фізичного і морального зношення
інфраструктури, що уже в середньостроковій перспективі мала би перерости до
значних кризових явищ в енергетиці та неналежному наданні енергетичних
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послуг споживачам. Результати аналізу основних показників інвентаризації
технічного стану обладнання та устаткування підземних сховищ газу свідчать,
що 85% зазначеного устаткування, машин, споруд основного і допоміжного
виробництва, 5% газопромислового устаткування, 62% свердловин, а також
84% спеціальних машин та механізмів відпрацювали половину свого ресурсу.
Коефіцієнт корисної дії (24-26%) парку газоперекачувальних агрегатів
компресорних

станцій

значно

нижчий

від

коефіцієнта

сучасних

енергоефективних агрегатів (34-42%), що зумовлює значні виробничотехнологічні витрати газу для потреб його транспортування [48].
У сфері газорозподілу в Україні діє 46 газорозподільних компаній, на яких
зайнято близько 75 тис. працівників. Загальна протяжність мережі складає
близько 400 тис км. В 2014 р. кожен сотий кілометр розподільних газопроводів в
Україні був аварійним, до 2020-го таким буде кожен 10-й км, 3,5-4 тис. км
необхідно замінювати щорічно. Вартість таких робіт для запобігання аварійності
в газорозподільній системі України складає приблизно 2-2,5 млрд грн. Для
нормальної планової, хоча і термінової, заміни технічно небезпечних ділянок
щорічно потрібно близько 7 млрд. грн. Технічний стан газорозподільних пунктів
(ГРП) знаходиться у не менш проблемному стані. Експерти припускають
наявність лише 4% ГРП, що не потребують заміни. Якщо у 2014 р. кожен 12-й
газорозподільний пункт в Україні був у аварійному стані, то до 2020 р., за
продовження поточних тенденцій, аварійним буде вже кожен шостий ГРП [49].
Сформована організаційна структура ринку та місце в ній транспортної
інфраструктури як частини вертикально-інтегрованих компаній породжувало
до значних зловживань, таких як нечіткій облік та можливість непрозорого
перерахування природного газу між різними категоріями споживачів, до
покриття фізичних втрат мережі за рахунок споживання домогосподартсвами,
відсутність стимулів до скорочення витрат, неможливості третій стороні зайти
в газотранспортну мережу та створити конкуренцію за цінами та умовами
постачання. Сама конкуренція була не вигідною державній вертикально-
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інтегрованій компанії, що одночасно була постачальником природного газу
кінцевим споживачам і суб’єктом, що здійснює транспортування.
Подібні особливості та практики ринку природного газу України
формують значні трансакційні втрати суспільства від сформованої моделі, а
тому потребували державних трансформаційних змін в структурі ринку та
правил гри. За таких обставин газові інфраструктурні активи або власники, що
володіють подібними активами знаходились в надто великій залежності від
незначної кількості споживачів, що користувалися транспортними послугами.
Лібералізація ринку природного газу, як державний засіб трансформаційних
змін, передбачає виділення транспортної інфраструктури в незалежний об’єкт
господарювання, основними цілями якого є надання послуг транспортування
природного газу та отримання комерційного прибутку. Наявність сформованої,
розгалуженої конфігурації газотранспортних мереж, розвиток інформаційних та
контрольних систем стає об’єктивним фактором для переходу до конкурентної
організації ринку. Це пояснюється тим, що формування базової конфігурації
завершено і необхідні інвестиції уже здійсненні. В результаті амортизації ГТС
знижується специфічність активів. Таким чином, передбачається, що при
розширенні джерел постачання природного газу та розвитку інфраструктури
повинен відбутися перехід від вертикальної інтеграції і двохсторонніх
довгострокових

контрактів

до

класичних

контрактів

та

управління

трансакціями на основі ринкового механізму.
Така зміна положення суб’єктів, що надають послуги з транспортування
природного газу, на ринку природного газу по суті призводить до того, що вони
постають в ролі посередників за Вільямсоном [50, c. 11-12] і найбільш
ефективною формою взаємодії з іншими суб’єктами постає класичний
контракт. Це потребує деталізації контракту, який повинен носити всеосяжний
характер. Також це означатиме, що за таких умов трансакційні витрати
зростають, але вони значно зменшують трансакційні втрати.
Частота вчинення трансакцій за участю тих самих сторін. У
трансакціях, що повторюються, наступні дії сторін залежать від характеру

41

виконання ними зобов’язань у минулому. Зазвичай це є достатнім стимулом
для виконання угод та зниження трансакційних витрат, що необхідні для
забезпечення

виконання

зобов’язань.

Тривалість

контракту

знижує

трансакційні витрати, зокрема з пошуку контрагентів, оцінки якості послуг та
самого товару, але ціною зростання витрат, пов’язаних із розробкою деталей
контракту [51]. Однак, така монополізація ведення господарської діяльності за
умов стабільного використання одних й тих самих господарських контрактацій
без належного державного чи іншого громадського втручання призводить до
ситуації, коли у монополіста немає стимулів знижувати рівень операційних та
технічних витрат, кінцевим споживачам нав’язуються послуги низького рівня,
без можливості їх переглянути, а при відсутності умов до відповідного
моніторингу та контролю, створюються передумови до списування втрат
системи на споживання кінцевого споживача. Дана ситуація стає передумовою
для створення конкуренції на ринку задля зменшення трансакційних втрат як
суспільства, так й енергетичної системи. Зростання конкуренції у різних
секторах ринку природного газу покликано призвести до зміни форми взаємодії
трансакційних взаємовідносин, що вплине на зміну структури та тривалість
контрактних відносин. Подібного характеру зміни дозволяють активніше
використовувати класичну форму контракту у всіх секторах ринку та зробити
ринок більш гнучкішим до потреб кінцевих споживачів.
Невизначеність дій сторін під час виконання угод. При попередній
моделі ринку природного газу у різних сегментах ринку часто були не чітко
визначенні правомочності між різними суб’єктами ринку, що породжувало
значні зловживання на ринку природного газу. Консервація подібного
становища та посилення розвитку негативних тенденцій сприяла структура
ринку,

в

якій

вертикально-інтегрована

компанія,

державної

власності

використовувала різні сектори ринку задля перекриття своїх втрат або взагалі
держава сприймала газову галузь не як конкурентний та дохідний ринок, а як
дотаційний придаток, який має компенсувати для населення низькі тарифи.
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Складність виміру результатів угод. Даний атрибут трансакцій викликає
велике зростання трансакційних витрат, чому сприяє недосконалість ринкової
структури та непрозорість господарської діяльності. Особливо сприяє подібним
порушенням відсутність суворого обліку або його порушення з метою запобігання
оподаткування. Існування на ринку різних тарифів на природний газ для різних
категорій споживачів, не чіткість обліку споживання природного газу на різних
етапах руху природного газу та поширена відсутність безпосереднього обліку
споживання всіх категорій споживачів створювало передумови до зловживання
комерційної реалізації природного газу, цільове призначення якого полягало у
споживанні домогосподарствами, котре в свою чергу реалізовувалося іншим
категоріям споживачів за значно вищими тарифами. Завищенні норми споживання
домогосподарствами без лічильників дозволяло постачальникам реалізовувати
фактично не спожитий природний газ населенням за комерційним тарифом, при
цьому відображаючи, що цей ресурс уже був спожитий домогосподарствами.
Існуюча система тарифоутворення не сприяє раціональній поведінці
споживачів, що посилює тиск на державний бюджет та створює додаткові
надмірні трансакційні втрати для суспільства. У 2013 році близько 7 млрд куб. м.
природного газу було продано підприємствам теплокомунальній енергетиці (ТКЕ)
за економічно не обґрунтованими цінами, які були нижчими понад в 2 рази у
порівнянні з тарифами для промислових споживачів та бюджетних установ. Дана
практика субсидіювання призводила до збитковості НАК «НАК Нафтогаз
України», збитки якої лише за один 2013 рік склали понад 12,5 млрд грн. Тариф
для домогосподарств у 5,5 разів нижчий за тариф для промислових підприємства
спричинював до значних диспропорцій у фінансовому забезпеченні населення
природнім газом та потребою постійного державного відшкодування з бюджетних
ресурсів різницю між реалізованим природним газом та видобутим в Україна або
імпортованим. Протягом останніх років спостерігається суттєва інтенсифікація
процесів субсидіювання підприємств ТКЕ та побутових споживачів. З 2007 р.
номінальні обсяги субсидіювання на ринку природного газу України зросли у
понад 7,3 рази, досягши в 2013 р. 25% величини видатків державного бюджету та
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7% ВВП. Сформована система тарифоутворення призвела до нерівноцінного
розподілу між різними децильними групами фінансового навантаження за спожиті
енергетичні ресурси, що вкотре демонструє значний тягар на суспільство від
попередньої моделі ринку природного газу. Поклавши, як базову ціну природного
газу, ціну імпорту та враховуючи, що діючі тарифи на послуги теплопостачання
занижені на 40% - 20% найбагатших децильних груп отримують в 2,4 рази більше
субсидій за 20% найбідніших. Подібні викривлення економічної системи ставали
причиною великих трансакційних витрат, а суспільний розподіл фінансової
підтримки функціонування системи сприяв ще більшому зубожінню найменш
захищених верств населення [52 с. 32].
Атрибути трансакцій є не тільки орієнтирами, але й результатами дії
державної трансакційної політики. В залежності від обраної державної
трансакційної політики змінюється додатковий атрибут – ступінь інституційного
регулювання трансакцій. Таке регулювання спрямоване на вживання заходів, які
безпосередньо забезпечують скорочення трансакційних витрат. Чим вищий
ступінь

інституційного

регулювання,

тим

меншим

виявляється

рівень

трансакційних витрат. Однак, надмірно велика зарегульованість може також
призводити до збільшення трансакційних витрат, а тому необхідно зуміти
дотримуватися ефективного балансу державного регулювання.
Введення ліберальних інституційних норм має на меті забезпечити
залучення нових інституційних суб’єктів до заняття трансакційними видами
діяльності та призвести до росту легального трансакційного сектору. Саме
розширення легального трансакційного сектору ринку природного газу України
було одним з завдань реформування економіки та виведення з тіні на ринкові
засади контрактні відносини. Пояснення Р. Коузом причини існування фірми у
наявності трансакційних витрат доповнює доцільність державної зацікавленості
розвитку конкуренції на ринку природного газу. В результаті існування фірм
зменшується кількість трансакцій, а значить, і величина витрат укладання
контрактів. Збільшенням кількості господарюючих суб’єктів, що залучені у
єдиний економічний процес призводитиме до зростання економії.
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Ринкові суб’єкти у виборі конкретного способу здійснення трансакцій
керуються величиною виникаючих при цьому трансакційних витрат. Податки
також сприймаються як трансакційні витрати й обчислюються в загальній масі
поряд з іншими трансакційними витратами. Регулюючи інституційні рамки
здійснення трансакцій, суспільство прагне за рахунок санкцій і стимулів створити
стимули ринковим суб’єктам реалізовувати трансакції так, щоб не суперечити
суспільним інтересам.
В межах суспільних відносин важливе місце посідає інституційна
трансакція як інститут обміну правами на вчинення товарних трансакцій, обмін
правилами, за якими вони відбуваються. Результатом інституційних трансакцій є
визначення прав або забезпечення засобів їх реалізації. Відмова від прав однієї
частини означає їх створення в іншої. Витрати інституційних трансакцій, являють
собою, з одного боку, трансакційні витрати, а з іншого боку, інституційні витрати
[46, с. 34].
Можна виділити два види інституційних трансакцій – креативні, що
спрямовані на створення нових інститутів і інституцій, і репродуктивні, завдяки
яким відтворюються існуючі інститути й інституції. Необхідність репродуктивних
трансакцій обумовлена поширеністю опортуністичної поведінки, яка потребує
спеціальних заходів для підтримки інституційних норм і відповідних витрат для їх
здійснення [53]. Довгий період існування інститутів у відкритій та динамічній
економічній системі передбачає створення з часом все більшої кількості
репродуктивних

трансакцій

задля

підтримки

попередньої

ефективності

функціонування даних інститутів. Через певний проміжок часу ефективність
функціонування таких інститутів може бути меншою чим втрати суспільства від
підтримки даної системи. Особливо дана проблема стає актуальною при значному
зовнішньому впливу на дані інститути, що значно змінюють ринкову кон’юнктуру
та змушують задля адаптації застосовувати велику кількість заходів для
підтримки функціонування даного інституту, що раніше йому були непритаманні.
Україна, поставивши собі за мету західний вектор інтеграції обрала
європейську модель розвитку ринку природного газу. Європейська модель
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передбачає досягнення такої ситуації на ринку, коли кількість фірм та їх розмір не
здатні самочинно впливати на ціну природного газу. Задля досягнення цієї цілі
європейська політика запроваджує різноманітні заходи стосовно спрощення
доступу, підвищення конкуренції, поділ вертикально-інтегрованих підприємств,
забезпечення незалежного статусу регулятора.
Обравши європейський вектор інтеграції, Україна розпочала інтеграцію у
створенні єдиного європейського ринку природного газу. Створення спільних
ринків, що мають регулюватися загальними правилами передбачає запровадження
спільної (єдиної) системи контрактів, запровадження яких призводить до
зменшення трансакційних витрат. За такої логіки розвитку ринку природного газу
існування старих інститутів, що забезпечували функціонування попередньої
моделі ринку природного газу України ставало неефективним та надто великим
тягарем для суспільства, завдаючи значних трансакційних втрат.
Головна мета трансформації ринку природного газу України полягає у
роздержавленості ринку природного газу, створення умов для домінування
приватної власності на засадах конкурентності, зміна ролі самої держави з
суб’єкта управління на суб’єкта регулювання, визначення та встановлення чітких
прав власності всіх суб’єктів ринку задля унеможливлення зловживання суб’єктів
на ринку.
В процесі лібералізації ринку природного газу України держава змінює
методи впливу на функціонування самого ринку та свою роль у виконанні
управлінських, регулюючих та господарських функцій. Відмовившись від
монопольної влади на права власності господарювання на ринку природного газу
та розпочавши функціонувати на конкурентних засадах лише як господарюючий
суб’єкт ринку, держава свої управлінські функції в значній мірі змінила на
регулюючі функції, які зобов’язаний виконувати національний регулятор. Однак,
згідно тверджень Д. Стерна «лібералізація енергетичних ринків ЄС не повинна
сприйматися як дерегулювання. Специфіка лібералізації газового ринку ЄС
полягає в максимізації регулювання природно-монопольних видів діяльності по
постачанню газу» [54].
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Лібералізація газового ринку призводить до нового розподілу прав
власності в сферах управління, керування та розпорядження між суб’єктами
ринку, в наслідок чого визначається нова роль держави як суб’єкта права
власності. Теорія прав власності ґрунтується на концептуальному положенні того,
що будь-який акт обміну по суті є обміном «пучком прав власності». Необхідна
умова ефективного функціонування ринку полягає в точному визначенні, або
спеціалізації, прав власності. Контракти фіксують, які саме правомочності і на
яких умовах потребують передачі. Згідно теорії прав власності вибір типу
контракту диктується умовами економії трансакційних витрат. Розмитість прав
власності виникає через нечіткість визначення їх сутності та відповідно
неповноцінної захищеності, що змушує збільшувати роль державного втручання
для підтримки балансу функціонування. Згідно Коуза, зовнішні ефекти виникають
лише тоді, коли права власності недооціненні. Коли ж вони чітко визначенні та
розмежовані, всі екстерналії стають внутрішніми витратами. Звідси виходить
логічний висновок за яким шлях до зменшення трансакційних витрат полягає у
визначенні прав власності на сфери діяльності, що породжують конкретні
зовнішні ефекти. За тією ж теоремою Коуза можна отримати ще один логічний
висновок, який передбачає, що потреба в управлінні розподілом зовнішніх ефектів
задля врегулювання «провалів ринку» не є достатньої підставою для державного
прямого втручання. У випадку низьких трансакційних витрат таке втручання
зайве, а у випадку високих призводить до появи нових суспільних трансакційних
витрат, викликаних безпосередньо державними діями.
Не менш важливо частиною теорії прав власності є розуміння особливостей
функціонування різних типів власності. Система приватної власності забезпечує
найбільш

ефективний

зв’язок

між

рішеннями

економічних

агентів

та

отримуваними результатами, змушує керуватися у своїй діяльності принципами
прогнозованості, сприяє гнучкості до нововведень та здійснює ефективний
розподіл власності до найбільш ефективних та зацікавлених економічних
суб’єктів на ринку, дозволяє власникам спеціалізуватися в реалізації тільки
правомочностей, де їх продуктивність вища. Система загальнодоступної власності
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потребує мінімальних витрат для її підтримки та перешкоджає монополізації,
однак через загальну доступність відзначається швидкою зношуваністю та
втратою вартості (tragedy of commons). Державна власність виконує функції
забезпечення виробництва суспільно важливих благ, однак породжує втрати
ефективності функціонування ринку через витіснення добровільних форм
співпраці примусовими, політиризації у прийнятті рішень, недосконалості
контролю власників платників податків за діями агентів, які здійснюють
керуванням суспільними ресурсами.
Згідно теорії прав власності, закритому, однорідному, технологічно
статичному суспільстві витрати організації економіки на принципах, що
характерні для системи державної власності, можуть бути достатньо невеликими,
однак стрімко зростають у міру розширення масштабів економічної діяльності,
швидкими технологічними змінами, ускладненням інформаційного середовища.
Як наслідок, можемо сформувати висновок з положень теорії прав власності, що
чим складніший ринок, тим важливіше для його розвитку та виживання стає
інститут приватної власності [55], [57] (рис 1.3.).
Основна ідея, що закладена в європейські газові директиви, полягає в тому,
що інтеграція газових ринків в умовах історично-сформованої вертикальноінтегрованої структури газової промисловості не можлива без радикальної
лібералізації доступу до газових системи третіх осіб. Європейська нормативноправова база розвиваючи та посилюючи концепцію доступу третіх осіб,
встановлює,

що

засноване

на

принципах

об’єктивності,

прозорості,

недискримінації та відображенні витрат, право третіх осіб на доступ, тобто
отримання визначеного обсягу пропускної здатності системи і відповідних послуг
по транспортуванню/зберіганню газу, стає загальним правилом. Введення
регулюючого режиму доступу до основних об’єктів газової інфраструктури
означає перехід від традиційно використовуваного конкурентним правом
подальшого контролю за умовами доступу, що має припинити на індивідуальній
основі виявлення порушень, до попереднього контролю, спрямованого на
запобігання порушення конкуренції [56].

Рис. 1.3. Трансформація прав власності держави в процесі лібералізації ринку природного газу України
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Гарантування доступу третіх осіб до мережі призводить до значних
структурних трансформаційних зрушень на ринку, що включає в себе
заснування незалежних регулюючих органів та структурних перетворень
вертикально-інтегрованих газових компаній.
У відповідності до європейських директив регулюючі органи зобов’язанні
здійснювати нагляд по відношенню до таких питань та видавати щорічні звіти:
•

правила

управління

і

розподілення

пропускної

здатності

з'єднувальних газопроводів;
•

засоби управління перевантаження газотранспортної системи;

•

час, необхідний операторам систем транспортування, зберігання та
розподілення для здійснення підключення та ремонтних робіт;

•

публікація операторами систем транспортування та розподілення
необхідної інформації;

•

розділення фінансової звітності;

•

умови доступу до систем зберігання та супутніх послуг;

•

рівень

виконання

операторами

систем

транспортування

та

розподілення виконання своїх функції згідно вимог європейських
директив;
•

рівень прозорості та конкуренції на ринку.

Регулювання умов доступу є необхідним, але не достатнім засобом для
забезпечення ефективного функціонування ринку. Лібералізація не може бути
успішною поки не відбудеться чіткого розділення державного права власності у
вертикально-інтегрованих компаній, що займають домінуюче та визначальне
положення в структурі ринку природного газу України. Поєднання в одній компанії
природно-монопольного типу діяльності (постачання газу) і конкурентних видів
діяльності (виробництво та продаж) без їх відділення один від одного, залишає
широкі можливості для дискримінації третіх осіб. Для того, щоб усунути
передумови до зловживання європейське законодавство висуває вимоги розділення
(“unbundling”) вертикально-інтегрованих газових компаній, націлені на відділення
діяльності по постачанні газу від діяльності по його видобутку та продажу.
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Важливість державного регулювання контрактних відносин на ринку газу
визначається

природою

функціонування

газової

сфери.

Особливості

регулювання ринку газу розкривається наступними характеристиками:
1). Ступінь невизначеності. Для економічної діяльності в газовій сфері
характерна дуже висока ступінь невизначеності. Тривалість втілення газових
проектів, котрі зазвичай включають освоєння родовищ, будівництво та
розбудова відповідної газотранспортної мережі та забезпечення надання послуг
з газоспоживання дуже велика. Тривалість періоду подальшої експлуатації
спеціалізованих активів в газовій галузі посилює невизначеність майбутніх
умов, яка пов’язана з невизначеністю зовнішньоекономічного середовища.
Таким чином, невизначеність об’ємів продажу газу та ціни при укладанні
контрактів в газовій сфері дуже велика.
Ступінь реалізація контракту, точні строки його виконання, ціни і багато
інших умов, які є невизначеними на стадії укладання контракту, можуть бути
узгодженні пізніше на стадії його реалізації. У міру зростання невизначеності і
необхідності корегування умов контракту, зростає привабливість імпліцитного
контракту і знижується класичного, що пояснюється динамікою витрат на
укладання контракту (рис. 1.4. ) [17, c. 249].
Ефективність
Неокласичний
Імпліцитний
Класичний

0

А

В

Ступінь невизначеності

Рис.1.4. Залежність типу контракту від ступеня невизначеності
В інтервалі (0; A) найбільш вигідний класичний контакт; (А; B) –
неокласичний контракт; (В; +∞) – імпліцитний.
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Складність угоди – це структура угоди (якими, скількома і на який термін
сторони обмінюються правомочностями) і пов’язаний з нею обсяг інформації,
який необхідний для специфікації умов угоди. (рис. 1.4.) [58].
Ефективність
Класичний

Неокласичний

Імпліцитний

Ступінь складності угоди

0

Рис. 1.5. Залежність типу контракту від ступеня складності угоди
Привабливість класичного контракту поступово зменшується в міру
зростання складності угоди, оскільки зафіксувати в контракті відкрито
вираженим способом всі умови дедалі стає складніше. Найбільш складні угоди
найдоцільніше укладати на основі неокласичного контрактного права.
2). Періодичністю взаємодії між економічними агентами. Частота
трансакцій може бути розділена на три види: разові, випадкові і регулярні. Для
газової галузі, завдяки технічним особливостям, характерним було, що
трансакції відзначаються непереривним, довгостроковим періодом. Однак,
завдяки тим трансформаційним змінам, що відбуваються на ринку газу в
процесі

лібералізації,

стають

поширенішими

більш

короткострокові,

кон’юнктурні форми взаємодії.
3). Ступінь специфічності активів. Специфічний (ідіосинкратичний)
актив – актив, максимальний ефект від використання якого досягається в межах
даного контракту. Такому активу важко знайти заміну або альтернативу
використання [14, c. 105]. О. Вільямсон стверджує, що при використанні
ресурсів загального призначення незалежно від частоти трансакцій та рівня
невизначеності найбільш ефективним є класичний контракт, розробка якого не
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потребує значних зусиль. Низька специфічність активів дозволяє заощадити на
витратах опортунізму. Якщо активи малоспецифічні, а частота угод разова або
випадкова, більш ефективними стають неокласичні контракти, які, зберігаючи
значну автономність суб’єктів по відношенню один до одного, разом з тим
забезпечують гнучкість системи взаємодії і адаптації до неочікуваних змін. При
високому ступеню специфічності активів значно збільшується вірогідність
опортуністичної поведінки суб’єктів. Отже, збільшення ступеня специфічності
активів збільшує стимули до порушень умов контракту. Газовій галузі властива
дуже

висока

специфічність

активів

і

відповідний

високий

ризик

опортуністичної поведінки суб’єктів ринку (рис. 1.5.) [14 c. 162].
Лібералізація ринку газу передбачає, що висока специфічність активів в
наслідок

конкуренції,

пройденого

етапу

окупності

створення

газової

інфраструктури призводить до інтенсивнішого використання короткострокових
класичних контрактів.
Трансакційні витрати, TraC

Неокласичний
Класичнийий

Імпліцитний

Ступінь
специфічності, к
0

к

к

Рис. 1.6. Залежність типу контракту від ступеня специфічності активів
4). Волатильність цін. Енергетичні товари мають більш високий рівень
волатильності, чим інші види біржових товарів. Природний газ і електроенергія
схильні до сильних коливань ціни через значну реакцію попиту на зміну
кліматичних умов. Попит може швидко зрости у зв’язку зі зміною погоди,
нееластичність пропозиції призводить до виникнення дефіциту і зростання цін.
Вплив цінової волатильності по-різному позначається на різних групах
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споживачів. Ціни для побутових споживачів мають тенденцію бути більш
стабільними, чим для комерційних і промислових споживачів, оскільки їх рахунки
зазвичай відображають середні ціни за даний період, які не такі мінливі[59], [60].
5). Схильність до монополізації. Добування газу не має рис природної
монополії, в той час як транспортування та розподіл газу – це ті сегменти газового
ринку, яким притаманні природно-монопольні характеристики. Будівництво
трубопроводів - капіталомістке виробництво з високими безповоротними
витратами. Це робить дублювання ліній в більшості випадків нераціональним.
Згідно “чотирьох етапної моделі” розвитку ринку газу, на певній стадії в силу
економічних причин газова галузь, в переважній більшості випадків, була
націоналізована і сформовані монополістичні підприємства державної власності,
котрі в наслідок вертикальної інтеграції за допомогою ефекту масштабу досягали
значних позитивних ефектів розвитку економіки в цілому, субсидуючи низькими
тарифами інші галузі. Проте з організаційної точки зору, добування, передача і
розподіл газу – це функціонально розділені процеси, які можуть здійснюватися
різними компаніями. Вертикальна інтеграція між ними в певному ряді випадків
сильна, але зовсім не обов’язкова [61], [62].
6). Жорстка необхідність забезпечення усіх споживачів природним
газом та гарантії захисту особливо вразливих категорій споживачів [63].
7). Технічний контроль. Постійний державний моніторинг за станом
обладнання газової галузі, здійснення оновлення застарілого обладнання та
упередження виникнення загроз аварій.
8).

Екологічний

контроль.

Державне

регулювання

економічної

діяльності суб’єктів контрактації на ринку газу задля запобігання нанесення
шкоди навколишньому середовищу та захисту здоров’я населення [64].
9).

Необхідність

здійснення

контролю

становлення

нового

інституційного забезпечення та відповідного регулювання нових форм взаємодії.
В наслідок реформ, що були спричинені розповсюдженням ліберальної
доктрини, держава з ціллю розвитку конкуренції розпочала трансформацію
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газового сектоу. Основні принципи і умови дерегулювання газових ринків були
наступні [65]:
- відмова від державного регулювання відпускних цін виробників і цін
на оптовому ринку газу, при цьому держава продовжує регулювати
роздрібні ціни у побутових споживачів і ціни на транспортні послуги;
- приватизація державних холдингів і розділ природних монополій і
потенційно конкурентних видів діяльності газотранспортних компаній
(розділ функцій транспортування, видобування, постачання) при
збереженні

жорсткого

регулювання

природно

монопольного

сегменту, виключаючи тарифне регулювання;
- надання великим споживачам право вибору постачальника;
- стимулювання в різних формах входження нових учасників на
потенційно конкурентні сегменти ринку;
- впровадження недискримінаційного для третіх осіб доступу до
газотранспортних систем для споживачів, виробників, трейдерів і
постачальників, що дозволяє перейти до системи, при якій в учасників
газового ринку є можливість купувати газ безпосередньо у
виробників.
- створення умов, що сприяють розширенню вторинної торгівлі
транспортними потужностями і потужностями підземних газосховищ
– перепродаж зарезервованих потужностей;
- забезпечення високої прозорості ринку через встановлення публічно
доступних інформаційних джерел, що надають данні про об’єми
постачання, попиту, наявності потужностей, цін і т.д.
При дерегулюванні, як видно із рис. 1.7., фізичні потоки газу
залишаються практично незмінними, а до фінансових трансакцій долучається
велика кількість учасників.
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Рис. 1.7. Зміна інституціональної структури газових ринків
в результаті лібералізації
Даний етап передбачає, що навантаження на регулюючі органи лише
зростає, при цьому, відбувається одночасне зміщення акцентів діяльності від
прямого регулювання цін до розробки правил функціонування галузі. Найбільш
відповідальним питанням в даному контексті є норми, що стосуються
механізму надання доступу до газопроводів. Після проведення лібералізації
держава регулює лише структури, монополії, а у всіх конкурентних сегментах
відбувається відмова від прямого регулювання [66, c. 27-35].
Важливим аспектом є те, що дерегулювання це лише один з факторів,
котрий сприяє розвитку конкуренції, але без надлишку як самого товару, так і
транспортних потужностей, конкуренцію забезпечити важко [60, c. 47-62].
Згідно

“чотирьох

етапної

моделі”,

саме

наявність

розгалуженої

газотранспортної мережі, розвинутих контрольних та інформаційних систем на
всіх етапах інфраструктури руху газу по системі вважається об’єктивною
передумовою переходу до конкурентної організації ринку газу [26, c. 28-31].
Дане положення аргументується тим, що формування базової інфраструктури
завершено і відповідні інвестиції окупилися. В результаті амортизації
газотранспортної системи відбувається зниження специфічності активів. Таким
чином, передбачається, що при збільшені джерел постачання і подальшого
розвитку інфраструктури повинен відбутися перехід від вертикальної інтеграції
і двосторонніх довгострокових контрактів до класичних контрактів і
управління трансакціями на основі ринкових засобів.
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Лібералізація ряду зарубіжних і вітчизняного ринку газу, що здійснюють
уряди країн, не є природним підсумком еволюції ринків газу, як передбачається
згідно “чотирьохетапної моделі”, а революційними змінами, що здійснює
держава. Саме держава, керуючись політичними і економічними міркуваннями,
виступила ініціатором серйозних змін в структурі газового ринку. При цьому
визначальним фактором цих змін була глобальна парадигма державного
регулювання і пріоритети енергетичної політики.
1.3 Зарубіжний досвід регулювання у сфері транспортування та
постачання природного газу: інтеграційний контекст
Здійснення державою трансформації інститутів відбувається під впливом
ендогенних і екзогенних факторів. Ендогенні фактори спричиненні розвитком
еволюції суспільних відносин в державі, а екзогенні є наслідком привнесених
ззовні нових ідей та традицій, які отримують певний вплив та застосування в
чужорідному середовищі. Головною якісною ознакою, що визначають
ефективність впливу екзогенних факторів на суспільство є їх спроможність
адаптації до специфічних національних умов. Важливим джерелом інновацій
(нововведень) є нові комбінації різноманітних технологій і організацій [70, c.
68-72]. Проте подібні комбінації можуть реалізовуватися тільки в межах
заданого інституційним середовищем простором можливостей. Це є тим
обмеженням, що в певній мірі стримує деякі варіанти втілення певних
управлінських і технологічних рішень. Дану думку влучно розкриває своїм
доповненням трактування інститутів Дж. Коммонсом, який дав наступне
визначення: “Інститут – колективна дія з контролю, звільнення і розширення
індивідуальної дії” [71]. Відбувається асинхронність в змінах інститутів – з
однієї сторони, і технологій, механізмів управління та організацій – з іншої.
Потрібно

відмітити,

що

традиції

та

інститути

часто

є

результатом

ціленаправленої дії груп спеціальних інтересів. Традиції на відмінну від звичок
не відносяться до властивостей індивідуальної поведінки. Традиції не тільки
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еволюціонують, але й схильні до різкої, раптової зміни та трансформації, вони
постійно продукуються заново [72, c. 57]. В науковій літературі розповсюджена
думка, що завдяки технологічним досягненням і глобалізації ринків, ринкові
сигнали розповсюджуються швидше із меншим спотворенням інформації, чим
коли-небудь в минулому [73, c. 25]. Проте швидкість розповсюдження
інформації створює проблему її інтерпретації [74], [75], [76], що формується як
результат ринкових взаємодій, а також еволюції організаційних форм.
В контексті даного питання, важливо відмітити, що однією з ключових
проблем є ступінь відкритості національної системи цінностей відносно
глобальної,

ступінь

сприйняття

суспільством

глобальної

взаємодії.

В

залежності від культурних, національних особливостей, в кожній державі
формується особливе суспільство, яке в тій чи інші мірі відрізняється
відкритістю та схильністю сприймати та переймати на базі національної
свідомості світові або регіональні інформаційні впливи, що в свою чергу
можуть ставати цінностями уже даного суспільства.
Держави, в яких домінують однакові або в значній мірі схожі цінності у
відношенні до одних і тих же явищ та процесів формують культурну спільноту.
Для людей, а відповідно суспільства об’єднаних спільними цінностями
характерне більш легке встановлення контактів, відсутність неформальних
перешкод і зрештою притаманна інтенсифікація взаємовідносин. Саме на базі
таких взаємовідносин формуються регіональні інтеграційні об’єднання.
Залежно від того, які фактори – економічні чи політичні – відіграють
домінуючу роль у процесі ініціації інтегруючого процесу, в науковій літературі
виділяють “інтеграцію, яка стимулюється ринком” (market-driven) і “інтеграцію,
яка стимулюється політикою” (policy-driven). Проте загалом виникнення
інтеграційного процесу поза

певної

міжнародної

узгодженої

політики

неможливе, як і розвиток інтеграційного об’єднання поза економічною
інтеграцію і формування на цій основі ринкових результатів. Тому цей розподіл
потрібно використовувати обережно, беручи, крім цього, до уваги мінливість
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співвідношення економічних та політичних чинників

залежно від стадії

розвитку інтеграційного процесу [77, c. 20-21].
Весь

комплекс

політико-економічних

мотивацій,

які

зумовлюють

виникнення і подальшій розвиток інтеграційних процесів, можна звести до
наступних п’яти груп (рис. 1.8.).
Регіональна
багатогранний

економічна

процес

інтеграція,

переходу

регіоналізм,

визначеного

визначається

регіону

від

як

відносної

гетерогенності до зростаючої гомогенності по ряду направлень: культура,
політика,

безпека,

економіка.

Найважливіше

значення

для

розвитку

регіональної інтеграції в умовах глобалізації займають саме фактори
внутрішнього характеру - вплив формальних і неформальних інститутів на
ефективність регіональної інтеграції.
Міжнародна інтеграція – це “процес створення оптимальної структури
міжнародної економіки і безперешкодної дії елементів координації та
уніфікації”, вона “вимагає створення нових інститутів з механізмами прийняття
рішень і модифікації існуючої економічної політики у відповідності до вимог
централізованого управління” [78, c. 19].
Мотиви, що зумовлюють виникнення
регіональних інтеграційних об’єднань

Спільне протистояння
викликам глобалізації

Мотиви безпеки

Фактори зниження
бар’єрів

Мотиви спонукання до реформ
за зовні заданим зразком

Фактори формування
великих господарських
об’єднань

Рис. 1.8. Комплекс політико-економічних мотивацій, що зумовлюють
виникнення регіональних інтеграційних об’єднань.
Джерело: [77, c. 21-35]
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Процеси регіональної економічної інтеграції розвиваються на декількох
взаємопов’язаних рівнях. На мікроекономічному рівні відбувається взаємодія
окремих економічних суб’єктів різних національних господарств і організація
їх спільної діяльності. В процесі розвитку мікрорівня інтеграції зростає ступінь
невідповідності існуючої системи інститутів цілям розвитку міжнародних
відносин в регіоні. Тут інститути – це правила і механізми, що забезпечують їх
виконання, а також норми поведінки, які визначають форми і межі регіональноінтеграційних економічних відносин. До них відносяться: національні,
міждержавні і наднаціональні політичні організації і їх економічна політика;
система грошово-кредитних і фінансових закладів; інститут власності;
господарське законодавство, система міжнародних договорів між країнами і їх
економічними суб’єктами. В результаті, на інституційному рівні регіональноінституційних відносин, які собою являють систему національних регіональних
інститутів, а також систему відносин мікро і макро економічних суб’єктів з
приводу зближення, гармонізації, уніфікації і підтримки цих інститутів,
господарюючі суб’єкти розпочинають заключати інтеграційні, контракті угоди,
створювати

міждержавні

та

наднаціональні

інститути,

підтримувати

формування регіональної, ринкової інфраструктури [79, c. 115-127].
В міру взаємодії мікро і інституційного рівнів інтеграційних відносин
розвивається і їх макрорівень: посилюється взаємодія агрегованих суб’єктів
різних національних господарств і самих національних господарств, як
агрегованих

суб’єктів,

в

наслідок

чого

синхронізується

динаміка

їх

макроекономічних характеристик і зростає ступінь економічної конвергенції.
Останнє створює об’єктивні передумови для узгодження національної і
здійснення наднаціональної макроекономічної політики [80].
Держава відіграє важливу роль, як член регіонального інтеграційного
комплексу, в здійснені координації процесу регіональної інтеграції. Основне
завдання держав при об’єднанні в інтегрований комплекс, згідно ринковоінституційної школи, повинно полягати в реалізації заходів по усуненню
дискримінації руху товарів і факторів виробництва, які визначаються як
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“негативна інтеграція” і означають усунення обмежуючих заходів з боку
держави по відношенню до приватного бізнесу. Особливої уваги потребує
концепція інтеграції Ф. Перру. Ф. Перру вважає, що в основі розвитку світового
економічного господарства закладається свідома, ціленаправлена діяльність
“рушійних одиниць”, або “полюсів зростання” з оточуючим середовищем, що
призводить до появи “полісів розвитку”, подальше економічне взаємодія яких
формує “зони розвитку” і “вісі розвитку”. Вони, в свою чергу, взаємно
притягуючись, утворюють “зони інтеграції”, які являються складними
взаємовигідними

господарськими

системами,

що

виходять

за

межі

національних інтересів і охоплюють цілі регіони. В умовах створення і
функціонування “зон інтеграції” найважливішою задачею економічної політики
держави є формування “полюсів зростання” і свідоме управління середовищем
розповсюдження їх ефектів [81].
Р. Купер зауважує, що найбільш важливим аспектом в умовах
інтернаціоналізації

господарського

життя

стає

“зростаюча

чутливість

економічних подій в одній країні до того, що відбувається в її торгових
партнерів”. При цьому він акцентує увагу на превалюванні інституційного
аспекту

серед

різноманітних

національних

інтересів

в

інтегруючому

середовищі [82, c. 52-70].
Регіональна інтеграція продукує створення інтегральних об’єднаних
ринків, які є одним з головних показників ефективності функціонування
подібних інтеграційних об’єднань. Подібні об’єднання ринків в межах даних
інтеграційних процесів формуються в різних сферах господарської діяльності
під впливом політичних або економічних стимулів. Енергетика, як одна з
найважливіших сфер функціонування економіки, є областю господарськоекономічної діяльності та сукупністю великих природних і штучних підсистем,
що здійснюють перетворення, розподіл і використання енергетичних ресурсів.
Енергетична галузь також виступає тим об’єднанням навколо якого формується
відповідна інтеграційна політика щодо утворення єдиного ринку в межах
регіональної інтеграції. Метою створення єдиного ринку газу і електроенергії є
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досягнення спільного ринку і найбільш вдалим прикладом, що демонструє
подібну політику є ЄС. У 1996 році ЄС розпочав процес спрямований на
реформування ринку енергетики та паралельно, починаючи з 1998 р., ринку
газу. Створення енергетичного сектору в Європі конкурентоспроможним і
більш ефективним було частиною реакції європейської політики на зростаючу
стурбованість з приводу конкурентоспроможності європейської промисловості
на глобалізованому світовому ринку [83, c. 12-19]. Введення конкуренції в
газову галузь було спрямовано для створення більш конкурентних умов на
ринку, досягнення конкуренції між постачальниками газ-газ, що мало
призвести до підвищення економічної ефективності та зниження витрат для
кінцевих

споживачів.

Даний

процес

інтеграції

та

формування

більш

конкурентного єдиного ринку за останні роки доповнився вирішенням
проблеми безпеки (диверсифікації джерел постачання природного газу) та
екологічної ефективності енергетичного сектору.
Регіональна інтеграція, створення єдиного об’єднаного ринку передбачає
гармонізацію внутрішнього інституційного забезпечення в певному регіоні. Це
вимагає від національних держав здійснення відповідних трансформацій
національного інституційного забезпечення згідно встановлених спільних
вимог до газового сектору [84]. Газовий сектор складається з вертикально
взаємозалежних процесів: виробництво (видобуток газу); передача газу по
магістральних трубопроводах (транспортування); розподіл по лініях місцевих
розподільчих компаній; постачання кінцевим споживачам (реалізація). Існують
різні моделі функціонування галузі, починаючи від вертикально-інтегрованої
монополії (Франція, Німеччина) та закінчуючи функціонально розмежованими
процесами, кожен із яких здійснюється різними компаніями (Великобританія).
Відповідно до теорії транспортування й розподіл газу характеризуються
монопольною організацією і традиційно підлягають регулюванню, а видобуток
газу та постачання кінцевим споживачам є потенційно конкурентними
сегментами газового ринку. Для здійснення конкуренції на ринковому сегменті
реалізації природного газу застосовується вільний доступ до мережі газопроводу,
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так званий доступ третіх сторін. Даний режим зобов’язує власника газових
мереж надавати послуги третій стороні (продавцям газу) щодо транспортування
природного газу, за ціною, яку призначає орган регулювання [85].
Важливою

складовою

будь-яких

інтеграційних

об’єднань

є

функціонування наднаціональних органів управління, які визначають політику,
цілі розвитку економіко-політичної взаємодії держав й господарюючих суб’єктів
та приймають рішення, що стосуються ключових моментів діяльності
об’єднання. Наднаціональні органи управління визначаються правосуб’єктністю
та владними повноваженнями. При цьому обумовлюється, що їх діяльність
визначається не національними урядами чи їх представниками, а самим
національним органом. Рішення приймає наднаціональний орган управління,
який не складається з представників національної влади, що виконують їх
вказівки, а керуються власними правилами, політичною лінією і моральними
стандартними. Звичайні міжнародні організації здатні приймати самостійні
рішення лише по другорядним аспектам, так як вони обмежені рамками
поставленими перед ними національними державами. В процесі розвитку і
поглиблення взаємовідносин інтеграційного об’єднання наднаціональні органи
управління отримують більше повноважень та вплив на функціонування
національних ринків. Так, передбачається, що відомства окремих країн
(громадяни,

корпорації,

профсоюзи)

повинні

виконувати

постанови

наднаціональних органів без якихось уже рішень національних урядів.
Наднаціональні органи наділяються правом застосовувати певні прямі дії
направлені

на

суб’єктів

національних

ринків.

Іншими

словами,

наднаціональність передбачає часткову відмову держав-членів від свого
суверенітету [86].
В межах Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства існує
низка

наднаціональних

органів,

завданням

яких

є

втілення

загальноєвропейської політики у сфері енергетики. Розроблений та прийнятий
ЄС Третій енергетичний пакет серед своїх положень проголошує об’єднання
основних суб’єктів енергетичного ринку: оператори системи транспортування
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енергії об’єднуються в дві асоціації – ENTSO-e [87] і ENTSO-g [88], а
регулятори – в Агентство по взаємодії енергетичних регуляторів (ACER) [89].
Місією існування Агентства по взаємодії енергетичних регуляторів
(ACER) є допомога національним органам регулювання в здійсненні, на рівні
Співтовариства, задач регулювання, що виконуються в державах-членів і, при
необхідності, координування їх дій. (Стаття 1 (2), Регламент (EC) № 713/2009г.)
(рис. 1.9.).
Повноваженнями управління загальними процесами в ЄС наділена
Європейська Комісія. Рішення Європейської Комісії, в тому числі і в сфері
електроенергетики, носять загальнообов’язковий характер для всіх державчленів. Відповідно до положень Директиви 2009/72/ЕС Європейського
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. повноваження з видачі владних
приписів енергетичним компаніям країн-членів ЄС має також Агентство по
взаємодії енергетичних регуляторів (ACER).
Види діяльності, які може вести ACER

Оцінки і рекомендації

TSOs – оператори
передавальної

Індивідуальні рішення в
конкретних випадках

NRAs – національні
органи регулювання
Рада

Європейськи
й парламент
Комісії

Рис. 1.9. Діяльність ACER
Окрім того, при Європейській Комісії були створені дорадчі органи з
питань електроенергетики, зокрема Група європейських регулюючих органів з
електроенергетики і газу (The European Regulators Group for Electricity and Gas,
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ERGEG), при якій діє підготовчий орган – Рада європейських енергетичних
регуляторів (Council of European Energy Regulators, CEER) [90]. Рішення,
прийняті зазначеними органами, носять рекомендаційний характер.
Лібералізація ринків природного газу є однією з основних тенденцій
останніх років у європейській та світовій енергетиці. Причиною трансформацій
європейських ринків стало те, що стара система, основою якої були великі
вертикально інтегровані газові компанії, що виконували роль монопольних
постачальників, які здійснювали імпорт газу за довгостроковими контрактами за
цінами, що прив’язані до вартості нафти, перестала задовольняти вимоги суб’єктів
ринку. На заміну старої системи створюється принципово нова, базовими
складовими якої є вільна конкуренція між постачальниками на всіх рівнях – від
локального до міжнародного, виокремлення в окремий вид діяльності роботи
газотранспортних компаній з наданням права користування мережею всім на
недискримінаційній основі, ринкове біржове ціноутворення і відмова від
довгострокових контрактів на користь спотових угод.
Трансформація

енергетичних

ринків

ЄС

відбувається

поступовим

впровадженням в систему національного законодавства загальноєвропейських
принципів та директив, що формуються та виробляються наднаціональними
органами ЄС. В 2012 р. Європейським форумом регулювання газового сектору
(Мадридський форум) [91, с. 189] було прийнято рішення впровадження Цільової
моделі газового ринку ЄС, що має стати кінцевим етапом в процесі лібералізації
європейського ринку природного газу. Згідно цієї моделі, в ЄС планується
створити єдину наднаціональну мережу поставок газу з вільною конкуренцією
між постачальниками і цілком ринковим ціноутворенням. Елементи нової системи
були об’єднані в Цільову модель газового ринку ЄС (Gas Target Model), яка в
березні 2012 р. на засіданні Форуму була остаточно затвердженою [92].
Згідно Цільової моделі передбачається поділ європейського газового ринку
на ринкові зони. Всередині кожної зони повинна забезпечуватися вільна
конкурентна торгівля газом на основі спотових контрактів. Кожна зона
організовується за принципом “вхід-вихід” і у кожній внутрішньо зоновій ГТС
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буде декілька точок контактів з сусідніми зонами, але сама зона сприймається як
єдине ціле. Постачальники в цій системі повинні платити за вхід в зону і
організацію доставки газу по внутрішнім мережам кінцевому споживачу
незалежно від реальної відстані транспортування.
Торгівлю газом всередині зони планується організовувати на спеціальній
біржі – “віртуальний газовий хаб”. В якості моделі буде використовуватися уже
реально існуючі в європейських країнах торгові зони, наприклад, голландська Title
Transfer Facility (TTF), NetConnect Germany або британська NBP. Постачальники і
споживачі будуть контрактувати один з одним, заключаючи спотові угоди, а
газотранспортні компанії – організовувати фізичне постачання природного газу
відповідно до заявлених і наявних транзитних потужностей. На місцевому
(локальному рівні) діятимуть газотранспортні компанії (transmission system
operator, TSO), що надаватимуть послуги безпосереднього перекачування газу (до
кінцевого споживача) роздрібним дистриб’юторам, які будуть купувати газ у
оптових тредейрів і підписувати контракти з покупцями, конкуруючи один з
одним.
В Європі планується створити 10 зон, що будуть включати в себе одну або
декілька держав. Статус окремої зони повинні отримати Нідерланди, Італія,
Бельгія, Франція, Польща, Великобританія. Німеччину планують об’єднати з
Швецією та Данією, а Іспанію з Португалією. Також планується створити дві зони
в Центральній і Південно-Східній Європі. Туреччина може стати 11 зоною, яка не
входить в ЄС. Основним критерієм для створення зони є обсяг споживання (не
менше 20 млрд. м ) та наявність не менше 3-х значних джерел надходження
природного газу. Між зонами повинна здійснюватися активна торгівля природним
газом, що сприятиме ціновому вирівнюванню, а в майбутньому призведе до
злиття всіх зон в єдиний європейський ринок природного газу. Задля досягнення
цієї цілі, Єврокомісія планує стимулювати таку торгівлю, самостійно фінансуючи
будівництво інтерконекторів-перемичок, що пов’язують газотранспортні мережі
різних країн (рис. 1.10.).
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Функції внутрішнього ринку:
ефективність, конкурентоспроможні ціни, надійність поставок, стійкість

Достатні, безпечні та конкурентоспроможні
поставки
Широкий спектр
товарних угод

Розвинута
інфраструктура

Цілі

•
•
•
•
•

Залучення ЄС зовнішніх джерел
Свобода укладення договорів
Визнання регіональних
відмінностей
Інфраструктура в якості
постачальника послуг
Витрати і ризики відображаються в
тарифах на послуги

Принципи координації
Довгострокові і
короткострокові угоди

Двосторонні, OTC і транзакції
на основі обміну

Довгостроковий імпорт

Гнучкий імпорт

Розвиток газового ринку: зміни в структурі попиту, зниження
транспортування трубопроводами і імпорт LNG, геополітика, зміна бізнес
моделі, глобальна конкуренція
Трансакційні характеристики для учасників ринку

Рис.1.10. Цільова модель ринку газу
Вищими органами управління ЄС розробляється стратегія розвитку країн
ЄС, складовими якої є суспільно-економічні напрямки політики. Головною метою
подібних стратегій є політика конвергенції внутрішнього середовища країн ЄС та
формування

єдиного

європейського

суспільно-економічного

простору

з

ефективним ринком на якому би дотримувався баланс інтересів між державою,
споживачами та приватним бізнесом. Енергетичний сектор економіки не є
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виключенням з подібної політики ЄС.
Відповідні органи управління, що функціонують в рамках ЄС, розробляють
директиви, регламенти, згідно стратегій розвитку ЄС, які є обов’язковими для
подальшої імплементації національними державами-членами ЄС. Основними
інститутами регулювання енергетики в ЄС є Європейська Рада, Європейська
Комісія, Європарламент, Рада Міністрів.
Дані інститути визначають основні правила за якими має розвиватися
європейський ринок газу та які трансформації мають впроваджувати в
національну практику країни-члени ЄС задля досягнення в подальшому єдиного
ринку газу. Європейська Рада – це вищий політичний рівень ЄС, що займається
загальною

стратегією,

політикою

і

затвердженням

основних

ініціатив.

Європейська Комісія розробляє енергетичну стратегію та політику, законопроекти
та нормативні документи, реалізує затверджені документи та здійснює активну
участь в регуляторних процедурах. Європарламент та Рада Міністрів здійснює
обговорення та затвердження відповідних документів (директив, регламентів,
рішень) спільно з Європейською Радою.
З початку реалізації політики лібералізації ринку газу та подальшої
конвергенції національних європейських ринків газу, нормативна-правова база
Європейського

законодавства

в

сфері

енергетики

пройшла

декілька

трансформаційних етапів. Розпочинаючи з кін. 80-х років Європейська комісія з
метою посилення конкуренції на внутрішньому ринку газу ініціювала ухвалення
Директиви стосовно посилення прозорості цін на газ і електроенергію, що
стягуються з кінцевих промислових споживачів 1990 р. і Директиви про транзит
природного через мережі 1991 року. Закінчився перший етап трансформації
енергетичних ринків прийняттям в 1998 році Директиви 98/30/EC щодо спільних
правил для єдиного внутрішнього ринку природного газу, що стала першим
енергопакетом. Перша директива про внутрішній ринок була замінена новою
Директивою 2003/55/ЄС щодо спільних правил для єдиного внутрішнього ринку
природного газу. 3 вересня 2009 року в ЄС був прийнятий третій енергетичний
пакет, що фактично розпочав застосовуватися з 3 березня 2011 року (рис. 1.11.).

Директива 2008/92/ЄC щодо процедур Співтовариства для покращення прозорості цін на газ і електроенергію для
промислових кінцевих користувачів
Регламент (ЄС) № 713/2009 від 13 липня 2009 року про створення
Агентства по взаємодії регуляторів енергетики
Регламент (ЄС) № 715/2009 від 13липня 2009 року про умови доступу до мереж транспортування природного газу і
відміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 + 2 Поправки
Директива 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про загальні правила для внутрішннього ринку природного газу і
відміни Директиви 2003/55/ЄС
Рамкові Керівні Вказівки (12)
Мережеві техрегламенти (12)

Директива 2003/55/ЄС про спільні правила для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує
Директиву 98/30/ЄС “Друга газова директива”
Директива 2004/67/ЄС про забезпечення надійності постачань природного газу
Директива 2004/17/EC від 31 березня 2004 р., що координує процедури закупівель суб’єктів, що
здійснюють діяльність у секторах водних, енергетичних, транспортних і поштових послуг .
Регламент (ЄС) №1775/2005 про умови доступу до мереж транспортування природного газу 2005
Договір про заснування Енергетичного співтовариства, укладений 25 жовтня 2005 р. в Афінах
Керівний документ стосовно транс’європейських енергетичних мереж ТЕN-E 2006
Внесені зміни до Директиви 2006/112/EC про загальну систему податку на додану вартість та Директиви
2003/96/EC що перебудовує структуру оподаткування енергетичних товарів та електроенергії

Директива 90/377/ЄЕС про підвищення прозорості цін на газ та електроенергію для кінцевих промислових споживачів
1990
Європейська Енергетична хартія 1991
Договір до Енергетичної Хартії підписаний – у грудні 1994р. набув чинності – у квітні 1998р.
Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та відповідних
Директивою 92/13/EEC щодо встановлює процедури попередження і покарання порушень під час закупівель
Директивою 94/22/EC про умови надання і використання дозволів на пошук, розвідку і видобування вуглеводів.
екологічних аспектів підписаний – у грудні 1994р. набув чинності – у квітні 1998р.
Директива 98/30/ЄС про єдині правила для внутрішнього ринку природного газу “Перша газова директива”1998

Нормативно-правова база, що визначає умови функціонування газового ринку

Джерела: складено автором на основі [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], [103], [104], [106].

II Етап

Рис. 1.11. Міжнародні інститути та норми, що визначають умови функціонування ринку газу

Енергетичне співтовариство
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Лібералізація національних ринків газу в Європі
(на прикладі Чехії, Сербії та Польщі)
Реформування енергетичних ринків в напрямку лібералізації є складовою
загальної політики Європейського Союзу (ЄС), спрямованої на формування
єдиного ринку на континенті. Європейський Союз, намагаючись розширити
свій внутрішній енергетичний ринок за рахунок країн Енергетичного
співтовариства (ЕС), передбачає гармонізацію національної нормативноправової бази зі стандартами ЄС шляхом імплементації Другого (ДЕП) та
Третього енергетичних пакетів (ТЕП). Зокрема, Другий енергетичний пакет
включає Директиви 2003/55/ЕC “Про основи функціонування внутрішнього
ринку природного газу” [97] та 2004/67/ЕС “Про заходи щодо забезпечення
безпеки поставок природного газу” [99], а також Регламент 1775/2005 “Про
умови доступу до систем транспортування природного газу” [100]. До ТЕП
входять Директива 2009/73/ЕС “Щодо загальних засад функціонування
внутрішнього ринку природного газу” та Регламент 715/2009 “Про умови
доступу до систем транспортування природного газу” [105].
Враховуючи наявність спільних рис як поміж економічних моделей
розвитку, так і організації газового господарства, в даному дослідженні було
проведено аналіз наслідків лібералізації ринків газу саме країн ЦентральноСхідної Європи [104].
Держави даного регіону на початку реформ мали подібну пострадянську
інституціональну систему державного регулювання, в частині енергозабезпечення
в значній мірі були залежними від єдиного імпортера, а в енергетичному секторі
накопичилася низка подібних проблем, що негативно впливали на економічну
активність та добробут населення. У стимулюванні конкуренції на газовому ринку
та протидії монопольному впливу домінуючих гравців, в тому числі іноземних, за
рахунок прийняття “євростандартів”, зацікавлені, перш за все, великі промислові
споживачі. Тому реформа газових ринків була об’єктивно обумовлена потребою
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підтримки конкурентноспроможності промислового потенціалу держав, а
європейський вектор став засобом вирішення даного питання.
У листопаді 2000 р. Чехією в рамках підготовки до вступу в ЄС було
розпочато приватизацію національної газового сектору. Акції національного
оператора Transgas, а також восьми розподільчих компаній були виставлені на
продаж. У 2002 р. уряд Чехії прийняв рішення про продаж Transgas і
контрольних пакетів акцій всіх 8 розподільчих компаній німецькій RWE за 4,1
млрд. євро. Таке неоднозначне рішення було обумовлене намаганнями чеського
уряду

не

порушувати

структури

газового

сектору

країни,

зберегти

централізоване управління єдиним вертикально-інтегрованим комплексом, а
також зобов’язанням RWE інвестувати значні кошти в модернізацію і розвиток
чеської ГТС [108].
В кінці 2004 р. згідно директив ЄС про лібералізацію газових ринків в
Чехії був прийнятий так званий Energy Act, який передбачав поступове відкриття
ринку природного газу. Цим документом регулювання ринку передавалося
контролюючому органу Energy Regulatory Office (ERO). Лібералізацію газового
ринку було заплановано здійснити в три етапи. На першому етапі 35
промислових підприємств зі щорічними обсягами споживання понад 15 млн. куб
м газу, а також близько 230 підприємств-виробників електроенергії і тепла (на
яких припадало 20% загального обсягу споживання) отримали право вільного
вибору постачальника газу і можливість укладати угоди за нерегульованим
тарифом. З 1.01.06 р. такі права були поширені на решту промислових і
комерційних споживачів, а з 1.01.07 р − на домашні господарства.
Однак, в умовах практично монопольного панування RWE «Transgas»,
запроваджена модель лібералізації газового ринку не призвела до очікуваного
ефекту. В 2005 р. на чеській ринок не зайшов жодний новий постачальник газу,
тому всім споживачам довелося укладати договори з RWE «Transgas», проте
уже за вищими цінами. Це призвело до зростання вартості газу в середньому на
20%. Через скарги учасників ринку чеські антимонопольні органи були змушені
провести розслідування на предмет зловживання RWE «Transgas» монопольним
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становищем, яке засвідчило обґрунтованість цих звинувачень. Зокрема,
з'ясувалося,

що

RWE

«Transgas»

обмежила

доступ

альтернативним

постачальникам до своїх газових мереж, в результаті чого вони могли
продавати газ тільки на чеському кордоні, при цьому ставки на транзит були
завищеними. Як наслідок, державні органи Чехії наклали штрафні санкції на
RWE «Transgas», а на період з 1.01.06 р. по 31.03.07 р. довелося відновити
державне регулювання цін на газ на “лібералізованих” сегментах ринку.
Тарифи при цьому встановлювалися ERO [108].
З такими же проблемами першої спроби лібералізації внутрішнього ринку
природного газу згідно європейських директив зіштовхнулася Республіка
Сербія. Підписавши Договір про створення Енергетичного співтовариства 2005
року, Республіка Сербія взяла на себе зобов’язання щодо імплементації в
національне законодавства так званих acquis communautare ЄС. Перед цим у
2004 році був прийнятий Закон “Про енергетику”, що закладав нову
інституційну базу сербського ринку природного газу. Закон був написаний у
відповідності із основними принципами Директив ЄС по газу і з Договором до
Енергетичної Хартії. Закон забезпечує доступ третіх сторін до систем
транспортування і розподілення газу (third party access, TPA) на принципах
прозорості та недискримінації, визначає права споживачів та забороняє
управління системним оператором (TSO) організаціям, що безпосередньо
беруть участь в розподіленні та постачанні природного газу на ринку [109]. Був
створений національний регулятор – Сербське агентство з регулювання
(AERS), завданням якого було контролювати проведення лібералізації ринку.
Проте, незважаючи на проведені реформи, станом на 2009 рік рівень
відкритості газового ринку в Сербії для третіх сторін склав лише 4%. Хоч
юридично майже 85% споживачів (окрім населення) отримали статус
кваліфікованих, фактично скористатися цим статусом було неможливо. Тим не
менш, навіть якщо частка кваліфікованих клієнтів була б вищою, це не
призвело б до якихось кардинальних змін, оскільки на ринку Сербії була
відсутня реальна конкуренція серед постачальників. Державна компанія PE
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«Srbijagas» залишається єдиним оптовим постачальником природного газу в
країні, більшу частину якого вона отримує від ВАТ «Yugorosgas», що імпортує
паливо на основі довгострокових контрактів з ВАТ «Газпром» [111, c. 96-99].
Існувало кілька причин, що зумовлювали відсутність реального відкриття
сербського ринку природного газу, серед яких − недосконалість правової бази,
що в неповній мірі задовольняла вимоги Директив ЄС при складних правилах
внутрішнього регулювання та нерозвиненість господарсько-правової культури,
що як і раніше ставало серйозною перешкодою для входу нових гравців на
ринок. Крім того, обмеженість доступу до альтернативних джерел постачань
газу, включаючи технічні бар’єри (відсутність відповідної інфраструктури),
стало додатковою перешкодою лібералізації газового сектору.
Аналізуючи досвід даних країн стає зрозумілим, що формальна
імплементація основних положень європейських директив у національне
законодавство України не гарантує формування ефективного інституційного
забезпечення на ринку та створення умов для відкриття ринку, появи нових
гравців та стимулюванні ефективної конкуренції, яка мала би призвести до
скорочення виробничих витрат, зростання якості та зниження вартості надання
послуг. Важливе місце на цьому етапі трансформації ринку в напрямку
відкритості займає створення відповідного вторинного законодавства, що
регулювало б питання доступу до мережевої інфраструктури, встановлення
ринкових цін для всіх категорій споживачів, запровадження зрозумілої та
адекватної методики формування тарифів на продукцію та послуги, забезпечення
умов прозорості функціонування ринку, запровадження методики визначення
вартості основних активів та їх амортизації, диверсифікації джерел постачання
природного газу (вирішення проблеми залежності від одного джерела імпорту)
та попередження можливості зловживання монопольним становищем на ринку
вертикально-інтегрованих компаній. Доки ці питання не вирішаться, на
ефективну лібералізацію національного ринку природного газу розраховувати не
можна, оскільки в інакшому випадку Україна просто повторить всі ті “провали
ринків”, які траплялися в країнах Центрально-Східної Європи.
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Подальші кроки до вирішення проблем в цих країнах демонструють
правильність таких суджень. Конфлікт, який виник між чеською владою та
RWE, став приводом до того, що в лютому 2006 р. RWE здійснила обмін
активами з E.ON, передавши під її контроль 2 з 8 регіональних розподільчих
компаній, в тому числі найбільшу Prazska plynarenska. В тому ж році за
вимогою держави діяльність з продажу природного газу була відділена від
газотранспортної функції. RWE «Transgas» і розподільчі компанії, котрі мали
на обслуговуванні більше 90 тис. клієнтів, повинні були виділити окремі
структури підрозділи, до функцій яких належало транспортування газу
магістральними і локальними мережами. До кінця 2007 р. реорганізація була
завершена. Тоді ж з загальної структури RWE «Transgas» була виділена
компанія RWE «Gas Storage», завданням якої було управління газосховищами
Чехії. Найважливішою умовою цих перетворень була вимога про надання
недискримінаційного доступу до мереж та сховищ для сторонніх компаній.
Монополія RWE на чеському газовому ринку почала поступово зникати,
перетворюючись на просте домінування [111, c.34-40].
На початок 2008 року в Республіці Чехія було видано близько 100
ліцензій на роздрібну торгівлю природним газом. Такі трейдери не володіли
власними газовими мережами, але, згідно закону, могли використовувати
транспортні потужності RWE Transgas Net та регіональних розподільчих
компаній. На рис. 1.12. наведено динаміку розвитку чеського ринку. З появою
нових учасників RWE протягом останніх років все більше втрачала своє
монопольне становище.
Незважаючи на зростання частки незалежних постачальників в останні
роки, в подальшому структура учасників чеського ринку багато в чому
залежатиме від можливостей та умов укладання ними нових міжнародних
контрактів на імпорт газу. Саме тому, з початку лібералізації внутрішнього
ринку Чехія налагодила імпорт природного газу не лише з Російської Федерації
(яка історично домінувала в зовнішніх поставках палива), але й з Норвегії.
Активізація співробітництва в межах ЄС дозволила Чехії долучитися до
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багатьох програм регіонального розвитку, що надало змогу сформувати
технічні передумови для розширення співпраці у газовому секторі з сусідніми
державами. Це дало можливість забезпечувати споживачів Чехії у більш
гнучкому та маневреному режимі, а газовим трейдерам − орієнтуватися на
комерційну ефективність, закуповуючи ресурс на спотових ринках (табл. 1.5.).
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Рис. 1.12. Структура ринку газу Чехії, %
Джерело: [112]

Таблиця 1.5.
Імпорт природного газу до Чехії
Рік

Імпорт природного
газу, млрд. м

З Росії,
млрд. м

З Росії, %

З Норвегії,
млрд. м

З Норвегії,
%

2007

8 628

6 800

79

1 823

21

2008

9 573

7 500

78

2 073

22

2009

9 683

6 683

69

3 000

31

2010

8 510

7 453

88

1 057

12

2011

9 321

9 041

97

280

3

2012

7 471

7 468

99,9

3

0,1

основними

позитивними

Джерело: побудовано автором на основі [113]

Традиційно

вважається,

що

наслідками

лібералізації є збільшення кількості гравців і посилення конкуренції на ринку,
що обумовлює виникнення тенденцій до зниження цін на газ для кінцевих
споживачів, а також поява у споживачів можливості вибору постачальника для
ефективного

задоволення

своїх

потреб.

Враховуючи

динамічні

зміни

кон’юнктури на світових енергетичних ринках в останньому десятилітті,
виміряти ефект від лібералізації ринку на ціну природного газу доволі важко. В
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табл. 1.6. наведено динаміку зміни постачальників клієнтами за групами
споживачів, що демонструє видимі наслідки лібералізації [114], [115].
Таблиця 1.6.
Зміна постачальників клієнтами за групами споживачів в Чехії
Рік

Великі
промислові
компанії

Середні
промислові
споживачі

Малі
підприємства

Домогосподарства

2005

0,10%

-

-

-

2006

0,10%

0,32%

0,23%

-

2007

5,26%

0,12%

0,03%

0,25%

2008

6,75%

1,32%

0,18%

0,00%

2009

8,72%

3.98%

2,26%

1,07%

2010

12,33%

9,60%

3,55%

2,90%

2011*

24.88%

10,36%

4,95%

2,40%

* не повні дані;

- зміна не відбувалась.

Джерело: [112]

Великі підприємства частіше змінювали своїх постачальників, ніж
домогосподарства, що свідчить про вищу цінову еластичність споживачів з
цього сегменту. Це пояснюється намаганням приватних компаній знизити свої
витрати шляхом вибору найвигіднішої ринкової пропозицію та отримати
відповідну конкурентну перевагу.
До 2011 р. згідно з вимогами «третього енергопакету» RWE Transgas
повинна

була

здійснити

чергову реорганізації:

або

продати

оператора

магістральних газопроводів RWE Transgas Net, виділеного в самостійну компанію
в 2006 р., або вивести його під контроль незалежної управлінської команди, щоб
забезпечити рівний доступ до мереж для всіх користувачів. Керівництво RWE
обрало другий варіант, отримавши цілковиту підтримку чеського уряду, який мав
побоювання, що уразі відкритого продажу RWE Transgas Net мережі можуть
опинитися під контролем ВАТ «Газпрому» або третьої компанії, не зацікавленої
повною мірою у відповідному утриманні і розвитку газопроводів.
У

2009

році

Секретаріатом

Енергетичного

співтовариства

було

ініційовано підготовку імплементації норм Третього енергетичного пакету ЄС у
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законодавства країн-членів цієї організації. Також передбачалася можливість
для країн ЕС брати участь у роботі Агентства з співробітництва енергетичних
регуляторів (АCER) за умови виконання ними зобов'язань acquis communautare.
9 серпня 2011 року у Сербії вступив у дію новий Закон “Про енергетику”,
що створив підґрунтя для проведення необхідних реформ у відповідності до
вимог acquis communautare (рис. 1.13.).

Рис. 1.13. Модель газового ринку Республіки Сербія
Джерело: [116]

Згідно з положеннями Закону в якості моделі структурного реформування
вертикально-інтегрованих компаній Сербією була обрана формула «незалежний
системний оператор». Відповідно до ст. 17 зазначеного закону оператори
систем транспортування, розподілу і зберігання природного газу, які на той час
були структурними підрозділами вертикально-інтегрованої компанії, мали бути
виділені та стати незалежними від інших видів діяльності. За вертикальноінтегрованою компанією зберігалися права на володіння газотранспортною
системою (засоби передачі, транспортування та розподілу).
По завершенні процедури структурного реформування вертикальноінтегрованої компанії і виділення конкурентних від природно-монопольних
видів діяльності новий закон не передбачав будь-яких компенсацій за втрату
вертикально-інтегрованою

компанією

прав

управління

ГТС.

Проведені

реформи дозволили Сербії досягнути кращих результатів у функціонуванні
ринку порівняно з першою спробою відкриття ринку та розвитку на ньому
конкуренції (табл. 1.7.).
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Важлививою складовою реформування енергетичного ринку Республіки
Сербія є удосконалення правового врегулювання питання щодо компетенції
національного регулюючого органу. Без вирішення питання незалежності
національного регулятора неможливо досягнути ефективного функціонування
ринку природнього газу, який би унеможливлював «викривлення» на ринку та
зловживання своїм становищем окремих суб’єктів ринку. З впровадженням
умов Третього енергетичного пакету повноваження регулюючого органу
передбачалося значно розширити, а також посилити його незалежність від
державних органів влади.
Таблиця 1.7.
Характеристики ринку природнього газу Республіки Сербія
Рік

Питомі
витрати
газу,

Споживання,
млрд. м3

Частка
власного
видобутку,
%

млрд.
м3/людину

Частка ринку,
Частка
що
найбільшого
імпортера, контролюється
%
найбільшою
компанією, %

2010

0,266

2 569

14

90

72

2011

0,262

2 493

17

85

76

2012

0,24

2 345

19

86

69

Джерело: побудовано автором на основі [116], [117].

Згідно з нормами Третього енергопакету, посилення незалежності
національного регулюючого органу має бути досягнуто за рахунок наступних
заходів: регулятор повинен володіти самостійною провосуб'єктністю, бути
юридичною особою і функціонально не залежати ні від підприємств, ні від органів
державної влади; регулятор повинен мати власний бюджет, тобто державні органи
не повинні брати участь у його фінансуванні; персонал та менеджмент регулятора
повинні мати незалежність у прийнятті рішень і не керуватися інтересами окремих
учасників ринку або органів державної влади [117].
Дана складова реформ важлива для аналізу ситуації в Україні, оскільки
дійсно незалежний та ефективно функціонуючий національний регулятор є
запорукою успішності нового інституційного забезпечення. В Україні
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП) лише нещодавно отримала законодавчо
закріплений статусу своєї незалежності, визначеного переліку підстав для
звільнення її членів, а також окремо виписаного механізму формування
бюджету. В подальшому Україна має вирішити питання щодо надання
правозастосовних функцій до компетенції НКРЕКП [119, с. 34-41].
Однак, імплементація базових положень європейського законодавства
автоматично не означає досягнення бажаного результату, оскільки на
функціонування ринку може впливати комплекс об’єктивних та суб’єктивних
факторів. Наприклад, Польщі, попри імплементацію європейських директив та
регламентів, реалізацію ряду важливих інституційних перетворень, участь у
великій кількості загальноєвропейських технічних проектах по зближенню
національних енергетичних ринків, так і не вдалося досягнути значної
відкритості внутрішнього газового ринку і створити конкуренцію між
постачальниками газу. При цьому, Польща все ж змогла досягнути окремих
позитивних результатів реформ ринку газу: зберегти одні з найнижчих цін на
природній газ для промисловості в Європі та доволі низькі ціни в регіоні для
домогосподарств, залучити значні інвестиції у видобуток, в тому числі в
проекти розвідки сланцевих родовищ, а також в розвиток ГТС [120].
Після вступу до ЄС Польща взяла зобов’язання реформувати внутрішній
енергетичний ринок у відповідності до європейських вимог. З 2004 року
розпочалися процеси розділення вертикально-інтегрованих компаній за видами
діяльності. В 2007 році в Польщі приступили до юридичного виділення
розподільчих компаній, утворених на базі 6 регіональних розподільчих систем.
В цьому ж році розпочалася імплементація директив «другого енергопакету»,
зокрема, щодо надання права доступу третім сторонам до мереж згідно
Директиви 2003/55/ЄС. В подальшому в процесі розділення PGNiG було
створено оператора систем транспортування та зберігання природного газу
GAZ – SYSTEM S.A. Однак, після проведених реформ, Польща не змогла
досягнути бажаної відкритості та розвитку конкуренції на національному
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газовому ринку: в 2009 році PGNiG все ще контролювала 97,4% роздрібної
торгівлі. Це пояснюється тим, що всю оптову закупівлю імпортованого газу
здійснювала лише PGNiG. Постачальники, які не належали до групи PGNiG,
могли продавати природний газ виключно через власні розподільчі мережі і не
мали можливості постачати газ іншим споживачам на основі правил TPA. У
переважній більшості випадків незалежні постачальники були змушені
купувати газ у PGNiG. У свою чергу, PGNiG не реалізовувала газ споживачам,
підключеним до розподільчих мереж незалежних постачальників. Отже,
незважаючи на формальну імплементацію в національному законодавстві
положень про конкуренцію, фактично зміна постачальників споживачами не
могла бути проведена [121].
Внаслідок розділення регіональних вертикально-інтегрованих компаній в
2011 році діяльність на ринку здійснювали вже 18 компаній - системних
операторів

(DSO),

призначених

відповідно

до

рішень

національного

регулятора, в тому числі 6 підприємств були юридично відділені від
розподільних компаній, що належали групі PGNiG. При цьому, вимога щодо
юридичного

та

організаційного

розділення

не

стосувалася

системних

розподільчих операторів, у яких кількість споживачів, підключених до мережі,
не перевищувала 100 000, а річний обсяг продажів не перевищував 100 млн. м .
У 2012 році ринок газу в Польщі залишався повністю регульованим. Оптовий
сегмент ринку, як і раніше, характеризувався домінуванням одного підприємства −
PGNiG. Хоча близько 97 підприємств мали право на торгівлю газом, частка PGNiG
на роздрібному сегменті внутрішнього ринку також була домінуючою і складала
94,64%, хоча й зменшилася у порівнянні з попередніми роками.
Тринадцять найбільших торгових компаній, незалежних від PGNiG,
продали у 2012 році в цілому близько 1 336,52 млн. м 141 240 споживачам.
Діяльність цих компаній переважно ґрунтується на перепродажу природного
газу, придбаного або у приватних видобувних компаній, або у PGNiG. Газ
постачається в основному кінцевим споживачам з використанням місцевих
розподільних мереж, що належать самим компаніям. Незважаючи на деякі
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позитивні зміни, фактична відсутність конкуренції на польському газовому
ринку створює ситуацію, в якій ціни на газ для всіх груп споживачів як і раніше
піддаються державному регулюванню або знаходяться під монопольним
впливом постачальника [122].
Споживачі у Польщі мають право здійсни двічі протягом року зміну
постачальників. Така зміна здійснюється у формі та відповідно до так званих
“типових

договорів”.

Показник

кількості

зміни

споживачами

своїх

постачальників демонструє ефективність здійснених Польщею реформ в галузі, у
тому числі від прийняття транзитних та розподільчих мережевих кодексів,
посилення контролю та протидії у зловживанні PGNiG монопольним
становищем та співпраці Польщі з АCER. Так, за I-й квартал 2012 року відбулося
6 змін постачальників, за II-й −19, за III – 17 та за IV-й − відповідно 168 [123].
Лібералізація газових ринків країн Центрально-Східної Європи складний
процес, який супроводжувався пошуком оптимальної моделі впровадження
взятих європейських зобов’язань та національних особливостей даних країн.
Окреслені в досліджені трансформації газових ринків країн Центрально-Східної
Європи стикалися з “провалами ринків”, що призводило, при формальній
імплементації європейських норм, до відсутності досягнення поставлених цілей
ефективно функціонуючих енергетичних ринків. Однак, врахувавши недоліки
попередніх періодів, більш комплексне реформування сектору зрештою
дозволило національним газовим ринкам даних країн досягнути значної
відкритості ринкового середовища, прозорості, збільшення конкуренції між
господарюючими суб’єктами та гнучкості, що в свою чергу повноцінніше
задовольняє потреби споживачів та безпеку держав.
Висновки до Розділу 1
1.

Економічна

сутність

контрактних

відносин

проявляється

у

взаємовідносинах суб’єктів економічної системи у напрямку оптимізації
господарських взаємозв’язків. Формалізація контрактних відносин, обумовлює
потребу в існуванні юридичного документу – контракту. Дослідження
розуміння різними економічними школами категорії “контракт” дозволило
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виявити три основні напрямки, в яких контракт розглядається як економічні
відносини, угода і набір домовленостей, механізм координації діяльності
індивідів. Основне завдання контракту як регулюючого засобу суспільноекономічних відносин полягає в упередженні опортуністичної поведінки
сторін,

що

обумовлена

наявністю

асиметрії

інформації;

розподілом

постконтрактних ризиків, вигод та очікувань дохідності угоди у зв’язку з
невизначеністю майбутніх подій; створення ефективних засобів вирішення
конфліктних ситуацій та мінімізації трансакційних витрат.
2. Сутність державної трансакційної політики полягає у втіленні
суспільством заходів, головною метою яких є скорочення трансакційних
витрат. Однак суспільство не може скоротити трансакційні витрати у всіх
учасників трансакційних процесів. У значній частині випадків скорочення
трансакційних витрат в однієї зі сторін певного виду угод найбільш ефективно
можна досягнути тільки поклавши здійснення трансакційних затрат в іншій
формі на другу сторону. Виправданість подібних заходів доцільна з таких
причин як:
•

скорочення загального обсягу трансакційних витрат усіх суб’єктів

суспільних відносин
•

скорочення надмірних трансакційних втрат

•

захисту

найменш

захищених

суб’єктів

суспільних

відносин

трансакційних процесів.
Перудумовами необхідності трансформації українського газового сектору
стали значні інституційні трансакційні витрати (репродуктивні витрати) та
значні суспільні втрати. За таких обставин, виникла потреба зменшення
суспільних втрат через перерозподіл у суспільстві трансакційних затрат між
суб’єктами відносин. Перш за все, це означало перерозподіл трансакційних
затрат між державою та приватними суб’єктами в напрямку збільшення
трансакційних витрат саме на приватний сектор. Система приватної власності
забезпечує найбільш ефективний зв’язок між рішеннями економічних агентів та
отримуваними результатами, змушує керуватися у своїй діяльності принципами
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прогнозованості, сприяє гнучкості до нововведень та здійснення ефективного
розподілу власності до найбільш ефективних та зацікавлених економічних
суб’єктів на ринку, дозволяє власникам спеціалізуватися в реалізації тільки
правомочностей, де їх продуктивність вища. Однак, задля ефективного
функціонування системи приватної власності необхідно здійснити реформу
прав власності на ринку природного газу та чітко встановити права власності
всіх суб’єктів ринку задля унеможливлення зловживання суб’єктів на ринку. За
таких обставин, роздержавлення ринку природного газу створює умови для
домінування приватної власності на засадах конкурентності, що дозволяє
ефективніше зменшувати суспільні трансакційні втрати та створює стимулюючі
фактори для зменшення трансакційних затрат приватним сектором.
3. Важливим джерелом розуміння інституційних змін на ринку газу є
чотирьохетапна модель розвитку ринків газу, що передбачає перехід від
монополістичної організації до конкурентної. В межах “чотирьохетапної
моделі” виділяють чотири етапи розвитку організаційної структури газової
промисловості: зародження, зростання, розвиток і конкурентний ринок.
Концепція “чотирьохетапної моделі” відображає поступове зниження ролі
державного регулювання в газовому секторі. Цей процес супроводжується
зміною довгострокових контрактних відносин, які панують на незрілих ринках,
до більш гнучких короткострокових контрактів, які в кінцевому результаті
мають зробити ціни на газ залежними від біржових котирувань. На підставі
“чотирьохетапної моделі” стверджується висновок про перевагу переходу до
конкуренції, як до найбільш ефективної організації ринку і необхідності
лібералізації.
4. Визначено високу значимість революційних перетворень в газовому
секторі. Якщо ціни на ринку формуються завдяки конкуренції, то довгострокові
орієнтири, що визначають сам порядок економічної організації, також
конкурують з альтернативними варіантами поведінки. Якщо інституційна
структура знаходиться в стадії становлення або зміни, то інститути,
конструюючи її, будуть виникати і закріплюватися в залежності від
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порівняльної ефективності альтернативних способів координації господарської
діяльності. Імпорт інститутів можливий тільки тоді, коли вектор розвитку
наявних вітчизняних інститутів співпадає чи, принаймні, не суперечить
вимогам свідомо впроваджуваних інститутів. Екзогенні інституційні зміни
здійснюються і в тому випадку, коли інститути конструюються на основі
ідейних конструкцій, ідеологій і теоретичних побудов, які ніколи не існували на
практиці. Функціонування інститутів визначається родом їх діяльності,
культурними

традиціями

ефективність

є

далеко

і
не

багатьма

іншими

визначальним

факторами,

параметром.

серед

Зміни

яких

частіше

відбуваються з ними тому, що змінюються ті цінності, які обумовлювали їх
існування, або вони самі стають несумісними з іншими цінностями і
інститутами, але ніяк не з міркувань ефективності. Інституційні перетворення
не завжди бувають позитивними – поряд з можливостями розширення меж
обміну вони приховують в собі небезпеку втрати досягнутих уже результатів
без формування нових, більш ефективних форм обміну. Лібералізація ряду
зарубіжних і вітчизняного ринку газу, що здійснюють уряди країн, не є
природним підсумком еволюції ринків газу, як передбачається згідно
“чотирьохетапної моделі”, а революційними змінами, що здійснює держава.
Саме держава, керуючись політичними і економічними міркуваннями,
виступила ініціатором серйозних змін в структурі газового ринку. При цьому
визначальним фактором цих змін були глобальна парадигма державного
регулювання і пріоритети енергетичної політики.
5. При низькій специфічності активів ринки переважно виконують
посередницькі функції. Змішані форми контрактації з’являються по мірі
зростання ступеня специфічності активів. Вертикальна інтеграція співставна
таким трансакціям, при яких специфічність активів та двохстороння залежність
особливо велика. Газовому сектору притаманна висока ступінь специфічності
активів та інвестицій, а тому й високий ризик опуртиністичної поведінки
господарюючих

суб’єктів.

Тому,

однією

з

характерних

особливостей

функціонування газового сектору є значна роль держави як у регулюванні
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функціонування сектору, так й у змінах інституційного середовища.
Обумовлює дану вагомість державного регулювання галузі соціальноекономічних характер газової промисловості, стратегічність важливості
інфраструктурних активів та значний вплив на національний бюджет держави.
6.

Важливою

складовою

будь-яких

інтеграційних

об’єднань

є

функціонування наднаціональних органів управління, які визначають політику,
цілі розвитку економіко-політичної взаємодії держав й господарюючих
суб’єктів та приймають рішення, що стосуються ключових моментів діяльності
об’єднання.

Наднаціональні

органи

управління

визначаються

правосуб’єктністю та владними повноваженнями. При цьому обумовлюється,
що їх діяльність визначається не національними урядами чи їх представниками,
а самим національним органом. Рішення приймає наднаціональний орган
управління, який не складається з представників національної влади, що
виконують їх вказівки, а керуються власними правилами, політичною лінією і
моральними стандартними. В процесі розвитку і поглиблення взаємовідносин
інтеграційного об’єднання наднаціональні органи управління отримують
більше повноважень та вплив на функціонування національних ринків.
Передбачається,

що

відомства

окремих

країн

(громадяни,

корпорації,

профсоюзи) повинні виконувати постанови наднаціональних органів без
якихось уже рішень національних урядів. Наднаціональні органи наділяються
правом застосовувати певні прямі дії направлені на суб’єктів національних
ринків. На основі цього було встановлено, що в рамках ЄС та Енергетичного
Співтовариства (ЕС) Україна як член ЕС у своїх зобов’язаннях частково
відмовляється від свого суверенітету на користь загального європейського
органу, що визначає спільну політику регулювання європейських енергетичних
ринків. Однак, в той же час, Україна отримує право приймати участь в
діяльності даних органів, а тому мати вплив на вироблення даної спільної
європейської політики, яка в такій же мірі була б корисною для самої України в
майбутньому.
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7. На основі аналізу досвіду Республіки Чехії, Серрбії та Польщі було
виявлено, що імплементація головних положень європейських директив у
національне

законодавство

України,

не

гарантує

створення

такого

інституційного забезпечення на ринку, що створило б дійсні умови відкритості
ринку, можливості появи нових гравців на ринку та ефективної конкуренції, що
мало би призвести до покращення добробуту споживачів. Важливе місце в
процесі трансформації ринку в напрямку відкритості, займає створення
відповідного вторинного законодавства, що повинно регулювати технічні
мережеві взаємовідносини суб’єктів ринку, забезпечувати сприятливі умови
для

входження

на

ринок

нових

трейдерів,

створювати

можливості

диверсифікації джерел постачання природного газу (подолання проблеми
тотальної залежності від одного джерела імпорту природного газу) та
вирішувати проблеми зловживання монопольним становищем на ринку
вертикально-інтегрованих компаній.
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РОЗДІЛ 2
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ
2.1 Роль та межі державного регулювання ринку природного газу
України.
Провідна роль держави у формуванні структурної організації характерна
для другої стадії чотирьохетапної моделі розвитку газових ринків, коли
державне управління газовим сектором – пряме або опосередковане, через
нормативне регулювання – виправдане неможливістю забезпечети національні
інтереси за рахунок регуляторного потенціалу ринку та приватної ініціативи.
Водночас процеси лібералізації національних ринків газу країн Західної Європи
є результатом індуктивних перетворень, які були зумовлені зміною парадигми
державного регулювання галузі [124, c. 452-478]. В Україні реформування
газового сектору в попередні періоди носило несистемний характер та
передбачало лише переророзподіл владних повноважень та виконання функцій
контролю фінансових потоків між регулюючими органами.
На сучасному етапі формування єдиного європейського ринку газу,
Україна продовжує відігравати важливу роль в розвитку європейського ринку
газу згідно Цільової Моделі. Проте повноцінну, ефективну співпрацю у газовій
сфері між Україною і ЄС, стримує відсутність належного нормативноправового та організаційного забезпечення газового ринку України, його
невідповідність європейським регламентам та стандартам. Система управління
національним газовим сектором не відповідає європейським лібералізаційним
тенденціям, оскільки державні органи управління продовжують застосовувати
значні важелі адміністративного регулювання ринку газу.
Ключовими державними органами, що відповідають за управління газового
сектора України є Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики та вугільної
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промисловості України (MEВП) і Національна комісія, що здійснює державне
регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП).
Державні органи управління в сфері енергетики зобов’язанні брати участь
у регулюванні газового ринку за рядом наступних основних напрямків:
- безпосереднє

державне

цінове

регулювання

та

непряме

регулювання вільних цін шляхом встановлення ринкових правил,
які забезпечують конкурентне зниження цін;
- нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності, метою
якого є створення сприятливих умов для залучення зовнішніх і
внутрішніх інвестицій;
- забезпечення розвитку регіональних та глобальних конкурентних
відносин

шляхом

структурно-функціональної

перебудови

економічних зв’язків;
- економічні

нецінові

методи

впливу

(оподаткування

і

кредитування, законодавчі основи амортизаційної політики,
регульована рента тощо);
- підписання міждержавних договорів, торгівля енергоресурсами та
входження країни у міждержавні енергетичні утворення.
Державне управління у газовому секторі покладено на MEВП, що
здійснює встановлення пріоритетів в області розвитку та у формуванні
нормативно-правової бази регулювання в паливно-енергетичному секторі,
розвиток і вдосконалення взаємовідносин між учасниками ринку природного
газу,

розроблення

цільових

програм,

зокрема,

програм,

пов'язаних

з

диверсифікацією постачання природного газу, а також реалізації прав держави
у регулюванні сектора.
Державне регулювання діяльності суб'єктів ринку природного газу
здійснює НКРЕКП. Основні обов'язки НКРЕКП, включають, зокрема [126]:
- затвердження ліцензійних умов для здійснення деяких видів
комерційної діяльності на ринку природного газу, а також
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здійснення

контролю

за

дотриманням

ліцензійних

умов

ліцензіатами;
- визначення порядку доступу до єдиної газотранспортної системи
України;
- забезпечення реалізації тарифної та цінової політики на ринку
природного газу;
- затвердження порядку встановлення та перегляду тарифів на
послуги транспортування, розподілу, постачання, закачування,
зберігання і відбір природного газу;
- затвердження

методики

розрахунку

тарифів

на

послуги

транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання
і відбір природного газу;
- розвиток конкуренції на ринку природного газу.
Після ухвалення в 2010 р. Закон України “Про засади функціонування
ринку природного газу” [127] розпочалася докорінна зміна моделі організації
ринку природного газу у відповідності до взятих Україною міжнародних
зобов’язань щодо лібералізації ринку природного газу. Закон гарантує рівні
права доступу до газотранспортної системи України і підземних сховищ газу для
всіх учасників ринку. Згідно з європейськими директивами у сфері енергетики
задля досягнення рівного права доступу до газотранспортної системи
передбачається зміна структури НАК “Нафтогаз України” таким чином, щоб
розділити функції компанії з транспортування, розподілу та постачання газу
[130]. Згідно з Законом, оператор ГТС отримує статус самостійної компанії, а
Кабінет Міністрів України визначає “уповноваженого суб’єкта”, якому буде
надано право постачання газу населенню. Закон визначає, що “уповноважений
суб’єкт” буде викупати весь обсяг газу у державних видобувних компаній, а
також у підприємств з державною часткою. “Уповноважений суб’єкт” здійснює
постачання природного газу населенню, бюджетній сфері, ТКЕ, промисловості
через газопостачальні та газорозподільні підприємства (облгази), які в кінцевому
результаті постачають газ споживачам. На ринку газу з’являються приватні
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газовидобувні підприємства, які тепер можуть збувати свою продукцію,
транспортуючи
газопостачальним

її

через

незалежних

підприємствам

або

газотранспортних
безпосередньо

до

операторів,
облгазів.

Газопостачальні підприємства (трейдери) отримують можливість укладати
контракти на закупівлю природного газу на зовнішніх і національних ринках та
постачати природний газ до газопостачальних та газорозподільних підприємств
або безпосередньо підприємствам промисловості і ТКЕ. Природний газ, що
видобувається в Україні перш за все має бути використаний для задоволення
потреб населення [128]. Імпортований природний газ використовується для
задоволення попиту інших категорій споживачів (рис 2.1.).

Рис. 2.1. Організаційна структура функціонування ринку природного
газу України
Джерело: [131]

Антимонопольний комітет України відповідає за дотримання закону про
конкуренцію. В Україні транспортування, розподіл та зберігання природного
газу вважаються природними монополіями. НКРЕКП відповідає за їх
регулювання. До функцій НКРЕКП відносять затвердження і встановлення
тарифів, встановлення вимог з приводу ліцензування діяльності в газовому
секторі, а також моніторинг та контроль над ними.
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Українським законодавством забороняється зловживати домінуючим
становищем на ринку. Власне самі домінуючі підприємства на ринку, не
заборонені в Україні, проте компанії, частка яких на ринку становить 35% або
більше, зазвичай підпадають під контроль української влади. Зловживання
домінуючим становищем є злісним порушенням закону про конкуренцію і
карається

значними

фінансовими

санкціями. Зловживання

домінуючим

становищем включає:
- встановлення високих цін на продукцію, що була б нижчою на
конкурентному ринку;
- обмеження поставок товару на ринок, коли немає альтернативних
джерел поставки;
- перешкоджаючи доступ третіх сторін на ринок.
Антимонопольний комітет має широкий спектр функцій і повноважень,
зокрема [133]:
- моніторити та контролювати дотримання закону про конкуренцію;
- розглядати заяви та проводити розслідування підозрілих порушень;
- визначати, чи варто розглядати дії особи як порушення закону про
конкуренцію;
- звертатися до компетентних органів, щоб відкликати ліцензії у
компаній, які порушили закон про конкуренцію;
- накладати штрафи у розмірі до 10% від виручки.
НКРЕКП уповноважена виконувати зобов’язання:
- давати вказівки і накладати обов’язкові резолюції на осіб в секторі
природного газу;
- накладати фінансові санкції щодо осіб, які порушили закон про
конкуренцію.
Основними завданнями державного регулювання на ринках енергоресурсів
є захист інтересів споживачів та попередження проявів зловживання монопольним
становищем; забезпечення балансу інтересів учасників ринку; забезпечення
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рівних недискримінаційних умов функціонування суб’єктів ринку; забезпечення
конкуренції на тих сегментах ринку, де це можливо.
Трансформація національного ринку природного газу відбувається в двох
основних аспектах: зміни ролі держави на ринку та власне самого функціонування
ринку. Зміни функціонування ринку проявляється у встановленні меж державного
втручання у діяльність ринку. Самі ці обмеження держави на ринку формують
нові особливості контрактних відносин між різними суб’єктами ринку (Додаток
А).
Межі регулювання можна розділити на 4 основні сфери:
- контроль цін і ціноутворення;
- якість продукції або надання послуг;
- умови функціонування ринку;
- інше, що включає функціональний розподіл, а також питання
транскордонної взаємодії.
Контроль цін та ціноутворення є найбільш вживаним засобом державного
регулювання економічної взаємодії суб’єктів ринкових відносин. Даний напрям
регулювання передбачає впровадження різного напрямку заходів впливу на
суб’єкти ринкових відносин, такі як:
- встановлення норми валового прибутку;
- корегування ціни/прибутку;
- оцінка ефективності;
- методика формування тарифів.
Встановлення вимог до норми прибутку передбачає контроль за
обсягами операційних витрат та податкової знижки на капітальні видатки
(оцінка активів, амортизація, регуляторна база активів, вартість капіталу).
Корегування ціни/прибутку може бути як автоматичним, так і регульованим,
у

випадку

чого,

застосовується

спеціальна

формула

контролювання

цін/прибутку.
Регулюючим органам необхідно спостерігати процес покращення,
відповідно для чого вони встановлюють цілі покращення ефективності. Для
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встановлення даних цілей, використовують моделі оцінки, що аналізують
співвдношення регулюючих органів до ефективності компанії та методів, які
використовуються регулюючими органами для стимулювання покращення
ефективності. В свою чергу, для цього відповідні регулюючі органи
проводять оцінку неефективності регульованих постачальників послуг
(порівняльний аналіз), а також використовують різноманітні методики,
зокрема непараметричні моделі (Аналіз Охоплення Даних), параметричні
моделі (метод найменших квадратів, Стохастичний Граничний Аналіз),
технічні моделі. Всі зазначені методи мають на меті лише одну функцію, а
саме допомогти регулюючим органам оцінити ефективність роботи компанії
та визначити цільові параметри підвищення ефективності [134, с. 97-112].
Для регулювання структури тарифів необхідним є запровадження
правил та принципів розподілу витрат. Ціна може бути диференційована
через рівень завантаженості, місця, терміну використання, споживання газу,
тобто максимальну споживану потужність.
Однак регулювання не обов’язково має зосереджуватись виключно на
ціновому регулювання. Так, іншою важливою сферою регулювання є якість
надання послуг, що включає в себе три основні групи:
- безперервність поставок;
- технічна якість;
- комерційна якість.
Наступною

великою

сферою

регулювання

виступають

умови

функціонування ринку. Роль органів регулювання полягає у заохоченняі до
добросовісної конкуренції, яка повинна досягатися за допомогою попереднього
регулятивного втручання в розробку і затвердження правил ринку. Або
втручання у досягненні ефективності функціонування ринку за допомогою
моніторингу, а також конкретної регулюючої політики, у разі потреби
забезпечити безпеку постачання. Дана сфера складається з наступних груп:
- правила ринку та правила контракту;
- системні / мережеві правила;
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- моніторинг ринку;
- безпека постачання.
Перша

група

регулює

взаємовідносини

функціонування

ринку.

Регулювання в даному випадку стосується умов функціонування (участь,
подання

пропозицій,

перевантаженнями,

визначення

контроль

цін,

балансування

розрахунки),
ринку

управління

(закупівля

запасів,

балансування, врегулювання дисбалансів), процедурами, що супроводжують
зміну споживачами постачальників. Правила функціонування можуть бути
відображені у спеціальному кодексі або кількох окремих документах [132].
Системні та мережеві правила – це особлива нормативно-технічна
складова взаємовідносин суб’єктів ринку, що визначають технічні норми,
процедури та правила функціонування ринку. В даному випадку мова йде про
умови планування (стандарти, дані, захист), умови підключення, роботу
системи

(регулювання

потоків,

регулювання

потужностей,

керування

порушеннями в системі), вимоги щодо дозування. Тобто всі технічні аспекти,
необхідні для чіткого та відкритого визначення правил між учасниками.
Моніторинг ринку передбачає здійснення контролю функціонування
ринку. В даному контексті, контроль може проявлятися у двох напрямках контроль

за

дотриманням

встановлених

вимог,

що

спрямований

на

забезпечення дотримання сторонами формальних процедур та контроль у
вигляді моніторингу конкуренції (ринкова концентрація, антиконкурентні дії),
аналіз функціонування ринку.
Забезпечення безпеки постачання є важливою складовою повноцінного та
ефективного функціонування ринку. Директива ЄС чітко виділяє чотири
елементи контролю безпеки, зокрема достатність виробництва, розвиток мереж,
балансування попиту і пропозиції, оперативна безпека. Однак регулювання
безпеки постачання не є якоюсь окремою сферою здійснення контролю, а
швидше є невід’ємною складовою попередніх напрямів, що реалізується
органами влади в комплексі [135].
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Остання сфера регулювання включає в себе вимоги функціонального
розподілу (бухгалтерські, функціональні, правові, вимоги щодо власності).
Важливим питанням контролю та регулювання є питання транскордонної
взаємодії ринків України з сусідніми державами, і зокрема з газовим ринком
ЄС. Управління взаємозв'язками має критичне значення для інтеграції ринків,
тому

існують

чіткі

правила

для

поліпшення

ринкової

інтеграції

та

продуктивності не тільки на національному, але й регіональному рівнях.
Серед методів регулювання можна виділити 3 основних сфери:
- контроль цін;
- якість постачання;
- умови функціонування ринку.
Перша сфера методів регулювання складається з трьох великих груп, а саме:
- регулювання норми прибутку;
- регулювання граничних значень ціни та доходу;
- регулювання на базі порівняльних показників ефективності.
В частині накладання обмежень на норму прибутку не існує жодних
цільових показників ефективності. Основні засоби оподаткування в сфері нафти
і газу складають [133]:
1) податок на прибуток 18% в 2017 році;
2) плата за використання надр, яка виплачується залежно від обсягу і типу
вуглеводнів фактично вироблених і встановленої розрахункової ціни продукції.
Різні ставки оподаткування застосовується залежно від глибини, на якій
добувається природній газ і області, в якій родовища розташовані.;
3) ПДВ, який складає 20%.
Станом на 1 січня 2013 року, виплата роялті у сфері видобування природного
газу, що не були до цього частиною податкового режиму були скасовані.
Другою групою методів регулювання є якість надання послуг, що складається з:
- мінімальних стандартів якості;
- системи стимулювання;
- непрямого контролю якості.
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Головна сутність методу мінімальних стандартів якості полягає в
запровадженні гранично мінімального рівня стандартів за порушення яких
передбачається встановити систему покарання. Логіка даного підходу полягає в
тому, що в разі недотримання даного мінімального стандарту на компанії
будуть накладатися покарання у вигляді фінансових стягнень, що має
становити в той же час і стимулом до виконання цих стандартів.
Система стимулювання є найбільш часто вживаною, в цьому випадку
використовуються не тільки штрафи, але і схем винагороди. Це означає, що
краще виконання, ніж нормативний показник якості призводить до винагороди,
гірше - до штрафу.
Третьою групою є непрямий контроль якості, що використовує
оприлюднення результатів якості роботи компаній, полегшення участі клієнта в
процесі регулювання та участі регулюючих органів в управлінні конфліктами.
Структуру нормативно-правового забезпечення режиму регулювання
ринку газу можна сформулювати наступним чином:
- первинне та вторинне законодавство;
- регулятивні наміри, тобто рішення регулюючих органів відносно
конкретних питань;
- умови

ведення

ліцензійної

діяльності

(наприклад,

виробництва,

передачі, розподілу, постачання, торгівлі);
- правила з різною правовою природою (наприклад, ринкові правила,
мережевий кодекс, правила ціноутворення). Загалом вони формалізують
весь процес;
- консультації та документи про стан справ (визначають регулятивні
погляди та очікування). Це зазвичай документи, які використовуються в
процесі

консультацій,

коли

регулюючий

орган

обговорює

з

регульованим сектором, як проектувати контроль за цінами. Ці
документи мають дуже різну природу.
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2.2 Трансформація інституційного забезпечення ринку природного газу
в умовах інтеграції
Політика Європейського Союзу (ЄС) у реформуванні енергетичних ринків в
напрямку лібералізації ринкових відносин покликана сформувати єдиний
енергетичний

європейський

ринку.

З

метою

стабільного,

сталого

та

конкурентоспроможного забезпечення енергією всієї Європи, близько восьми
років тому було підписано Договір про заснування Енергетичного співтовариства.
Європейський Союз, намагаючись розширити свій внутрішній енергетичний
ринок за рахунок країн Енергетичного співтовариства (ЕС), передбачає
гармонізацію національної нормативно-правової бази зі стандартами ЄС шляхом
імплементації Другого (ДЕП) та Третього енергетичних пакетів (ТЕП). У
майбутньому Енергетичне Співтовариство має на меті утворити інтегровані
енергетичні ринки по всьому регіону. З лютого 2011 р. Україна є офіційним
членом Енергетичного Співтовариства, підписавши та ратифікувавши в кінці 2010
року відповідний протокол [135], [136]. Участь в Енергетичному Співтоваристві
обумовлює потребу організації зв’язків між учасниками, формування спільної
правової та економічної бази щодо енергетичних продуктів і матеріалів, для
транспортування яких використовуватимуться мережі секторів електро- та
газопостачання. Основні характеристики процесів дерегуляції ринків природного
газу полягають в наступному (рис. 2.2.).
Вступивши в Енергетичне Співтовариство Україна взяла на себе
зобов’язання виконувати умови Другого енергетичного пакету (ДЕП) та Третього
енергетичного пакету (ТЕП). До умов ДЕП належать Директиви Європейського
парламенту (ЄП) та Ради Європейського Союзу (РЄС) 2003/55/ЕC “Про основи
функціонування внутрішнього ринку природного газу” та 2004/67/ЕС “Про заходи
щодо забезпечення безпеки поставок природного газу”, а також Регламент
1775/2005 ЄП та РЄС “Про умови доступу до систем транспортування природного
газу”. До умов ТЕП належать Директива 2009/73/ЕС стосовно загальних засад
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функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламент 715/2009 “Про
умови доступу до систем транспортування природного газу” [138].

Рис. 2.2. Схема процесу лібералізації ринку природного газу
Джерело: складено автором на основі [139], [141], [142], [145].

Ухвалення Директиви 2003/55/ЕС в ЄС було викликане необхідністю
втілення конкретних механізмів для створення передумов розвитку конкуренції
на ринку природного газу, зменшення ризиків зловживання привілейованим
положенням, а також необхідністю забезпечення захисту прав кінцевих
споживачів та встановлення недискримінаційних транспортних, розподільчих
тарифів, що не вдавалось досягти умовами та вимогами Директиви 98/30/ЕС.
Директива

2003/55/ЕС

встановила

нові

спільні

правила

для

транспортування, розподілу, постачання, зберігання газу, а також критерії та
процедури видачі дозволів на транспортування, розподіл та зберігання газу.

98

Правила розповсюджуються на природний газ, зріджений природний газ (ЗПГ),
на біогаз та газ, отриманий від біомаси, або інші види газу. Діяльність держави
(регулятора) має забезпечувати таке регулювання діяльності суб’єктів ринку,
яке створювало б і розвивало конкурентне, надійне та екологічно дружнє
середовище на ринку, без створення передумов до дискримінацій прав або
обов’язків суб’єктів ринку [142].
Аналіз Директиви 2003/55/ЕС показав, що велика увага приділяється
заходам, які держава (регулятор) має втілювати для високого рівня захисту
кінцевих споживачів, гарантувати адекватні запобіжні заходи для захисту
соціально незахищених споживачів, а також забезпечувати функціонування
інструментів, що повинні унеможливлювати відключення даних категорій
споживачів від мереж, забезпечувати високий рівень захисту споживачів у
питаннях прозорості договірних відносин та умов, загальної інформації та
засобів урегулювання спорів. Для цього в директиві виписані основні вимоги
щодо змісту контрактів між побутовими споживачами і постачальником,
найголовнішими з яких є ті, що умови контракту повинні бути добре відомими
наперед споживачу і надавати гарантоване право на перехід до нового
постачальника газу без додаткової оплати. Окрім відкритості інформації для
споживачів газу, Директива 2003/55/ЕС вимагає від держави (регулятора)
публічності, відкритості та недискримінаційності при видачі дозволів суб’єктам
ринку, а від газових підприємств - прозорість та окрема звітність з
транспортування, розподілу та зберігання газу.
Проте Директива 2003/55/ЕС не вирішує питання безпеки газопостачання
та газозабезпечення. Задля вирішення цієї проблеми необхідно було розробити
певні мінімальні загальні підходи щодо забезпечення відповідного рівня безпеки
постачання природного газу, де було б визначено чіткі ролі та обов’язки всіх
учасників ринку, що покликане на неперервне забезпечення природним газом
домогосподарства. В зв’язку з цим ЄП та РЄС прийняли Директиву 2004/67/EC
“Про заходи щодо забезпечення безпеки постачання природного газу”. Ця
Директива задає загальні рамки, в межах яких регулятор повинен встановити
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прозорі і недискримінаційні правила безпеки постачання газу, зі збереженням
або розвитком конкуренції на внутрішньому ринку, визначити ролі і обов'язки
усіх учасників ринку на недискримінаційній основі. У Директиві наводиться
неповний перелік інструментів для підвищення надійності постачань газу, які
уряди країн мають намагатись дотримуватись або робити все можливе для їх
досягнення. Серед інструментів, що є важливими для України, варто відмітити
наступні: постійна наявність газу в газосховищах, можливість відбору газу зі
сховищ, використання альтернативних видів палива до газу у промисловості та
електроенергетиці,

наявність

ринків

скрапленого

газу,

використання

міждержавних потужностей, співпраця з операторами мереж сусідніх держав,
високий рівень узгодженості диспетчерської діяльності між операторами
розподільчих та магістральних мереж, диверсифікація джерел постачання газу,
збільшення власного виробництва газу, розвиток газотранспортних мереж та
терміналів скрапленого газу, укладання довгострокових контрактів [143].
Згадані вище директиви зробили значний внесок у створення внутрішнього
ринку газу європейських країн. Проте, необхідність забезпечити структурні зміни
в нормативній базі для подолання існуючих бар'єрів, зокрема, пов’язаних з
торгівлею газом, для завершення створення внутрішнього ринку і потреби
розробити додаткові технічні правила, зокрема, щодо послуг доступу третьої
сторони,

принципів

механізмів

розподілу

потужностей,

управління

перевантаженнями і вимог прозорості, змусили ЄП та РЄС ухвалити у вересні
2005 року Регламент 1775/2005 “Про умови доступу до систем транспортування
природного газу”.
Даний

Регламент

покликаний

забезпечити

встановлення

недискримінаційних правил та умов доступу до систем транспортування
природного газу, з урахуванням особливостей національного та регіонального
ринків, задля забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку газу.
Ця мета включає:
-

встановлення гармонізованих принципів формування тарифів
(методика терифоутворення має бути прозорою та зрозумілою для
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всіх категорій споживачів) доступу до мережі третьої сторони,
розподіл потужності і управління перевантаженнями мереж;
- визначення вимог прозорості, правил балансування та плату за
дисбаланс;
- стимулювання торгівлі правами на потужність.
Тарифи або методи, що лежать в основі їхнього нарахування,
застосовуються операторами транспортної системи та ухвалені органами
регулювання повинні бути прозорими, відображати фактично здійснені витрати
та застосовуватись на недискримінаційній основі. Крім того, тарифи можуть
також визначатися через схеми, засновані на ринкових принципах, такі як
аукціони.

Вони

мають

сприяти

ефективній

торгівлі

газом,

розвитку

конкуренції, надавати стимули для інвестицій, підтримувати або створювати
можливості для взаємодії газотранспортних мереж та запобігати перехресному
субсидуванню між користувачами мережі.
Щодо доступу третіх сторін, то аналіз Регламенту виявив достатню
чіткість прописаних основних зобов’язаннь операторів транспортної системи,
що повинні забезпечити надання послуг усім користувачам системи на
недискримінаційній основі на довгостроковій або короткостроковій період.
Варто відзначити, що статті Регламенту незалежно від того, кого вони
стосуються (учасників газового ринку, регулятора чи держави) вимагають від
них прозорості, об'єктивності і недискримінаційні в усіх питаннях і були
направлені на сприяння ефективного використання газових мереж та
стимулювання вільної торгівлі правами на потужність мереж.
В 2010 році був прийнятий Закон України “Про засади функціонування
ринку природного газу”, що розпочало докорінну зміну моделі організації ринку
природного газу з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо
лібералізації та дерегуляції ринку природного газу. Згідно Закону України “Про
засади функціонування ринку природного газу”, вільний та рівний доступ до
газотранспортної системи має надаватися як для цілей постачання газу
споживачам України, так і для цілей транзиту газу через територію України. Це
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означає, що Україна зобов’язана забезпечувати транзит газу через свою територію
усіх зацікавлених суб’єктів господарювання, котрі мають відповідні дозволи.
Відповідно

до

українського

законодавства,

діяльність,

пов'язана

з

транспортуванням та розподілом трубопроводами, постачанням, зберіганням
природного газу в обсязі, що перевищує рівень, установлений ліцензійними
умовами, продажем за закупівельними цінами суб'єктам господарювання
природного газу власного видобутку в обсязі, що перевищує рівень, установлений
ліцензійними умовами, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії.
Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності в порядку, визначеному
НКРЕКП [146]. Згідно з режимом ліцензування, держава стягує відповідні податки
з економічної діяльності суб’єктів господарювання ринку природного газу.
Закон України “Про ринок природного газу”, що був прийнятий у 2015
році, визначає, що суб’єктами ринку природного газу є видобувні компанії,
оптові продавці, інфраструктурні оператори, постачальники та кінцеві
споживачі (сюди ж входять вразливі споживачі і захищені споживачі).
Економічна діяльність видобувних компаній регулюється Законом
України “Про нафту і газ” [146], а Закон України “Про ринок природного газу”
поширюється на видобувні компанії лише за тих обставин, як вони
розпочинають здійснювати продаж видобутого природного газу на ринок, в
статусі оптового постачальника (трейдера) або постачальника. Видобувні
компанії продають природній газ за нерегульованими цінами, окрім випадків,
коли на них покладаються спеціальні обов’язки. Постановою Кабінету
Міністрів від 1.10.2015 №758 [147] було покладено обов’язком державній
компанії

ПАТ

“Укргазвидобування”

продавати

природний

газ

НАК

“Нафтогазу” за регульованою ціною.
Оптовий продавець є суб’єктом, що здійснює економічну діяльність у
сфері купівлі-продажу природного газу на оптовому ринку. Розрізняють
торгівлю природним газу фінансову та фізичну. Фізична торгівля відноситься
до договорів, які визначають, що товар фізично повинен бути доставлений
іншій стороні. Фінансова торгівля передбачає лише продаж наявного газу на
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віртуальній точці, без виконання функцій забезпечення транспортування даного
ресурсу та відповідних зобов’язань перед транспортним оператором. Так,
фізична торгівля передбачає фізичну поставку, а тому вимагає наявності
транспортного контракту з TSO, що передбачає додаткову відповідальність
перед транспортним оператором за виконання функцій балансування системи.
Оптовий продавець здійснює купівлю природного газу в українських
видобувних компаніях або в інших трейдерів, а також в іноземних видобувних
компаніях або трейдерів. Трейдер продає природній газ іншому оптовому
покупцю або постачальнику на підставі договору купівлі-продажу та згідно
Закону функціонує без потреби в отриманні ліцензії. Відсутність норми
необхідності ліцензувати діяльність трейдера пов’язана з тим аспектом, що
сторони ринкових відносин вважаються кваліфікованими суб’єктами ринку і
тому перебувають в однакових переговорних позиціях.
Постачальник є суб’єктом, що володіє правом роздрібного продажу
природного

газу

кінцевим

споживачам.

Постачальник

також

несе

відповідальність за фізичну доставку природного газу до кінцевого споживача,
а

тому

несе

зобов’язання

перед

транспортними

операторами

за

збалансуванність системи. Постачальник купує природній газ в українських
видобувних компаніях, трейдерів або іноземних контрагентів за кордоном. Для
того, щоб виконувати функційї постачальника необхідно отримати спеціальну
ліцензію. Продаж природного газу кінцевим споживам здійснюється на підставі
укладання типових договорів, що затверджується НКРЕКП. Взаємодія з іншими
суб’єктами ринку відбувається на підставі виконання норм Закону України
“Про ринок природного газу” та дотримується правил постачання природного
газу, що затверджується Національним Регулятором у формі Кодексів. Законом
вводиться особливий тип постачальника, так званий постачальник “останньої
надії”, який здійснює постачання газу споживачам, що у силу різних обставин
не можуть отримувати природній з будь-яких інших джерел постачання.
Постачальник “останньої надії” продає природній газ за більш високою ціною,

103

однак на термін, що не повинен перевищувати 60 днів. На даний момент таким
постачальником в Україні визначено НАК «Нафтогаз Україна» [145].
Донедавна ціни підпадали під жорстке державне регулювання і
встановлювалися для різних категорій споживачів на всіх етапах – від видобутку
до постачання газу кінцевим споживачам. Національний регулятор (НКРЕКП)
затверджував роздрібні ціни на газ для населення та підприємств ТКЕ, граничні
ціни на газ для промисловості, тарифи на транспортування, розподілення,
постачання газу, ціни, за якими державна компанія НАК «Нафтогаз Україна»
закуповує газ українського видобутку та продає його споживачам (рис. 2.3.).

Рис.2.3. Динаміка цін на природній газ для різних категорій споживачів за
2004-2016, грн.
Джерело: Розрахунки зроблені на основі даних Державної служби статистики
України, НАК «Нафтогаз Украни», «Тернопільміськгаз»

Поетапне підвищення цін для різних категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня має значний наслідок для розвитку конкуренції та зрештою
для отримання економічно вигідніших та якісних послуг споживачами. До 1
жовтня 2015 року було передбачено, що постачання природного газу кінцевим
споживачам може здійснюватися або за регульованим, або за нерегульованим
тарифом. На грудень 2015 року в Україні близько 200 компаній мали ліцензію на
постачання природного газу за нерегульованим тарифом та 49 компаній мали
ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом (облгази).
Розпочинаючи з 1 жовтня 2015 року державні та приватні компанії зобов’язані
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отримати ліцензію на постачання природного газу кінцевим споживачам від
Національного Регулятора.
За 2015 рік Україна використала 33,8 млрд куб. м природного газу, з них
НАК «Нафтогаз Україна» реалізував кінцевим споживачам 20,5 млрд куб. м, що
складає близько 61% реалізованої продукції.
Однак, особливо показовою є ситуація в сегменті продажу природного
газу за нерегульованим тарифом. За 2015 рік на даному сегменті ринку НАК
«Нафтогаз Україна» реалізував 30% (2,7 млрд куб. м.) від загального обсягу
продажу природного газу (рис. 2.4.).

Гео Альянс
3%

JKX
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ПрАТ "ВК
"УКРНАФТОБУРІН
НЯ"
4%

Інші приватні
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17%

НАК "Нафтогаз"
30%

Burisma Holdings
13%
ПАТ "Укрнафта"
17%
ДТЕК
14%

Рис.2.4. Питома вага постачальників на ринку продажу природного газу
за нерегульованим тарифом
Джерело: презентація НАК «Нафтогаз Україна»

Газові

оператори

зобов’язанні

надавати

послуги

транспортування,

розподілення, зберігання, надання LNG послуг усім суб’єктам ринку, які виявили
господарську зацікавленість в таких послугах. Порядок надання послуг
регулюється відповідними кодексами, які затверджується НКРЕКП. Взаємодія з
іншими суб’єктами ринку відбувається на підставі укладання типових договорів з
замовниками, що визначаються Національним Регулятором. Незалежність газових
операторів забезпечує досягнення цілі безперешкодного доступу третіх сторін до
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мереж та можливості розвитку конкуренції між постачальниками. До всіх
операторів мереж встановлені вимоги, що передбачають відокремлення функцій
видобування та постачання від функцій транспортування та розподілення. Функції
транспортного оператора в Україні виконує ПАТ «Укртрасгаз», а функції
операторів розподільчих мереж відповідні регіональні структури облгазів, які
відділенні юридично від функцій постачання природного газу.
Кінцевий споживач здійснює купівлю природного газу у постачальника
та відповідно до закону отримує право вільного вибору постачальника і
зобов’язаний

дотримуватися

правил

постачання

природного

газу,

що

затверджуються НКРЕКП. Внутрішній ринок України складається з наступний
категорій споживачів:
1. Промислові споживачі – це група споживачів, що здійснюють закупівлю
природного газу задля підприємницкьої діяльності за нерегульованим тарифом;
2. Населення (побутові споживачі) – це група споживачів, що здійснюють
закупівлю природного газу за регульованим тарифом та користуються
особливими правами соціального захисту;
3. Підприємства комунальної теплоенергетики – споживачі, що отримують
природній газ з національного видобутку або імпорту за регульованим тарифом;
4. Бюджетні організації та установи – група споживачів, які отримують
природній газ за ціною, що покриває всі витрати на його закупівлю, розподіл та
постачання.
Також існують дві законодавчо визначені як особливі групи споживачів:
категорія вразливих споживачів та категорія захищених споживачів. До першої
категорії відносяться споживачів, яким держава надає допомогу у визначеному
порядку адресної допомоги та встановлюється Кабінетом Мінісрів України.
Щодо другої категорії особливих споживачів, то до них застосовуються
спеціальні заходи з безпеки постачання природного газу відповідно до
підзаконних актів Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
До захищених споживачів належать:
• побутові споживачі, приєднані до газорозподільної системи;
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• підприємства, установи, організації, які здійснюють надання
важливих суспільних послуг та приєднані до газотранспортної або
газорозподільної системи;
• за деяких умов – виробники теплової енергії для потреб споживачів
або підприємств, установ, організацій.
Відповідно до Закону, Національний Регулятор має право ініціювати і
проводити розслідування щодо функціонування ринку природного газу в
Україні, приймати рішення про вжиття заходів для сприяння ефективної
конкуренції

на

ринку

природного

газу

та

забезпечення

належного

функціонування ринку природного газу після консультацій із Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства; видавати обов’язкові для виконання суб’єктами
ринку природного газу (крім споживачів) рішення; накладати санкції на
суб’єктів ринку природного газу (крім споживачів), які порушили свої
обов’язки відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та інших
актів законодавства. Регулятор має право розглядати скарги і вирішувати
суперечки відповідно до Закону; вживати заходів до запобігання зловживанням
монопольним становищем, зокрема коли таке зловживання завдає економічної
шкоди споживачам, а також будь-яким діям, спрямованим на завищення цін;
проводити відповідно до закону перевірки суб’єктів ринку природного газу
(крім споживачів) тощо [146].
Посилення конкуренції призвело до зміни форми взаємодії між
господарюючими суб’єктами ринку, що у свою чергу вплинуло на зміну
структури і тривалості контрактних відносин. Внаслідок лібералізації відносин
стали інтенсивно розвиватися короткострокові класичні контракти. В умовах
надлишку газу політика відкритого доступу і розділення функцій колишніми
монополістами викликала появу короткострокової пропозиції продукту за
більш низькими цінами. Це стимулювало стрімкий розвиток короткострокової
торгівлі газом, а за наявності надлишку продукції на ринку призводило до
подальшого зниження ціни.
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Подібні трансформації ринку на даному етапі розвитку згідно “чотирьох
етапної моделі” характеризуються

паралельним існуванням трьох типів

контрактів:
короткострокові (поставка впродовж місяця);
середньострокові (поставка впродовж 1 – 12 місяців);
довгострокові (поставка на період більше ніж один рік).
Перевага короткострокових контрактів на поставку газу полягає в тому,
що вони дозволяють споживачам забезпечувати непередбачувані потреби,
достатню гнучкість у досягненні фізичної рівноваги між попитом і пропозицією
в короткостроковому періоді. Проте головна перевага подібної контрактації
полягає в можливості досягати зниження витрат за рахунок постійного пошуку
джерела газу за найбільш низькою ціною (рис. 2.5.).

Рис. 2.5. Співвідношення імпорту природного газу з країн Європи
приватними компаніями та НАК «Нафтогаз України», млрд м куб.
Джерело: Розрахунки зроблені на основі даних Державної служби статистики
України, НАК «Нафтогаз Украни»

Впровадження ринкових цін для усіх категорій споживачів повинно
усунути дисбаланс НАК «Нафтогаз України» та, відповідно, державного
бюджету, навіть за умови значного субсидіювання споживачів та державної
підтримки реалізації заходів енергоефективності найменш забезпеченими
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категоріями населення. Кінцевий фінансовий ефект встановлення ринкових цін
полягає в тому, що з бюджету знімається навантаження непрямих субсидій
заможним домогосподарствам, за рахунок зрівняння цін для промисловості та
населення зникає корупційна складова, знижуються в абсолютному вираженні
витрати на обслуговування державного боргу.
Успадкована за попередні періоди звичка до дешевих енергоносіїв не
спонукає до економії енергоресурсів, особливо у ситуації, коли можливості
скоротити фізичний обсяг споживання обмежені через високу зношеність
житлового фонду. Поки існувала ситуація низьких регульованих цін, вартість
встановлення лічильників та тепломодернізації окуповувалася через значний
проміжок часу, а значить, не існувало жодних стимулів до економії енергії. Як
результат – споживання природного газу в Україні є вищим, а газоємність
національної економіки в 5 разів вища проти країн ЄС (рис 2.6.).

Рис. 2.6. Споживання природного газу за категоріями споживачів, млрд. м куб.
Джерело: За даними НКРЕКП

Зниження фізичних обсягів використання природного газу населенням за
2014–2015 рр. відбулося внаслідок дії низки чинників: підвищення середньої
температури навколишнього середовища в опалювальний період, зростання
роздрібної ціни на природний газ, зміна норм споживання домогосподарствами,
що не мають приладів обліку, економічний спад.
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На споживання природного газу населенням в 2014-2015 рр. впливало
декілька найбільш вагомих чинників: зростання тарифу для населення
(зменшення споживання в 2015 році на 2.1 млрд м куб), зміни норм споживання
без лічильників (зменшення на 0.6 млрд м куб) та більш теплі погодні умови в
опалювальний період (зменшення на 0.57 млрд м куб) [148].
Високі обсяги споживання природного газу, значна залежність від
імпорту (потреби в природному газі майже на 70% задовольнялися імпортною
сировиною, з них частка російського газу сягала 90–100%), значне
подорожчання енергоресурсів з 2007 р. створювало всі передумови для
привабливості інвестицій у газовидобувну сферу в Україні. У період 2010–2013
рр., що характеризується високими цінами на енергоресурси, видобуток
вуглеводнів на території України став прибутковим бізнесом. Однак державні
газовидобувні

компанії

через

кризові

явища

в

галузі

та

постійне

недофінансування на геологорозвідувальні роботи, недостатнє буріння нових
свердловин не змогли досягнути задекларованих обсягів в 25–30 млрд куб. м
[149]. З 2011 р. відбувається значне зростання темпів приросту видобутку
приватними компаніями. За період 2011–2013 рр. обсяги видобутку газу в
Україні таки зросли з 20,6 до 21 млрд куб. м. У т.ч. за останні два роки держава
в

особі

трьох

підприємств:

«Укргазвидобування»,

«Укрнафта»

і

«Чорноморнафтогаз» – сумарно забезпечили несуттєве збільшення видобутку з
18,2 до 18,7 млрд куб. м, що становить 89% загальнодержавного газовидобутку.
У ті ж періоди незалежні підприємства (більше 40) скоротили видобуток газу:
спочатку з 2,46 до 2,36 млрд куб. м, і за підсумками 2013 р. – до 2,335 млрд куб.
м. Цей обсяг, як і раніше, становить близько 11% загальнодержавного
показника (рис. 2.7).
Відмінність

між

показниками

приватних

компаній

та

державних

обумовлена в основному тим, що підприємства, які працюють на підконтрольних
Україні територіях, до останнього часу реалізовували видобутий природній газ
за різними цінами. Приватні газовидобувні компанії в Україні продавали
природній газ за ціною 5,9 тис грн. (бл. 270 дол.) за 1 тис. куб. м (до сплати
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ренти), що приблизно відповідає ціні імпорту газу згідно IV кв. 2014 р. В той же
час державна ПАТ «Укргазвидобування» отримувала 1590 грн. (бл. 73 дол.) за 1
тис. куб. м газу (до сплати ренти). За даними НАК «Нафтогаз Укпаїна»
економічна собівартість для ПАТ «Укргазвидобування», що дозволятиме
залучатиме інвестиції для розробки нових родовищ та нарощувати видобуток,
складає бл. 220 дол. за 1 тис. куб .м без врахування рентних платежів. Газ, що
видобуває «Укргазвидобування» використовується для покривання потреб
українських домогосподарств. Обсяги природнього газу, що не вистачають для
покриття потреб населення та пільгових споживачів НАК «Нафтогаз України»
імпортує за ринковою ціною. Підвищення ціни закупівлі природного газу у ПАТ
«Укргазвидобування» до рівня 4849 грн в 2016 році покликано виправити
кризову ситуацію у видобутку природного газу державною компанією та
можливістю залучити інвестиції задля досягнення цільового показника
видобутку природного газу в обсязі 20 млрд м куб до 2020 року.

Рис. 2.7. Видобуток природного газу в Україні 2005-2015 рр., млрд. м куб.
Джерело: За даними НАК “Нафтогаз України”

Здійснення реформ на ринку газу покликано втілити широкомасштабну
лібералізацію всіх сегментів і ринків енергетичного бізнесу. Шляхом лібералізації
національних ринків глобалізація часто-густо має визначальний вплив на динаміку
розвитку структури економіки національних господарств, і лібералізація ринку газу

111

не є виключенням з даного світого тренду. Закономірним результатом такого
розвитку – перехід національних енергетичних ринків України від обмеженої до
розвинутої конкуренції. Перерозподіл індустріального потенціалу між різними
регіонами спричинює зміни структури національних ринків, де торгівля
енергетичними ресурсами посідає вагоме місце. Торгові операції ускладнюються і
стають різноманітнішими, а звідси торгівля енергетичними ресурсами, в тому числі
і природній газом, набуває все нових форм (рис. 2.8.).

Рис. 2.8. Види угод торгівлі газом
Джерело: [153]

Активні приватизаційні та демонополізаційні процеси, що відбуваються в
нафтогазовому секторі України, зокрема у сфері постачання природного газу,
сприяють запровадженню принципів конкуренції та вільної торгівлі, що
відкриває нові можливості для учасників ринку природного газу. Держава, в
особі НКРЕКП, розробляє згідно чинного законодавства та європейських норм
типові

договори.

Поява

типових

договорів

зумовлена

необхідністю

врегулювання питання належного технічного обслуговування газових мереж, їх
безаварійності

та

ефективного

використання,

а

також

посилення

відповідальності природних монополістів за неналежне використання ними
об’єктів газотранспортних мереж [154, 156, 157, 158, 160, 161].
Відповідно до повноважень НКРЕКП з метою виконання європейських
Директив та Закону України “ Про функціонування ринку природного газу”
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задля встановлення чітких та зрозумілих правил функціонування ринку,
досягнення більшої прозорості та відкритості ринку та зменшення негативного
впливу опортуністичної поведінки суб’єктів ринку, було розроблено ряд
Типових договорів, що є обов’язковою базовою формою на основі якої
відбувається, регулюється та контролюється базова взаємодія суб’єктів
господарювання.
Тому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики були розроблені такі Типові договори:
- Типовий договір на купівлю-продаж природного газу (між власниками
та постачальниками природного газу) [154];
- Типовий договір на розподіл природного газу [156];
- Типовий договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір)
природного газу [157];
- Типовий договір на приєднання до газових мереж [158];
- Типовий

договір на

газотранспортної

господарське відання

системи

України

(між

складовими

Єдиної

власниками

та

газотранспортними або газорозподільними підприємствами) [160];
- Типовий договір на користування складовими Єдиної газотранспортної
системи

України

(між

власниками

та

газотранспортними

або

газорозподільними підприємствами) [161];
- Типовий договір на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної
системи

України

(між

власниками

та

газотранспортними

або

газорозподільними підприємствами) [162].
Імплементація в українське законодавство Другого енергетичного пакету
спричинила до значних реформ на національному газовому ринку України, що
в свою чергу призвело до появи нових форм контрактних відносин між
суб’єктами господарювання (рис 2.9.).

Джерела: складено автором

Рис. 2.9. Формування нових послуг (робіт) і контрактів на ринку газу України
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Дані взаємовідносини виникли на базі трансформації попередньої моделі
газового ринку в нову модель національного газового ринка за європейськими
принципами та зразками. Подібні зміни у підходах до взаємовідносин між
суб’єктами, обумовили появу більш широкого спектру послуг і робіт, які можуть
виникати на лібералізованому та конкурентному газовому ринку. Відповідно при
появі нових послуг і робіт, виникає потреба в створенні нової системи контрактних
відносин між суб’єктами господарювання, що потребує відповідного як
юридичного так і економічного інституційного забезпечення задля регулювання
цих відносин ринковими інституціями і державою. Впровадження цих змін в
українське законодавство також спричинило формування нових послуг (робіт) і
контрактів на ринку газу України [155].
Країни-учасниці Енергетичного співтовариства поступово інтегруються в
енергетичний ринок Європейського Союзу, на якому досить інтенсивно
намагаються

запровадити

механізми,

що

сприятимуть

поступовому

вирівнюванню ціни на газ на всій території ЄС. Подібна інтеграція повинна
призвести до формування конкурентоспроможних, прозорих, збалансованих
енергетичних ринків, що сприятиме постійному залученню необхідних
інвестицій. Тому членство України в Енергетичному співтоваристві є не лише
міжнародним зобов’язанням, але заходом, що безпосередньо відповідає
власним національним інтерсам.
Найбільш значущі переваги для України полягають в тому, що
скориставшись умовами функціонування Енергетичного співтовариства можна
досягти

прозорості

та

підвищити

(запровадити)

конкурентність

на

національному ринку газу, що полягає у забезпеченні вільного вибору
споживачами постачальників газу, отриманні ринкових та більш конкурентних
цін, підвищенні безпеки транспортування та постачання газу, а також
диверсифікувати постачання газу в Україну.
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2.3 Принципи транспортної тарифоутворюючої моделі “вхід-вихід” та
передумови її запровадження в Україні
Впровадження моделі вхід-вихід для більшості газотранспортних мереж в
Європі відображає переконання, що ця модель більш вдало забезпечує досягнення
мети подальшого розвитку умов формування конкурентного ринку газу. В цьому
контексті доступ до мережі є необхідною умовою для конкуренції, що є в свою
чергу основною метою лібералізації. Відповідно, Директива 2003/55/ЄС визначає
необхідність недискримінаційного доступ до мережі задля сприяння розвитку
конкуренції на ринку, а це зумовлює щоб:
- Доступ для вантажовідправників (shippers) до пропускної здатності мережі
має бути відкритим і безперешкодним, тобто, забезпечення максимально
наявної технічної гнучкості мережі;
- Тарифи на потужність повинні бути справедливими, об'єктивними і
прозорими для користувачів мережі, тобто, відображати витрати.
Ринок газу продовжує перебувати в процесі реформування не тільки в
Україні, але і в Європі. Розпочаті реформи передбачають подальшу реорганізацію
існуючих вертикально-інтегрованих компаній-постачальників, що охоплюють
виробництво, імпорт, торгівлю, транспортування (транзит і розподіл), зберігання
та продаж кінцевому споживачу, що має призвести до зростання конкуренції на
ринку (рис. 2.10.).
Як показано на рис. 3.3., транспортування і розподіл відділені від решти
ланок ланцюжка створення вартості в умовах лібералізації газового ринку, і
доступ до транспортних потужностей усім учасникам ринку має бути надано на
рівних умовах. Отже, об’єднані транспортні і розподільчі системні оператори
надають послуги транспортування усім поточним або потенційним гравцям
ринку, чий бізнес залежить від доступу до транспортної інфраструктури [159].
Постачальники газотранспортної інфраструктури, зазвичай, залишаються
в регіональному розрізі монополіями навіть в умовах лібералізації у світі, що
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обумовлено особливою структурною вартістю газових мереж. Це означає, що
одна компанія може надати транспортні послуги менш витратно, ніж у випадку
декількох різних компаній.
Надання пропускної здатності мережі
Домогосподарства
і малий бізнес

Транспортування

Промисловість
Розвідка

Виробництво

Імпорт

Торгівля

Зберігання

Продаж
Збутові компанії
(місцеві
комунальні)
Державні та
бюджетні
організації

Попит на пропускну здатність мережі

(Потенційно)
Конкуренція

Регульований

Рис. 2.10. Схематичне значення процесу лібералізації
Джерело: складено автором на основі [163], [164].

Недискримінаційність доступу до мережі залежить від вибору структури в
трьох основних областях: загальна модель доступу до мережі, процедури
управління

потужностями

і

перевантаженнями,

режим

балансування.

Основними факторами і варіантами, що визначають ці три області є наявний
режим балансування [165] (рис 2.11).
Загальна модель доступу до мережі визначається основними принципами:
наявною потужністю і ціною. Правила управління потужностями та
перевантаженнями мають вирішальне значення для ефективного використання
обмежених фізичних можливостей в мережі. Вибір відповідних засобів має

117

вагомий вплив на контрактування потужностей і таким чином, сприяти появі
нових контрактних відносин, що регулюватимуть перевантаження мережі.1
Недискримінаційний доступ до
мережі для того, щоб створити
більше конкуренції

Загальна мета

Області доступу до
мережі

Опції/основні
фактори

Модель доступу
генеральної мережі

- Модель вхід-вихід
- Модель точка-точка
- Поштова модель

Ємність і управління
перевантаженнями

- Принципи розподілу
- Місткість продукту
- Подальші правила /
стимули

Балансування

- Період
балансування
- Ціни за дисбаланс
- Гнучкість ринку

Рис. 2.11. Роль вхід-вихід моделі для недискримінаційного доступу до мережі
Наявність потужностей може слугувати вагомим впливом на принципи
розподілу, визначення потенціалу та подальших правил або стимулів для
забезпечення ефективного використання мережі збутовими компаніями. Розподіл
навантаження може досягатися різними принципами, такими як: правило першого
(FCFS), аукціонів або пропорційності, що означає в пропорції до запитуваної
потужності в разі попиту на надлишкові потужності. На ринку газу типова
пропускна здатність буває стійкою або перервною, відрізняється тривалістю від
одноденної до багаторічної місткості або конкретним контрактом (пакетом
послуг). Наприклад короткочасна чи зворотна пропускна здатність, залежить від
впливу конкретного контакту (замовленого портфелю потужностей) на загальну
доступність пропускної здатності у системі. Тоді, застосування додаткових правил
може бути націлені на стимулювання протидії накопиченню і сприяти
застосуванню ефективної господарської діяльності. Як приклад таких засобів це
принцип “використовуй або втратиш” (UIOLI), що означає шіпер2 (shippers)

1 Перевантаження може бути договірне або фізичне. У випадку фізичного перевантаження, мережу буде
неможливо використовувати протягом значного часу. Договірне перевантаження означатиме, що мережа або
точка повністю законтрактована, але насправді не використовується на всі 100%.
2 Шіппери (Shippers) – суб’єкти ринку природного газу, що забезпечують організацію процесу транспортування
та постачання природного газу. Шіпперів також називають мережевими користувачами, оскільки по суті вони
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втратить невикористовуванні потужності без фінансової компенсації, якщо не
використовуватиме законтрактовані раніше потужності [166].
Європейські правові документи, зокрема Директива 2003/55/ЕС і Регламент
ЄС 1775/2005 “Про умови доступу до мереж передачі природного газу”, є досить
загальними і залишили відкритим питанням організації доступу до мережі. Головна
мета даних норм полягала в забезпеченні критеріїв для адекватних умов доступу до
мережі, а не визначати конкретні стандарти. Специфікація умов доступу до газових
мереж розроблялася головним чином в рамках Мадридського форуму. Зокрема, під
час зустрічей між 2002 і 2004 роками було прийнято рішення про те, що модель
“вхід-вихід” найкращим чином дозволяє досягати цілі недискримінаційного
доступу до мережі на рівні транспортування (передачі), як це передбачено
Директивою 2003/55/ЕС. На даному Форумі, було вирішено, що транспортним
операторам в Європі необхідно змінити свої режими доступу з моделі “точкаточка” на модель “вхід-вихід”. На рівні розподілу (DSO), поштова модель
залишається найбільш практичним рішенням [167, c. 189]. В табл. 2.1 узагальнено
основні порівняльні характеристики європейських транспортних моделей.
Модель “точка-точка”є найменш гнучкою серед обговорюваних моделей
доступу до мереж. Тарифи даної моделі відповідають транспортним витратам
тільки в тих випадках, коли договірний шлях транспортування співпадає з
фізичними потоками природного газу. Це стає менш ймовірним, коли система є
більш розгалуженою, тому система “точка-точка” не застосовується в системах
з надмірним розгалуженням на рівні розподілу. В таких випадках, поштова
модель найкраще підходить умовам вузлових мереж з порівняно короткими
відстанями. Поштова модель є найбільш гнучкою моделлю, а тому також
вимагає певної гнучкості між альтернативними транспортними шляхами.

лише купують право на використання газотранспортної мережі, доступу до вхідних або вихідних потужностей,
доступу до віртуальної точки тощо. Шіперами на ринку природного газу є будь-який постачальник.
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Таблиця 2.1.
Оцінка моделей доступу до мережі
Показники

Розподіл
потужності
Недискримінаційні Гнучкість
критерії користування
мережею
(приєднання,
Модель
безперешкодний
доступу до мережі
доступ)
Модель “точка-точка”
-

Ціноутворення
потужності
Відображення
витрат в тарифі;
справедливість,
об’єктивність та
прозорість
тарифу
-

Модель “вхід-вихід”

+

+

Поштова модель

+

-

Припущення/
специфічні вимоги

Шлях
транспортування
залежить від
контракту фізичного
потоку
Точки вхід і вихід
відповідні
можливостям ринку
Мережа є
розгалуженою для
задоволення гнучких
потреб

Джерела: складено автором на основі [168], [170].

Поштова модель тарифоутворення проста і прозора, але непрактична для
системи транспортування (передачі), де єдиний тариф може призвести до
спотворення цін, які відображають витрати на транспортування. Модель “вхідвихід” в незначній мірі менш гнучка порівняно з поштовою моделлю, однак
набагато гнучкіша, ніж режим моделі “точка-точка” на рівні транспортування
(передачі). Якщо тарифи на вході і виході економічно обґрунтованим чином
вирівнюються в залежності від розташування, ця модель може адекватно
відображати витрати.
Слід зазначити, що незважаючи на загальне рішення з приводу моделі “вхідвихід”, у моделі можуть виникати диспропорцій у відображенні витрат, особливо,
де є великий, магістральний транзит. З відмінною, так званої Директиви про
транзит, через Директиву 2003/55 /ЄС, транзит отримав статус рівноправності
доступу до мереж на основі принципу недискримінаційності доступу третьої
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сторони (TPA). Таким чином, більшість операторів транзитної системи включають
резервування потужностей на гнучкість точок входу і виходу, що матиме різні
наслідки для чинних споживачів та потенційно нових. Якщо ліквідність ринку і
посилення конкуренції є загрозою для наявних постачальників (транзитерів) з
одного боку, то з іншого - воно відриває ринок для нових учасників [172].
Балансування також відіграє важливу роль у відкритті рику. В режимі“вхід-вихід”, шіпери можуть внести в систему надто великий обсяг природного
газу, який треба буде згодом відразу вилучити, що може призвести до
розбалансування мережі. У порівнянні з моделлю “точка-точка”, де в’їзд і обсяг
виходу кожного окремого контракту визначає платіжний баланс, перевага
моделі “вхід-вихід” у тому, що відмінності між обсягами входу і виходу можуть
бути зараховані, перш ніж вони будуть переведенні в готівку як дисбаланс або
штраф. Чим більша балансуюча група, тим вищий портфельний ефект, що
зводить до мінімуму дисбаланс в кінці періоду врівноваження.
Мережеві оператори повинні створити можливості доступу в точках входу
та виходу таким чином, щоб шіпери були вільні обирати, будучи незалежними
один від одного. Ефект від даних змін, швидше за все, є скорочення вільних
потужностей; мережеві оператори повинні розглянути всі можливі сценарії
використання ємності шіперами при визначенні наявних потужностей [173].
Третій Енергетичний Пакет актуалізує за допомогою створення відповідної
нормативної бази всі попередні напрацювання, обговорення, що відтепер стають
обов’язковими для впровадження в країнах ЄС та членах ЕС. Регламент 715/2009
ЄС вказує, що системні оператори повинні запровадити модель “вхід-вихід” у свої
національні газові ринки. Як наслідок запровадження ТЕП призводить до того, що
тарифи моделі “вхід-вихід”, повинні замінити тарифи, котрі розраховувалися на
основі

контрактних

шляхів.

Витрати,

що

лягають

в

основу

нового

тарифоутворення повинні бути прозорими та дозволяти ефективно відповідати
мережевим операторам на запити ринку, в тому числі, має бути врахована
відповідна віддача від нових інвестицій у мережу.
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У “вхід-вихід” моделі, вхід і видобуток газу є відділеними, а
транспортування газу між цими точками входу та виходу не пов’язані з
фізичним потоками природного газу.
Впровадження моделі “вхід-вихід” дозволяє досягти таких переваг:
- Сприяє розвитку конкуренції, так як це зменшує бар'єри для нових
гравців на ринку.
- Поділ точок вхід і вихід для розподілу потужностей покращує
ліквідність природного газу – продаж природного газу здійснюється
незалежно від його фізичного потоку або місця наявності.
- Тарифи “вхід-вихід” дають можливість більш повноцінно відображати
вартість транспортування в вузлових та в складних транзитних
мережах.
- Тарифи “вхід-вихід” здатні вмістити локальні характеристики різних
мереж.
Регламент 715/2009 ЄС [104] визначає основні характеристики моделі
“вхід-вихід”. Однак, хоч основні характеристики моделі “вхід-вихід” визначені,
моделі реалізовані в державах-членах ЄС відрізняється один від одного.
Відповідно до визначення, так званої, “повної” теоретичної моделі “вхід-вихід”,
вона характеризується наступними особливостями:
- Вхід і вихід потужності – користувачі мережі можуть замовити потужності
входу і виходу окремо.
- Вільна можливість розміщувати потужності – вхід і вихід потужності, як
правило, вільно розподіляються. Це означає, що газ введений в систему в
будь-якій точці входу може бути доступний в будь-якій точці виходу в
системі на повністю незалежній основі. Кожна точка виходу може
поставлятися з будь-якої точки вводу в будь-яких межах.
- Віртуальна точка торгівлі (VP) – в повній моделі “вхід-вихід” має бути
обладнана так звана віртуальна точка торгівлі, де газ може бути
виставлений на продаж незалежно від його місця розташування.
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Віртуальна точка торгівлі надає можливість своїм користувачам на
двосторонній основі передавати права власності на газ та/або своп
дисбалансів між користувачами мережі.
- Рівень розподілення включений – в повній моделі “вхід-вихід”, рівень
розподілу включений в тому сенсі, що транспортування та розподіл
операторами мереж змушує їх турбуватися про наявну потужність та
вирішувати проблеми з’єднання точок приєднання (City Gate). Користувачі
мережі формують лише потенціал виходу на мережевому рівні, де
кінцевий вихід має відбуватися. Дисбаланс між входженнями та
вилученнями (з урахуванням угоди на VP) агрегується по всіх пунктах
входу і виходу в портфелі мережі користувача, незалежно від рівня мережі.
Повна модель “вхід-вихід” може бути описана таким рис. 2.12.
TSO рівень

Торгівля на
кордоні

X
VP
Торгівл
я

N

Торгівля на
кордоні

Місцева Видобуток
Зберігання
X торгівля
LNG

DSO

Видобуток Місцева
Зберігання
торгівля
LNG

N

X

Рис. 2.12. Схематичне зображення повної моделі “вхід-вихід”
Природній газ входить у ГТС або на транскордонних пунктах точок входу
(точки входу трубопроводів або LNG-терміналу) або в пунктах пропуску за
рахунок внутрішнього виробництва. Природній газ виходить із ГТС або в
прикордонних точках виходу, що безпосередньо пов’язує клієнтів на рівні TSO
(транспортування, передача) або в точках виходу в розподільчі мережі. Крім того,
більшість ГТС мають газосховища, де модель з точками “вхід-вихід”також є
можливою. Традиційне використання контрактних шляхів (модель точка-точка)
скасовується, вхід і існуючі потужності, як правило, визначаються як вільно
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розподілені або відмежовані. “Повної” модель “вхід-вихід” передбачає: введений
природний газ у систему у будь-якій точці входу може бути доступним для
відбору в будь-який момент виходу з системи на повністю незалежній основі. Це
призводить до того, що кожна точка виходу може розглядатися як пропозиція від
будь-якої точки входу без будь-яких обмежень.
Окрім того, зазвичай, в межах “повної” моделі вхід-вихід передбачається
існування так званої віртуальної точки торгівлі (VP). Регламент 715/2009 ЄС
вимагає, щоб природній газ міг бути проданий незалежно від місця його
розташування в системі. Існування VP виконує дану вимогу. VP надає
користувачам можливість на двосторонній основі передачі прав власності на
природній газ та/або своп дисбалансів між користувачами мережі. VP не
прив’язана до фізичної точки в системі і вона доступна без необхідності замовляти
вхід або вихід потужностей. Якщо є VP, користувачі мережі мають вільний доступ
від кожної точки входу і виходу до віртуальної точки.3 Повністю гнучкий доступ
до і від точок входу і виходу дозволяє шіперу (shippers) доставити газ до системи
(тобто до кожної точки виходу) і до VP, як тільки вони мають можливість до
входу. Так само, шіпер (shippers), володіючи вихідною потужністю може
домовитися про постачання природного газу як вихід з кожної точки входу, а
також від VP. Таким чином, шіпер може обмежити свою діяльність в системі і
продаж в VP, вимагаючи таким чином лише потужності входу або альтернативу,
володіючи потужностями виходу, тільки тоді як поставиться весь газ з VP. Крім
того, трейдер може купити або продати природній газ на VP, не маючи жодних
потужностей на вхідній або вихідній точці. Можна зробити висновок, що VP має
важливе значення і органічно доповнює модель “вхід-вихід” та сприяє
функціонуванню оптовому ринку [175].
В повній моделі, рівень розподілу повністю інтегрований в систему “вхідвихід”. Це означає, що мережеві оператори під час транспортування і розподілі
повинні турбуватися про потужність та про проблеми із з’єднаннями, що пов’язані
з точками приєднання (так звані city gate), в той час як шіпер (shippers) забронював
3 Договірний потік не завжди збігається з фізичним потоком.
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би лише можливості виходу на мережевий рівень, де кінцевий вихід відбувається.
Таким чином, шіпер (shippers) поставляючи клієнту підключення на рівні розподілу
потребує лише укладання контракту виходу потужності на цьому рівні і бути в
змозі поставити конкретному клієнту з будь-якої точки входу в систему (в тому
числі і з VP), а необхідна потужність на точці приєднання (city gate) залежатиме від
домовленості між операторами розподільчих та транспортних мереж. У такій
системі, рівень розподілу є частиною області ринку та / або балансування області.
Дисбаланс між введеним і вилученим природним газом (з урахуванням відповідних
угод на VP) буде потім узагальнений для всіх вхідних і вихідних потужностей в
портфелі шіпера (shippers), незалежно від рівня мережі [176]. Методологічний
процес розробки “вхід-вихід”моделі схематично зображений на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Порядок визначення цінових параметрів моделі “вхід-вихід” для
України
Джерело: розроблено автором.

При переході з попередньої транспортної моделі до моделі “вхід-вихід”, для
TSO доведеться заново оцінити технічний потенціал, який доступний на точках
входу та виходу. В моделі “вхід-вихід” потужності входу і виходу замовляються
окремо шіперами (shippers). Шіпери (shippers) можуть вільно використовувати
замовлені потужності входу та виходу у всіх комбінаціях (рис. 2.14).
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TSO не повідомляється більше замовлені потужності входу і виходу,
відтепер вони використовуватимуться у відношенню один до одного. Для України
це означає, що у порівнянні з ситуацією до впровадження моделі “вхід-вихід”,
стандартна структура потоку може змінитися в мережі. Тому, TSO може бути не в
змозі продовжувати розміщувати вже існуючі або раніше замовлені потужності.

Рис. 2.14. Розрахунок оптимальних газових потоків у діяльності
вантажовідправників при новій моделі “вхід-вихід” (shippers)
Обмеження кількості технічних можливостей гарантуватиме, що вся
запропонована місткість може вільно використовуватиметься в будь-яких
комбінаціях і за всіх умов (безкоштовно розміщувати). Однак, це не завжди
буде можливим або раціональним варіантом, оскільки це може означати, що
деякі шіпери (shippers) не отримають або не зможуть підтримати необхідні
раніше замовлені потужності, або що обсяг раніше замовлених потужностей
доведе ться зменшити як зайвий.
Можливі різні заходи для вирішення цього питання та вирішення
проблем заторів (табл. 2.2.) [180].
Адміністративні заходи здійснюються в основному безкоштовно в TSO,
за винятком, зниження тарифів на переривання або на обмежені можливості.
Ринкові засоби, як правило, супроводжуються винагородою контрагентів від
вжитих заходів. Крім різниці між адміністративними і ринковими заходами,
засоби також можуть бути згруповані за типом товар/послуги до яких вони
пов’язані між собою. Дві відмінності в цьому випадку можуть бути зроблені:
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засоби, що якось пов’язані з виділенням і використанням права на потужності
або з засобами, що прямо пов’язані з торгівлею природним газом і/або
послугами, котрі надаються користувачам мережі на щоденній основі.
Таблиця 2.2.
Можливі засоби для зняття перевантаження мережі

Контрагент
Потужність

Адміністративні
заходи
Вантажовідправники
(Shippers)
Переривання
потужностей
Географічне
обмеження
Обмежене
розміщення

Товар / Послуги
-

Ринкові заходи
Вантажовідправники
(Shippers)
Потужність
викуповується

Інфраструктурні
оператори

-

Місцева
торгівля
Зобов’язання
потоку

Перенаправлення
потоків

Реформа тарифоутворення з переходом на модель "вхід-вихід" має призвести
до значних інституційних, структурних та господарських зрушень на ринку
природного газу України. Дана модель передбачає кардинальні зміни, що
викликають появу нових економічних контрактів між суб’єктами ринку, які
базуються на європейських, більш гнучких та динамічних правилах. Метою даних
реформ є створення більш конкурентного середовища на ринку природного газу,
головною ціллю якого постає більш ефективно задовольняти потреби та
оперативніше реагувати на запити ринку України. В той же час, передбачається, що
модель “вхід-вихід” має вирішити проблеми адекватного відшкодування
економічного функціонування ГТС України, зняти надмірний тягар перехресного
субсидіювання в галузі. Важливою складовою реформування тарифоутворення за
моделлю “вхід-вихід” є гармонізація національного газового ринку з європейським.
А це означає, окрім декларативного моменту виконання міжнародних зобов’язань
України, досягнення за допомогою України ЄС своїх планових цілей розвитку, ще
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й можливість Україною використовувати, як один з шляхів диверсифікації,
європейські газові (спотові) ринки. Подібна гармонізація та запровадження
однакових, чітких та зрозумілих правил функціонування ринку означає, що
український ринок стає більш цікавим для іноземних інвесторів, створюються
сприятливі умови для європейських компаній заходити на український ринок з
своїм газовим продуктом, що має зменшити залежність України від одного джерела
імпорту природного газу. Перехід на модель "вхід-вихід" створює можливість для
України перенесення точок продажу російського транзитного газу з західного на
східний кордон, що знімає будь-які нарікання Росії з приводу незаконності
реверсного (віртуального) постачання газу.
Однак, окрім появи нових можливостей з переходом на модель “вхід-вихід”
виникає ряд загроз та ризиків. Розділення точок приймання і здачі при резервуванні
ускладнить можливість системному оператору знати, чи можуть бути обслуговані
зарезервовані потужності на вході, оскільки, в кінцевому рахунку, це залежить від
загального балансу між зарезервованими потужностями на вході та виході.
Український транспортний системний оператор раніше не користувався такою
практикою,

а

тому

можуть

виникнути

проблеми

на

певному

періоді

функціонування системи або можливо виникне необхідність залучити до
здійснення функціонування системи іноземних транспортних операторів з
відповідним досвідом (дане питання вирішується можливими варіантами
розділення вертикально-інтегрованих компаній в Україні).
Застосування тарифоутворення за моделлю “вхід-вихід” потребує детального
фізичного і фінансового моделювання потоків, що переходять по системі, що є
доволі складним процесом. В той же час, система тарифів вхід-вихід, дозволить
Україні підвищити гнучкість ринку контрактів на потужності, полегшити новим
гравцям доступ до системи. Як результат, ринок контрактів на потужності може
призвести до формування мало регульованих ринків, де ринок, а не регулюючі
органи буде встановлювати окремі збори [181]. У розгалужених системах, де
перекачують незначні обсяги продукції по відношенню до своєї загальної
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пропускної здатності, система може функціонувати як ємність, в якій додаткові
обсяги газу, які закачані в систему, збільшують загальний рівень і можуть бути
здані з системи в будь-якому місці без будь-яких витрат.
Модель

“вхід-вихід”

може

бути

невигідної

по

відношенню

до

транскордонних та транзитних потоків через “додовання тарифів” (“pancaking”).
Дане “додавання тарифів” передбачає, що по відношенню до транскордонних
потоків користувачі мережі зобов’язані сплачувати окремі збори на вході та виході
кожного кордонну, через які очікується торгівля. Однак, ЄС передбачає у своїх
подальших планах розвитку подолати цю проблему “додавання тарифів”, шляхом
об’єднання послуг газотранспортних потужностей на кордонах між країнамичленами і зонами дій операторів транспортних систем [182].
Висновки до Розділу 2
1. Поєднання наявної управлінської структури з організаційною структурою
ринку на якому розпочалися трансформаційні процеси в умовах лібералізації
виявили, що роль держави в управлінні не відповідає новим запитам ринку і стає
бар’єром у розвитку контрактних відносин через значну зарегульованність або
пряме адміністративне управління. Лібералізація призводить до зміни ролі держави
з управляючого суб’єкта на регулюючого. Однак, в межах, трансформації ринку
природного газу важливо чітко інституційно встановити межі як державного
втручання на ринок, так й межі регулювання та засоби упередження можливих
“провалів” ринку. Межі державного регулювання можна розділити на 4 основні
сфери: контроль цін і ціноутворення, якість продукції або надання послуг, умови
функціонування ринку та інше, що включає функціональний розподіл, а також
питання транскордонної взаємодії. В межах лише даних сфер та застосовуючи
ринкові засоби регулювання визначається нова роль держави на ринку. Методи,
якими держава може здійснювати регулювання ринку газу функціонально
поділяються на контроль цін, якість постачання та умови функціонування ринку.
2. Мотиви вирішення проблем енергетичної безпеки, зниження фінансових та
адміністративних бар’єрів для здійснення контрактів з торгівлі природнім газом,
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формування спільних інтегрованих регіональних ринків задля підвищення
конкуренції та якості послуг та, зрештою, можливості ефективного реагування на
нові виклики на глобальних ринках торгівлі енергоресурсами, стали значними
спонукальними факторами, що обумовили потребу здійснити національну
трансформацію ринку природного газу за європейським успішним зразком
лібералізації енергетичних ринків. Фактори, що були породженні мотивом
підвищення безпеки в значній мірі змінили модель ринку природного газу.
Трансформаційні зміни, які вони спричинили, створили нові умови функціонування
ринку, які в подальшому якісно змінили

поведінку усіх суб’єктів ринку.

Диверсифікація джерел постачання природного газу не тільки позбавила
національний ринок від зовнішньої монопольної залежності від одного
постачальника, але й стала причиною появи широкої конкуренції між джерелами
постачання та імпортерами за кращі умови контрактації та зниження ціни імпорту.
Створення умов прозорості та відкритості дозволяє усім суб’єктам ринку постійно
здійснювати моніторинг за діяльністю усіх інших суб’єктів ринку. Втілення
фактору зниження бар’єрів призвело до зміни принципів функціонування моделі
ринку природного газу: до відмови від державного регулювання відпускних цін
виробників і цін на оптовому ринку газу, при цьому держава продовжує
регулювати роздрібні ціни у побутових споживачів і ціни на транспортні послуги;
до приватизації державних холдингів і виділення природних монополій від
потенційно конкурентних видів діяльності (розділ функцій транспортування,
видобування, постачання) при збереженні жорсткого регулювання природномонопольного сегменту, виключаючи тарифне регулювання; до стимулювання в
різних формах входження нових учасників на потенційно конкурентні сегменти
ринку; до впровадження недискримінаційного доступу для третіх осіб; до
створення умов, що сприяють розширенню вторинної торгівлі транспортними
потужностями і потужностями підземних газосховищ – перепродаж зарезервованих
потужностей та інше.
Зрештою, результуючі фактори інтеграції призвели до зміни інституційного
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забезпечення ринку природного газу України: запровадження механізму ринкового
ціноутворення на газ як на товар та на сукупні послуги (відмова від державного
управління); зміна культури споживання енергетичних ресурсів кінцевими
споживачами, поява стимулів до енергоефективності; формування конкурентного
ринку природного газу та послуг на тих сегментах ринку, що раніше були
монополізовані державою; надання права змінювати постачальника для всіх
категорій споживачів. надання права третім сторонам доступу до мереж; створення
умов до прозорості, відкритості та публічності; створення гармонізованого
правового поля з ЄС.
3. Для розвитку контрактних відносин на ринку природного газу важливе
місце займає розробка типових договорів, як базових форм взаємовідносин, що
чітко визначає майнові права, обов’язки та розподіляє ризики між сторонами
господарювання на ринку природного газу України. На даний момент в Україні
чинним законодавством встановлені певні форми типових договорів, що
регулюють взаємовідносини сторін на ринку газу. Дані договори оновлюють
договірні відносини, що виникли в попередні періоди та більш чітко визначають
права, обов’язки та вирішення спорів згідно нових запитів ринку. Однак, якщо
враховувати європейську модель ринку газу, що має сформуватися на основі
третього енергетичного пакету, то наявні договори не відображають повноцінно
картину всіх можливих нових форм контрактних відносин, які виникають на ринку.
Тому НКРЕКП в подальшому необхідно буде враховувати реалії нової газової
моделі ринку та доповнювати нормативну базу новими типовими договорами
(договори

фізичного

та

комерційного

балансування,

можливість

зміни

постачальника домогосподарствами, договори на вхід-вихід, договорами на
віртуальній точці торгівлі і т.д.)
4. Порівняльний аналіз тарифоутворюючих моделей, що застосовуються в
Європі та в Україні під час транспортування газу дозволив встановити, що модель
“вхід-вихід” в незначній мірі менш гнучка порівняно з поштовою моделлю, однак
набагато гнучкіша, ніж режим моделі точка-точка на рівні транспортування
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(передачі). Поштова модель тарифоутворення проста і прозора, але непрактична
для системи транспортування (передачі), де єдиний тариф може призвести до
спотворення цін, які відображають витрати на транспортування. В моделі “вхідвихід”, при економічно обґрунтованих тарифах на вході та виході в залежності від
розташування вдається адекватно відображати усі витрати транспортування.
5. Повна модель “вхід-вихід” є теоретичною моделлю, яка відображає
“ідеальні” теоретичні аспекти, розроблені ЄС в процесі обговорення та пошуку
такої моделі, яка б найбільш повноцінно та ефективно могла би відображати
основні принципи функціонування європейського енергетичного ринку. Однак,
європейська практика демонструє, що різні країни ЄС мають різні варіанти
втілення моделі “вхід-вихід”. Це обумовлено тим, що країни ЄС прагнуть
адаптувати модель “вхід-вихід” до внутрішніх особливостей ринку, на яких в свою
чергу присутні різного характеру фізичні, економічні, інституційні та технічні
обмеження. Самі ці обмеження і визначають кінцевий вигляд запровадженої моделі
“вхід-вихід” в даних країнах, але при цьому при дотриманні основних принципів,
що визначенні відповідними європейськими директивами та регламентами. Україні
під час моделювання засобів функціонування моделі “вхід-вихід” необхідно
враховувати специфіку внутрішнього ринкового середовища та на основі відомих
європейських норм, зуміти досягнути даних принципів функціонування ринку.
6. На основі “ідеальної” моделі “вхід-вихід” було розроблено методологію
впровадження тарифоутворюючої модель “вихід-вихід” для України. Були
запропоновані можливі засоби для зняття перевантаження мережі, використовуючи
адміністративні та ринкові методи впливу на потужність або на сам предмет
торгівлі/послуг. Реформа тарифоутворення з переходом на модель "вхід-вихід" має
призвести до значних інституційних, структурних та господарських зрушень на
ринку природного газу України. Дана модель передбачає кардинальні зміни, що
викликають появу нових економічних контрактів між суб’єктами ринку, які
базуються на європейських, більш гнучких та динамічних правилах. Метою даних
реформ є створення більш конкурентного середовища на ринку природного газу,
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головною ціллю якого постає більш ефективно задовольняти потреби та
оперативніше реагувати на запити ринку України. В той же час, передбачається, що
модель “вхід-вихід” має вирішити проблеми адекватного відшкодування
економічного функціонування ГТС України, зняти надмірний тягар перехресного
субсидіювання в секторі. Перехід на модель "вхід-вихід" створює можливість для
України перенесення точок продажу російського транзитного газу з західного на
східний кордон, що знімає будь-які нарікання Росії з приводу незаконності
реверсного (віртуального) постачання газу.
7. Окрім появи нових можливостей з переходом на модель “вхід-вихід”
виникає ряд загроз та ризиків. Розділення точок приймання і здачі при резервуванні
ускладнить можливість системному оператору знати, чи можуть бути обслуговані
зарезервовані потужності на вході, оскільки, в кінцевому рахунку, це залежить від
загального балансу між зарезервованими потужностями на вході та виході.
Надійність системи вимагатиме від транспортного оператора надавати послуги
балансування між загальними обсягами закачування і постачання користувачам
системи, для чого може виникнути потреба закуповувати додаткові обсяги газу
(балансуючий газ). Застосування тарифоутворення за моделлю “вхід-вихід”
потребує детального фізичного і фінансового моделювання потоків, що переходять
по системі та є доволі складним процесом. В той же час, система тарифів “вхідвихід”, дозволить Україні підвищити гнучкість ринку контрактів на потужності,
полегшити новим гравцям доступ до системи.
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА
ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
3.1 Запровадження транспортної тарифоутворюючої моделі вхід-вихід в
Україні
Впровадження моделі “вхід-вихід” для більшості газотранспортних
мереж в Європі відображає переконання, що такий принцип ціноутворення на
послуги

з

транспортування

найкраще

відповідає

умовам

формування

конкурентного ринку газу. Обговорення умов доступу до газових мереж
проводилося, головним чином, в рамках Мадридського форуму протягом 20022004 рр., де учасники врешті дійшли висновку, що саме модель “вхід-вихід”
якнайкраще дозволяє досягати недискримінаційності доступу до мережі, як
того вимагає Директива 2003/55/ЕС. Зокрема, ця Директива визначала, що:
-

доступ до пропускної здатності мережі має бути відкритим і

безперешкодним для забезпечення максимально можливої технічної гнучкості
мережі;
-

тарифи на потужність повинні бути справедливими, об'єктивними і

прозорими для користувачів мережі, тобто, відображати реальні витрати.
Європейські правові документи Другого енергетичного пакету, зокрема
Директива 2003/55/ЕС і Регламент ЄС 1775/2005 “Про умови доступу до мереж
передачі природного газу”, були досить загальними в цій частині і залишили
відкритим питанням конструкції доступу до мережі. Головна мета даних норм
полягала в формулюванні критеріїв адекватності умов доступу, а не у
визначенні його стандартів. Третій енергетичний пакет актуалізував за
допомогою створення відповідної нормативної бази нові напрацювання, що
відтепер стали обов’язковими для впровадження в усіх країнах ЄС та членах
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ЕС. У Регламенті 715/2009 ЄС чітко вказувалося, що всі системні оператори
повинні запровадити модель “вхід-вихід” на національних ринках газу
виходячи з наступних принципів:
1.

Газ повинен продаватися незалежно від його місця розташування у

газотранспортній системі, тобто мережевим користувачам повинно бути надано
право вільно та незалежно бронювати потужності входу та виходу;
2.

Тарифи на кожну окрему точку входу та виходу формуються локально

для забезпечення можливості врахування наявних фізичних потужностей та
операційних витрат на експлуатацію системи;
3.

Тарифи повинні формуватися на принципах недискримінаційності по

відношенню до всіх суб’єктів ринку та ефективно реагувати на ринкові сигнали;
4.

Незалежність

потужностей

входу

і

виходу

забезпечується

запровадженням принципу віртуальної торгової точки (VP), де користувачі
мережі, які замовили потужності з входу або виходу, можуть продати або купити
газ.
В результаті запровадження ТЕП попередній підхід до розрахунку тарифів
на послуги з транспортування газу, що до цього базувався на відстані
транспортованого природного газу, було змінено на тарифну модель “вхід-вихід”
із встановленням відповідної плати за потужності. Витрати, що повинні були
тепер братися за основу нового тарифоутворення, повинні були бути прозорими
та дозволяти ефективно реагувати мережевим операторам на запити ринку, а
також враховувати інвестиційну складову на оновлення та розвиток мереж.
Хоча Регламент 715/2009 ЄС й визначив загальні характеристики моделі
“вхід-вихід”, як продемонструвала пізніше практика, її впровадження серед
країн ЄС відбувалося в різний спосіб, що було обумовлено цілком природною
необхідністю адаптувати модель “вхід-вихід” до особливостей внутрішнього
ринку з притаманними йому економічними, інституційними та технічними
умовами та обмеження. Самі ці обмеження врешті й визначили кінцевий вигляд
запровадженої моделі “вхід-вихід” в кожній конкретній країні при обов’язковій
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умові

дотримання

загальних

принципів,

визначених

відповідними

європейськими директивами та регламентами.
Аналіз досвіду країн Європи дозволяє виділити декілька чинників, які
прямо або опосередковано впливали на свободу розподілу потоків газу
всередині держави і, відповідно, були визначальними при виборі форми і
методів запровадженні нової ринкової моделі:
• фізичне або комерційне розділення газотранспортної системи,
наприклад, з виділенням транзитних трубопроводів;
• існування кількох ринкових зон (ринкових областей) з окремими
системами входу-виходу;
• наявність довгострокових транзитних контрактів.
У більшості європейських країн локалізація системи “вхід-вихід”
співпадає з державними кордонами. Розподіл на декілька ринкових зон в межах
однієї країни інколи є об’єктивною необхідністю, зумовленою технічними
особливостями газотранспортної системи (ГТС) – наявністю великих локальних
мереж або ймовірністю фізичного перевантаження системи. Проте будь-яке
надмірне розділення великих мережевих зон, тобто наявність окремих
магістральних

потужностей

або

окремої

інфраструктури

розподілення

природного газу в рамках однієї системи “вхід-вихід” обмежують гнучкість
діяльності шіпперів та можливість їхнього вільного доступу до точок
потужностей, в тому числі до віртуальної точки торгівлі (virtual point, VP),
навіть якщо функціонування системи вибудовується на засадах прозорості та
недискримінаційності у доступі до точок приєднання. У свою чергу, це
обмежує вплив та можливості шіпперів до балансування системи, що апріорі не
сприяє розвитку національного ринку загалом [169].
У випадку вітчизняної ГТС навряд чи можливо говорити про існування в
ній великих локальних систем, де б гостро відчувався дефіцит потужностей.
Значна розгалуженість ГТС України та великі наявні транспортні потужності
можуть слугувати підґрунтям створення в Україні єдиної національної ринкової
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зони

системи

“вхід-вихід”.

Нормативні

документи

ЄС

дозволяють

використовувати довготермінове бронювання, що зберегло б у нашому випадку
можливість отримання стабільних доходів від транзиту, хоча об’єктом продажу
стали б вже не газові потоки, а потужності системи. За умови розподілу
потужностей через аукціон, дотримання узгодженої мінімальної норми
доходності та чіткого контролю незалежним державним регулятором фактичних
витрат, контроль за потужностями можна було б передати приватній структурі
(досвідченому

європейському

оператору

для

максимального

залучення

вітчизняної ГТС до розподілу міжрегіональних газових потоків) [174].
Водночас, Україна є великим транзитером природного газу, а доходи від
транзитної діяльності не лише в значній мірі формують фінансову базу
функціонування ГТС, але є й політичним аргументом при встановленні тарифів
на послуги з транспортування (рис 3.1.).

Рис. 3.1. Обсяги транзиту (ліва шкала) та доходу від транспортування
природного газу (права шкала)
Джерело: НАК «Нафтогаз України» , [171].

Внаслідок політичних, економічних та організаційних причин обсяги
транзиту газу територією України з 2004 р. постійно зменшувалися, а рівень
невизначеності щодо можливостей їхнього нарощування (або збереження
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поточних обсягів) в середньостроковій перспективі залишається високим.
Натомість внутрішнє споживання палива є відносно сталим і прогнозованим.
Таким чином, за несприятливих зовнішніх ринкових умов встановлення
гарантованого доходу для оператора потужностями може виявитися ненадійним
рішенням, оскільки скорочення обсягів транзиту призводитиме до дефіциту
дохідної частини та необхідності її компенсації за рахунок внутрішніх споживачів.
Тому, базуючись на основних правилах та принципах функціонування
системи “вхід-вихід”, враховуючи гнучкість даної системи, а також зважаючи
на те, що інфраструктура з транзиту та транспортування газу для внутрішніх
споживачів не є розділеною, розділення ГТС України на дві ринкові зони
виглядає більш економічно виправданим. Перша ринкова зона могла б
об’єднати всі точки входу з Білорусі та Росії в одну точку, в якій потоки газу
розгалужуються з єдиної віртуальної точки виходу з першої зони. Друга
ринкова зона по суті включала б тоді безпосередньо внутрішній ринок України.
Такий підхід дозволятиме відділити доходити від транзиту, що будуть
отримуватися в першій зоні, від транспортних доходів в іншій ринковій зоні.
Для керування газотранспортною системою, що буде розподілена на дві
ринкові

зони,

які

можуть

контролюватися

різними

господарюючими

суб’єктами, важливо забезпечити незалежність єдиного оператора системи.
Саме за таких умов оператор зможе надавати на недискримінаційній основі
доступ третіх сторін до мережі, а також нести відповідальність за експлуатацію
та технічне обслуговування ГТС.
Доходи

оператора

системи,

отримані

від

оплати

його

послуг

користувачами мережі, також повинні бути предметом регулювання з боку
державного регулятора. Для кожної ринкової зони державний регулятор
повинен

встановити

окрему

методику

розрахунку

тарифів.

Вартість

транспортування газу, головним чином, повинна ґрунтуватися на обсягах
зарезервованих потужностей, водночас змінні витрати (обсяги природного газу
для забезпечення витрат на технологічні витрати та нормативні втрати) мають
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сплачуватися шляхом включення у розрахунок формули тарифу на точці
виходу товарного компоненту (табл. 3.1.).
Однак, вибір оптимального варіанту впровадження тарифоутворюючої
моделі “вхід-вихід” повинен перш за все базуватися на оцінці впливу на тарифи
по транспортуванню для транзитних операцій та на формування кінцевого
тарифу для внутрішнього споживача, похідного впливу на фінансовий стан
газотранспортних

компаній

та

їхньої

спроможності

оновлювати

інфраструктуру.
Таблиця 3.1.
Можливі варіанти застосування системи “вхід-вихід” в Україні
Довгострокові
транзитні
контракти
Відповідність
вимогам ЄС

Особливості
регулювання

Особливості
транзиту

Відповідає
вимогам старого
контракту, не
відповідає
вимогам ЄС
Укладання
окремого договору
на транзит, що
встановлює
особливий режим
регулювання
Невизначеність
щодо майбутнього
для Газпрому, що
призводить до
пошуку нових,
обхідних
маршрутів

Проста система
“Вхід-вихід”

Довгострокове Дві ринкові зони
бронювання
на зовнішніх
кордонах
Повністю відповідає вимогам ЄС

Немає
розділення
режимів
транзиту та
постачання газу
на внутрішній
ринок
Нестабільні
доходи від
транзиту та
нестабільні
внутрішні
тарифи на
транспортування

У випадках
транзиту певна
частка
пропускної
здатності
бронюється
виключно під
транзит
Забезпечення
стабільних
доходів від
транзиту в
межах
виділеної
потужності під
бронювання

Можливе
збільшення
кількості суб’єктів
(операторів та
учасників
ринкових зон), що
ускладнюватиме
ринкову модель
Для транзиту не
створюються
особливі режими
сприяння і він
здійснюється на
загальних умовах
транспортування
природного газу
згідно кодексів
мереж

Джерело: складено автором на базі [177].

В межах ЄС країни, що не змогли інтегрувати транзитні контракти
попередніх періодів до нової моделі ринку газу, були змушені виділити з нього
транзитні потоки в особливий режим регулювання. Так, в Чехії, правило “входу-
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виходу” не поширюється на транзитні контракти, що були укладені до 1 січня
2011р., якщо оператор системи вирішив не розділяти потенціал потужностей
входу і виходу. Шіппери, які працюють за транзитними контрактами “вхідвихід”, що не передбачають постачання природного газу на внутрішній ринок і
його продажу на віртуальній точці торгівлі, повинні проводити балансування
окремо від інших суб’єктів ринку задля уникнення реєстрації на VP.
Згідно норм ТЕП та рішень Європейського Суду [178] транзитні операції
не можуть наділятися привілейованим положенням, оскільки це порушує базові
умови ефективної конкуренції та створює бар’єри доступу третіх сторін до
газотранспортних мереж. Довгострокові транзитні контракти повинні бути
узгодженими з внутрішнім транспортуванням, не перешкоджати конкуренції та
іншим положенням Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту (ЄС) 715/2009, в тому
числі в питаннях встановлення тарифів, управління перевантаженнями і
розподілу потужностей. Як демонструє європейська практика, в країнах, де
продовжують діяти укладені раніше довгострокові транзитні контракти,
інформація про реальну доступну потужність часто не є публічною, що створює
бар’єри для третіх сторін та спотворює принципи відкритості та прозорості
ринку. Це, в свою чергу, призводить до того, що у разі відмови від надання
доступу до потужностей причина такої відмови залишається невідомою – чи то
з причин виконання транзитних контрактів, або з інших наявних в системі
транспортування економіко-технічних обставин. В цілому, існування різних
режимів тарифоутворення та окреме регулювання транзитних контрактів та
контрактів на внутрішнє транспортування не сприяє відкритості, прозорості,
прогнозованості та стає бар’єром для розвитку конкуренції на ринках газу.
Водночас, Європейський Суд у своїх рішеннях визнає необхідність
дотримання країнами ЄС, що на момент укладання довгострокових транзитних
контактів не набули членства у ЄС, виконання своїх зобов’язань за діючими
транзитними контрактами навіть всупереч тому, що умови цих договорів
порушують норми європейського права. При цьому, до перегляду попередніх
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довгострокових транзитних контрактів такі країни не можуть в даних питаннях
розраховувати на норми ЄС у захисті своїх прав згідно європейського
законодавства. Після закінчення терміну діючих транзитних контрактів або
їхнього дострокового перегляду всі країни ЄС та держави-члени ЕС повинні
адаптувати свою модель ринку транспортних послуг до вимог ТЕП.
Транзит природного газу територією України досі здійснюється відповідно
до контракту між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром», термін дії якого
закінчується в кінці 2018 року. Враховуючи необхідність проведення процедури
розділення (unbundling) НАК «Нафтогазу України» відповідно до норм Третього
енергетичного пакету та створення незалежного від інших суб’єктів ринку
транспортного оператора, вже сьогодні виникає проблема переоформлення
існуючих домовленостей по транзиту природного газу на нову юридичну особу.
Окрім того, зміна умов транзиту повинна бути узгоджена ще й на державному
рівні, беручи до уваги існування відповідної діючої Угоди4 між урядами.
Підставою для перегляду існуючих комерційної та міжурядової угод можна було
б вважати зміну правил функціонування внутрішнього ринку природного газу,
що здійснюється відповідно до міжнародних зобов’язань України і може
розглядатися як істотна зміна умов ведення господарської діяльності. Проте
додатковим бар’єром до інтеграції транзитних потоків до системи “вхід-вихід”, а
відтак і перенесення точки продажу природного газу ВАТ «Газпром» на східний
кордон України, що мала б при цьому відбутися, є продовження дії аналогічних
контрактних домовленостей між ВАТ «Газпром» та країнами ЄС про купівлю
природного газу на своїх східних кордонах.

4 Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського
природного газу територією України від 22.12.2000, ратифікована Законом України від 15.11.2001 № 2796-III,
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо
забезпечення транзиту російського природного газу по території України від 04.10.2001, ратифікована Законом
України від 15.11.2001 № 2797-III та Протокол між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів
України на 2005 рік від 02.07.2004 до Міжнародного договору про додаткові заходи щодо забезпечення
транзиту російського природного газу по території України від 04.10.2001, ратифікована Законом України від
15.11.2001 № 2797-III.
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За таких обставин як компромісний варіант можна розглянути запровадження
довгострокового бронювання на зовнішніх кордонах для транзиту російського
природного газу, виділивши певний законтрактований на довгостроковий період (510 років) обсяг потужностей в точках входу та виходу виключно під потреби ВАТ
«Газпрома» або Російської Федерації загалом. Надання на такий довгостроковий
період вхідних та вихідних потужностей дозволить застосовувати стимулюючі
тарифи оплати, оскільки даний підхід сприяє здійсненню прогнозуючої функції
газотранспортним оператором на значний період своєї діяльності. Реалізоване у
такий спосіб довгострокове бронювання на зовнішніх кордонах не порушує
принципів конкуренції, не створює особливого режиму регулювання для транзиту
та відповідає вимогам європейських директив.
Європейська практика демонструє, що внаслідок активізації торгівлі при
переході на модель “вхід-вихід” наявні вільні пропускні потужності ГТС часто
скорочувалися. Тож виходячи з раціональних економічних міркувань для Росії
отримання можливості продавати природній газ на східному кордоні України за
умови виділення сталого обсягу транспортних потужностей під бронювання, що
не підпадатимуть при цьому під режим переривання, також було б вигідним,
оскільки дозволило б уникнути ризиків невиконання зобов’язань по постачанню
природного газу європейських споживачів через відсутність необхідних
потужностей на точках входу та виходу газових мереж країн-транзитерів.

Дохідність оператора та розподіл витрат
Не менш важливим етапом запровадження системи “вхід-вихід” є
формування тарифоутворюючої методології, що фактично визначатиме правила
користування мережею. При розробці такої системи для України необхідно
визначити її базові положення: допустимий рівень дохідності оператора системи
та спосіб розподілу витрат за користування системою між користувачами.
Регулювання прийнятної межі доходу операторів не визначається
європейськими директивами та регламентами. Регулюючими органами ЄС та
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ЕС розроблені рекомендації щодо підходів та принципів, які доцільно
застосовувати в національних умовах. Кожна держава в особі державного
регулятора або профільного міністерства розробляє свій національний режим
регулювання, виходячи з історичних особливостей функціонування сектору,
технічних особливостей мережі, пріоритетів національної політики тощо.
В країнах ЄС існує різноманіття практик регулювання доходу оператора,
найбільш поширеним серед яких є безпосереднє встановлення граничного рівня
доходу (Франція, Польща, Німеччина). Встановлюючи обмеження по доходам,
головний ризик коливань обсягів використання ГТС лягає на користувачів. За
таких

умов,

якщо

мережа

достатньо

завантажена,

середня

ціна

знижуватиметься, оскільки оператор ГТС не може заробляти більше порогового
значення. Однак, даний метод не встановлює стимулів зменшувати витрати
оператору, так як будь-який приріст виручки буде вилучений.
В Словенії, Литві та Словаччині регулювання дохідності оператора
здійснюється через встановлення граничного рівня цін. При встановленні
обмеження цін (тарифів) оператор ГТС приймає на себе ризики коливань обсягів
транспортування, оскільки за нижчого рівня використання потужностей доходи
будуть знижуватися. Проте, при будь-яких варіантах завантаженості ГТС оператор
має мотивацію до підвищення своєї ефективності задля збільшення прибутку.
Досить поширеним способом регулювання залишається традиційний
метод

“витрати

плюс”

(Румунія,

Данія),

який,

попри

легкість

адміністрування, має низку недоліків, що пов’язані з відсутністю стимулів
зменшувати витрати та призводить до збереження високого рівня енерго- та
матеріаломісткості послуг, не стимулює до підвищення ефективності діяльності
та покращення якості пропонованих послуг. Даний метод був основним у
здійсненні тарифного регулювання монополій в Україні та, згідно нього, розмір
тарифу

визначався

через

встановлення

граничної

рентабельності

до

задекларованого рівня витрат. База, на основі якої розраховували норму доходу,
складала не вартість активів або обсяги інвестованого капіталу, а сукупність
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витрат у виробництві відповідних послуг. За наявної нормативної бази та
недостатньої обґрунтованості розміру окремих видів витрат, транспортні
оператори намагалися включити до розрахунку якомога більшу кількість
витрат, що не сприяло ефективності розвитку мережі та встановленню
економічно обґрунтованих тарифів.
Фактично запроваджені підходи часто відрізняються від теоретичних,
класичних випадків описаних в літературі, зважаючи на необхідність адаптації
до конкретних ринкових умов. Наприклад, зустрічається багато випадків
комбінованих або “гібридних” моделей. Так, Чехія та Бельгія запровадили у
себе моделі, що поєднують елементи регулювання як доходу, так і цін. Уваги
заслуговує модель “RIIO” у Великобританії, що ґрунтується на контролі
прогнозних цін із врахуванням інноваційних та інвестиційних стимулів та
очікуваних обсягів внутрішнього видобутку природного газу. Італія у своєму
регулюванні базується на визначенні дозволеного рівня доходу активів,
граничному рівні операційних витрат та амортизації, а також встановлює
окреме обмеження цін на сировинні товари.
Україна з 1 січня 2016 року запровадила для транспортного оператора
магістральних мереж один з варіантів такого підходу – методологію
стимулюючого регулювання (RAB-регулювання), встановивши нарахування
норми доходу на регуляторну базу у розмірі 15,13% від здійснених інвестицій
оператором. Сам по собі цей метод регулювання є прогресивним, основною
перевагою якого є створення стимулів до підвищення ефективності та
залучення коштів для оновлення інфраструктури. На відмінну від попередньої
методології “витрати плюс”, даний підхід має довгостроковий характер
регулювання (3-5 років), що створює стабільне економічне середовища та
сприяє

здійсненню

прогнозованого

розвитку

ГТС.

Однак,

успішне

запровадження RAB-регулювання залежить від ефективної переоцінки активів
оператора, доведення балансової вартості виробничих основних засобів до їх
справедливої

вартості.

Вагомою

загрозою

успішності

впровадження
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стимулюючого регулювання в Україні є вартість кредитних коштів, що можуть
залучатися для розвитку ГТС. Як демонструє європейська практика, у ситуації,
коли вартість інвестицій вища за гарантовану прибутковість, залучення
додаткових коштів на оновлення та підвищення ефективності не відбувається.
Як демонструє європейська практика, запровадження RAB-регулювання в
короткостроковій перспективі може спричинити підвищення тарифів на
експлуатацію мереж. Подібний розвиток подій в Україні також є доволі
ймовірний: висока вартість кредитів на внутрішньому ринку, непевність щодо
перспективних обсягів транзиту природного газу, що до 2016 року невпинно
знижувався, а також зменшення фактичних обсягів споживання природного газу
можуть призвести до потреби перерозподілу витрат між користувачами. За таких
умов може бути доцільним додатково запровадити регулюючу модель на базі
обмежень по цінам, принаймні на певний період. В такому випадку оператор буде
частково приймати на себе ризики коливань обсягів транспортування, так як за
зниження рівня використання потужностей системи доходи будуть зменшуватися.
Це дозволить захистити споживачів від перерозподілу витрат від зменшення
транзитних операцій за рахунок внутрішнього споживання.
Важливим компонентом дохідності транспортного оператора є правила
обліку витрат. Транспортування природного газу є капіталомісткою діяльністю, а
тому капітальні витрати складають значну частку у загальних видатках на
утримання системи. Не існує єдиного усталеного підходу до методу калькуляції
витрат на функціонування ГТС. Наприклад, якщо основні засоби завжди
включаються, то робочий капітал5 може включатися до розрахунку на різних
рівнях, не всі країни практикують включення об’єктів незавершеного будівництва,
тощо. Не менш неоднорідними в країнах ЄС є підходи до оцінки активів –
використовують витрати попередніх періодів, індексовані витрати попередніх
5 Робочий капітал — різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими
зобов’язаннями, тобто він складається з частини оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного
капіталу і довгострокових зобов’язань. Наявність у підприємства робочого капіталу означає не лише його
здатність сплатити власні поточні борги, а й наявність можливостей для розширення діяльності та інвестування.
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періодів,

вартість

заміщення

чи

стандартні

витрати6;

облік

повністю

амортизованих активів, облік активів, що фінансуються за рахунок державних
субсидій або частково третьою стороною. Важлива й інтерпретація інвестиційних
витрат – надто “широке” трактування може призвести до зловживання і,
наприклад, надмірного включення непродуктивних інвестицій. І навпаки, “вузька”
інтерпретація витрат може спричинити недофінансування, що в довгостроковій
перспективі матиме негативні наслідки для всієї галузі. Визнаючи об’єктивну
необхідність оновлення ГТС, будівництва нових міждержавних інтерконекторів,
розширення внутрішньої мережі та збільшення видобутку природного газу,
розширене

тлумачення

інвестиційних

витрат

для

України

може

бути

виправданим.
Регуляторна стабільність багато в чому визначається періодом регулювання.
Тривала незмінність базових регуляторних умов має вирішальне значення для
стимулювання довгострокових інвестицій. Як правило, інвестори зацікавлені
більше в незмінності правил, ніж в постійному пошуку їхніх більш ідеальних або
уніфікованих форм. Постійні зміни в регулюванні можуть мати негативні наслідки
для проекту, очікувана невизначеність в майбутній адаптації проекту до нових
правил відіграє важливу роль у прийнятті рішень стосовно довгострокових
інвестицій. Тривалість регуляторного періоду переважно складає 5 років
(наприклад, в Бельгії, Італії, Німеччині, Словенії – 5 років, в британській моделі
“RIIO” – 8 років), тож встановлення тривалості першого регуляторного періоду в
Україні у 3 роки слід сприймати як адаптаційний термін, після якого тривалість
наступних регуляторних періодів повинна бути збільшена.
Регульовані тарифи на транспортування повинні покривати регульовані
витрати транспортного оператора. Плата за використання точок входу та виходу
має бути розроблена таким чином, щоб загальна сума надходжень була тотожна
очікуваному дозволеному доходу, що встановлений національним регулятором.
Тому задля досягнення даної цілі, національний регулятор встановлює фіксовані
6 Середні витрати по галузі.
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тарифи за користування точками входу/виходу. Відповідно до Закону України
“Про

ринок

природного

газу” визначено, що

пропускна

здатність на

міждержавних точках розподіляється через механізм аукціону. Задля того, щоб
гарантувати певний дохід навіть на тих точках, що не будуть використовуватися
на повну потужність, регулятором повинна бути затверджена резервна ціна.
Механізм запровадження резервної ціни відсутній в українському кодексі, однак
дане положення визначається Регламентом ЄС 984/2013. Також, національним
регулятором має бути вирішена проблема можливого надлишку або дефіциту
дозволеного доходу. У разі надлишку отриманого доходу, він має бути
вилученим, однак має бути прийнята нормативна база щодо процедури та
подальшого розподілу цих коштів. У разі дефіциту дозволеного доходу повинна
бути встановлена процедура можливого щорічного перегляду національним
регулятором умов, на підставі яких здійснюється регулювання норми доходу.

Особливості розрахунку тарифів при запровадженні моделі “вхідвихід”
Європейськими нормами не визначено, якими засобами та в якій формі
має бути імплементована модель “вхід-вихід”, однак загалом, механізм
впровадження базується на таких принципах:
1. розділення точок входу та виходу;
2. відокремлення потужностей від товарних потоків;
3. недопустимість дискримінації постачання внутрішнім споживачам.
Розділення

точок

входу

та

виходу,

географічна

диференціація.

Встановлення диференційованої системи розподілу доходу (згідно затвердженої
допустимої норми) на точках входу та виходу дозволяє транспортним
операторам надавати цінові сигнали користувачам мережі, ґрунтуючись на
географічному розташуванні, що має призвести до більш ефективного
функціонування мережі та інвестицій і, таким чином, призвести до мінімізації
витрат. Надзвичайно важливо, щоб транспортна система ефективно реагувала на
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сигнали ринку, оскільки, якщо система неадекватно реагує на подібні сигнали, то
це означає, що транспортні операції неповноцінно покривають витрати.
Розділення точок передбачає визначення частки доходів, що будуть
збиратися на виході та вході у транспортну систему. Розподіл може
ґрунтуватися на різних методах. Деякі держави встановили розподіл точок в
пропорції 50/50 (Великобританія, Італія, Польща, Німеччина). В інших країнах
ЄС розподіл може бути не пропорційний. В Чехії 61,5% доходу припадає на
точки виходу. Австрія використовує розподіл 20/80. Бельгія для точок входу
використовує лише фіксовані витрати, що тотожно близько 15% від
дозволеного загального доходу. В основу тарифів Португалії закладена база на
основі довгострокових середніх додаткових витрат, використовуючи спрощену
модель газотранспортної системи з кінцевим розподілом 26/74. Деякі країни ЄС
навпаки збирають більше доходів на точках входу (Угорщина, Люксембург).
Відповідно

до

постанови

Національної

комісії

регулювання

електроенергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) №3158 з 1 січня
2016 року ввелися нові тарифи на послуги з транспортування природного газу
для точок входу та виходу з газотранспортної системи, розташованих на
державному кордоні України, та норми забезпечення виробничо-технологічних
витрат та нормативних витрат природного газу для точок виходу.. В Україні
цільовий розподіл між точками входу та виходу поки що складає приблизно на
рівні 30/70. Однак, в подальшому, після певного господарського опрацювання
тарифної системи,

необхідно буде внести поправки в тарифоутворенні,

зважаючи на цінові сигнали, що виникнуть на ринку.
Диференціація у встановленні різних тарифів на точках входу і виходу,
обумовлена економічною політикою, яка визначає пріоритет розвитку мереж та
внутрішнього газового ринку. Встановлення вищої ціни на точках входу
вмотивовано політикою захисту національного ринку від надмірних обсягів
імпорту та неспроможності внутрішнього видобутку конкурувати з міжнародними
цінами. Встановлення вищої ціни на виході, обумовлено політикою залучення до
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національного ринку нових джерел постачання природного газу, однак надмірно
високі тарифи є ризиком для зниження привабливості ГТС як транзитного шляху
постачання. Україна встановила надмірно високі тарифи на точках виходу, однак
дане рішення було обумовлене тим, що договір про транзит з Росією дійсний до
2019 року. Згідно декларацій Росії, після 2019 року ГТС України в рамках
транзиту планується використовувати мінімально. Тому встановлення високого
тарифу на точках виходу було здійснено виходячи з позицій того, що за термін,
який залишився до 2019 року, має відбутися прискорена амортизація активів ГТС.
Після 2019 року тарифи на транзит мають знизитися в рази.
Розділення пропускної здатності та товарного потоку. В державах ЄС у
структурі тарифу надається різна вага компонентам, котрі розраховуються на
основі пропускної здатності (грошова одиниця на зарезервовану потужність) та
товару, який транспортується (грошова одиниця на фактично здійснену
транспортну операцію за день). Так, співвідношення між даними компонентами
тарифу в Ірландії, Румунії складає 90/10, в Польщі – 80/20, в Литві 70/30. Інколи
дане співвідношення залежить від змінних витрат – інвестиційної складової та
операційних витрат в структурі собівартості.
Україні, виходячи з потреб імплементації норм Третього Енергетичного
пакету, необхідно дотримуватися європейських правил та рекомендацій в
запровадженні даної моделі в структурі тарифу. Це передбачає, що тарифи
повинні попередньо бути розрахованими, ґрунтуючись на замовленій пропускній
здатності за виключенням специфічних тарифів, що безпосередньо пов’язані із
обсягами транспортованого газу. Це дозволить Україні підвищити прозорість та
чітко мати змогу відображати, які компоненти витрат включені в тариф, що
розраховується на базі товарного потоку. Тоді, плата за використання пропускної
потужності буде покривати капітальні витрати, а плата за транспортування
товарного обсягу відображатиме лише операційні витрати. Однак, залишається
відкритим питання методу перерозподілу за користування мережею стосовно
використання технічного газу. Значна частка країн ЄС поклала зобов’язання за
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оплату технічного газу на оптових постачальників (трейдерів).
Зменшення плати для внутрішнього транспортування на короткі відстані.
Системі “вхід-вихід” властиве відхилення у формі перехресного субсидування між
транспортуванням природного газу на незначні відстані та транспортування
транзитних потоків. Для всіх користувачів тарифи в певній точці входу до мережі,
незалежно від призначень та місця є однаковими. Це призводить до того, що
транзит або передача газу на більш значну відстань може бути дешевшими за
транспортування на незначну відстань в залежності від цін в окремих точках
входу. Цей ефект тим помітнішим, чим більшою є ринкова зона системи. В деяких
країнах ЄС, задля того, щоб уникнути подібних проявів перехресного
субсидіювання та викривлення ринку, вводяться короткі магістральні тарифи
задля врегулювання тарифів на передачу газу на незначні відстані. Однак,
впровадження додаткових правил регулювання завжди ускладнює тарифну
систему. Проте, інколи, особливо якщо цінові зони великі, а країна є великим
транзитером, доцільно адаптувати вихідні тарифи задля уникнення перехресного
субсидування між транзитом і транспортуванням для того, щоб зняти
навантаження з внутрішніх споживачів.
Впровадження тарифоутворюючої системи “вхід-вихід” на ринку
природного газу України
Обсяги

транзиту

природного

газу

через

Україну

базуються

на

середньострокових та довгострокових прогнозах споживання природного газу в
Європі. Сценарії споживання природного газу у Європі ґрунтуються на прогнозах
U.S. Energy Information Administration [195] та EU Reference Scenario 2016 [196]
Енергетичної Комісії. Відповідно, дані прогнози європейського споживання
природного газу стали основою формування сценаріїв транзиту через Україну.
Задля визначення можливих обсягів транзиту природного газу через
Україну враховувалися прогнози видобутку природного газу в країнах ЄС та у
Європі загалом до 2030 року [189]. Також враховувалися норми Третього
енергетичного пакету, що передбачають обмеження залежності більше 35% від
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одного джерела постачання природного газу до країн ЄС та Енергетичного
Співтовариства.

За

оптимістичним

сценарієм

передбачається

зростання

споживання природного газу в країнах ЄС щорічно на 1,27%, а в європейських
країнах, що не входять до ЄС прогнозується 0,4% падіння споживання природного
газу до 2019 року та з 2020 року щорічне зростання на 0,07%. Видобуток
природного газу в європейських країнах OECD, а зокрема у Норвегії, Нідерландах
та Великобританії, на котрі припадає близько 80%, в середньостроковій
перспективі знижується, однак з 2023 року обсяги видобутку відновлюють
постійне зростання. Це означатиме, що Європа власним видобутком зможе
задовольняти не більше 51% природного газу від загальних потреб у
прогнозованих обсягах споживання. Згідно виконання норм безпеки постачання
природного газу з Російської Федерації (РФ) має складати в межах 35% від усіх
обсягів імпорту. З 2010 по 2015 імпорт російського газу до ЄС коливався від 130,6
до 157,4 млрд. м. куб .
Враховуючі наявні потужності газопроводів, в обхід України максимально
РФ може експортувати 115 млрд. м. куб. Звідси необхідно вилучити
вузькоспеціалізовані потужності до обмежених країн у розмірі 22 млрд. м. куб. і
тоді наявні потужності складуть 93 млрд. м. куб. За урахуванням того, що
Північний Потік не можуть в повному обсязі використовувати через норми ЄС, то
загалом наявні потужності складуть 75, 5 млрд. м. куб. При найменшому обсязі
експорту в 2011 році в 130,6 млрд. м. куб. РФ однаково довелось би експортувати
через Україну. Якщо припустити використання РФ всієї наявної інфраструктур та
не зважати на європейські норми Третього енергетичного пакету, то при
утриманні рівня експорту 2015 року в 157,4 млрд. м. куб., через Україну необхідно
проекспортувати було б 64.4 млрд. м. куб. (табл. 3.2)
За песимістичним сценарієм передбачається зменшення споживання
природного газу в країнах ЄС на 1,5-0,5%, в інших же країнах Європи споживання
до 2020 року в незначній мірі скорочується і після 2020 року відбувається щорічне
зростання на 0,07% (табл. 3.3.).
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Таблиця 3.2
Оптимістичний прогноз транзиту природного газу РФ через Україну
2016-2025 рр, млрд. м куб.
Показник
Всього
споживання в
Європі, млрд
куб м
Всього
виробництво в
Європі, млрд
куб м
Імпорт до
Європи з РФ,
млрд куб м

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

528,69

535,32

540,03

548,83

555,77

562,80

569,92

577,13

584,48

591,82

267,38

249,17

251,93

249,70

247,08

245,94

246,38

249,20

253,20

258,40

135,64

141,98

143,87

146,86

149,96

152,77

155,29

157,33

159,15

160,74

Транзит через
Україну, млрд
куб м

59,96

69,75

71,75

75,65

79,75

83,33

86,37

88,56

90,35

91,73

Джерело: власні розрахунки на основі [195]

Таблиця 3.3
Песимістичний прогноз транзиту природного газу РФ через Україну
2016-2025 рр, млрд. м куб.
Показник
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
474,76 467,97 461,28 454,70 448,27 446,71 445,15 443,61 442,07 440,54
Всього
споживання
в Європі,
млрд куб м
247,16 237,27 227,78 218,67 209,92 203,62 197,51 191,59 185,84 180,27
Всього
виробництво
в Європі,
млрд куб м
119,75 119,27 118,75 118,18 117,57 118,26 118,92 119,54 120,12 120,67
Імпорт до
Європи з
РФ, млрд
куб м
43,53
44,12
44,60
44,99
45,31
46,91
48,46
49,93
51,34
52,70
Транзит
через
Україну,
млрд куб м
Джерело: власні розрахунки на основі [196]
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На основі отриманих даних з двох прогнозів транзиту природного газу
через

Україну

були

розроблені

4

сценарії

реформування

моделі

тарифоутворення на послуги транспортування природного газу.
Базою

для

першого

сценарію

було

впровадження

повної

тарифоутворюючої моделі “вхід-вихід” як для послуг транспортування
природного газу транзитного напрямку, так й для обслуговування внутрішнього
ринку. Задля встановлення нових тарифів на основі нової моделі, необхідно
було провести аналіз вартості ГТС, оцінити собівартість послуг та на основі
запровадження RAB-регулювання визначити вартість послуг за новою
методологією. Задля цього в оцінці вартості складових ГТС та собівартості
послуг/робіт були використанні річні звіти ПАТ «Укратрансгазу» та НАК
«Нафтогаз України». За базу у визначенні оцінки вартості регуляторної бази
ГТС була взята оцінка затверджена НКРЕКП у 310,353 млрд грн. Обсяги
інвестицій та амортизації на 10 років були визначенні згідно затвердженого
НКРЕКП Плану розвитку ПАТ «Укртрансгазу». Операційні контрольовані
витрати прогнозуються з урахуванням прогнозів темпів зміни індексу
споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції та зміни темпів
оплати праці працівників в цінах базового 2015 року. Зміна темпів оплати праці
працівників визначається на базі прогнозів темпів приросту ВВП та зміни
кількості населення України, що очікується в найближче десятиліття буде
зменшуватися та призводитиме до зростання заробітної плати відповідно на
0,35%. Операційні неконтрольовані витрати прогнозуються на основі індексу
споживчих цін та зміни темпів оплати праці працівників. Згідно методології
RAB-регулювання визначаються регуляторні періоди в яких встановлюються
основні критерії та вимоги до діяльності операторів газотранспортних мереж.
За сценарієм прогнозується, що ефективність витрат на послуги та роботи
газотранспортного

оператора

будуть

щорічно

покращуватися

на

1%.

Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів встановлюється на
рівні 15,13%. Ставка податку на прибуток встановлюється у розмірі 18%.
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Дані базові складові становлять основу для визначення розрахункового
доходу для транспортного оператора та відповідно здійснюється прогноз
необхідних обсягів розрахункового доходу до 2025 року.
Отримавши прогноз необхідного доходу для транспортного оператора та
за наявності двох прогнозних сценарії транспортування природного газу через
Україну, визначається тариф на вхідну потужність на міжкордонному
сполученні за формулою:
Необхідний дохід∗

Твх

Заг.обсяг замовленої потужності в точках входу в газотранспортну систему

∗ 0,3

(3.1)

де
Т вх - тариф на вхідну потужність.

Опісля можна визначити тариф на транспортування природного газу для
споживачів України для всіх точок виходу з магістральної труби в розподільчу
мережу:
Твих Укр

Необхідний дохід∗

,Твх-Заг.обсяг протранспортованого газу,Транзит.
Заг.обсяг протранспортованого газу

(3.2)

де
Т вих Укр - тариф на транспортування природного газу для споживачів України.

Тариф

на

послуги

транспортування

розподільчими

мережами

визначається як середньозважений тариф на послуги транспортування
розподільчими мережами України. Припускається, що зміна тарифу на послуги
транспортування розподільчими мережами відбувається в тих самих темпах, що
й на послуги транспортування магістральними мережами. Визначивши вхідні та
вихідні тарифи для внутрішнього транспортування природного газу та тарифи
на транспортування розподільчими мережами, можна визначити загальний
тариф на транспортування природного газу замовлених потужностей для
споживачів України:
Тариф заг. внутр. транс. Укр

Твих Укр /

∑Тіроз. мережами∗ ∗Обсяг замовленої потужностііроз.
Заг.обсяг замовленої потужності роз

(3.3)
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де
Тариф заг.внутр.транс.Укр - загальний тариф на транспортування природного газу замовлених
потужностей для споживачів України;
Тіроз.

мережами

- середньозважений тариф на послуги транспортування розподільчими мережами

України.

Для визначення тарифу на вихідні потужності транзитних потоків
необхідно розрахувати прогнозований вантажообіг:
Транзит∗Відстань маршруту

Прогнозований вантажообіг

(3.4)

На основі прогнозованого вантажообігу розраховується питомий тариф
на

послуги

транспортування

пригородного

газу

транскордонними

газопроводами:
Т6

Необхідний дохід∗

,Твх∗Транзит

(3.5)

Прогнозований вантажообіг

де
Тn - питомий тариф на послуги транспортування.

Тариф на вихідні потужності для транскордонних точок виходу з
магістральної мережі розраховується:
Твих транзит

Т7∗Прогнозований вантажообіг

(3.6)

Транзит

де
Т вих транзит - Тариф на вихідні потужності для транскордонних точок виходу з магістральної
мережі

Плата за транзит згідно нової методології складатиме як сума тарифу в
вхідній точці та вихідні з урахуванням фізичних обсягів природного газу, що
необхідний для здійснення транспортування природного газу по сформованому
транзитному маршруті. В даному сценарії припускається середнє значення
необхідних

втрат

для

здійснення

транспортування

магістральними

трубопроводами в 2,18%.
Другий сценарій розроблявся на припущенні, що задля зменшення
залежності в експлуатації ГТС від транзитних операцій та нівелювання ризиків
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перерозподілу витрат між внутрішніми споживачами та зовнішніми необхідно
створити дві ринкові зони транспортування природного газу.
Поділення ГТС України на дві ринкові зону повинно дозволити досягнути
залучення приватних інвестицій в розвиток ГТС, продовження стабільного
отримання доходу від транзиту природного газу, пом’якшити витрати на
транспортування газу для українських споживачів.
Головний зміст поділу саме на дві ринкові зони полягає, щоб розділити
доходи

транзитних

послуг

від

доходів,

що

отримуються

внаслідок

транспортування природного газу для внутрішніх споживачів. Перша ринкова
зона повинна об’єднати всі точки входу з Білорусії та Росії в одну точку, в якій
вони всі вперше розгалужуються, так би мовити, створюючи точку виходу з
першої зони. Друга ринкова зона повинна включати в себе решту України.
В даних ринкових зонах доцільно здійснити приватизацію ГТС. Тоді, доходи
від приватизації необхідно зафіксувати як капітальні витрати в регуляторній базі
для розрахунку активів, а потенційні інвестори мають бути готові платити за
інфраструктуру в першій ринковій зоні, що повинна сприйматися як вартість
майбутніх надходжень від транзиту. Береться за базу дохід від транзитної
діяльності за 2015 рік, який складає 35 625 557 422 грн або 1 631 206 841 дол.
Припускається, що відсоткова ставка складатиме 10%, тоді за приватизацію першої
ринкової зону можна отримати до 350,625 млрд грн або 16,054 млрд дол.
Національний регулятор приймає придбання першої зони як капітальні витрати і
встановлює на регуляторну базу активів нормативну ставку доходу на рівні 10%.
Регуляторна база активів другої ринкової зони приймається як 2/3 вартості
відповідно до визначеної первісної вартості ГТС, оскільки більша частина
основних фондів, обладнання та інших матеріальних активів залишається у
власності внутрішнього транспортного оператора. Регуляторна норма доходу для
регуляторної бази активів встановлюється таж сама як й для всього
транспортного оператора згідно сценарію повної тарифоутворюючої моделі
“вхід-вихід” на рівні 15,13%. Всі інші показники діяльності у визначенні
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функціонування транспортних операторів як для внутрішнього транспортування,
так й транзиту залишаються такі ж як й при сценарію тарифоутворюючої простої
моделі “вхід-вихід”. Лише тарифи на послуги для кожної ринкової зони
розраховуються окремо згідно фінансових показників та прогнозів діяльності.
Третій сценарій є видозміненим варіантом впровадження простої
тарифоутворюючої моделі “вхід-вихід” з довгостроковим бронюванням на
зовнішніх кордонах.
У випадку вітчизняної ГТС навряд чи можливо говорити про існування в
ній великих локальних систем, де б гостро відчувався дефіцит потужностей.
Значна розгалуженість ГТС України та великі наявні транспортні потужності
можуть слугувати підґрунтям створення в Україні єдиної національної ринкової
зони

системи

“вхід-вихід”.

Нормативні

документи

ЄС

дозволяють

використовувати довготермінове бронювання, що зберегло б у нашому випадку
можливість отримання стабільних доходів від транзиту, хоча об’єктом продажу
стали б вже не газові потоки, а потужності системи. За умови розподілу
потужностей через аукціон, дотримання узгодженої мінімальної норми
дохідності та чіткого контролю незалежним державним регулятором фактичних
витрат, контроль за потужностями можна було б передати приватній структурі
(досвідченому

європейському

оператору

для

максимального

залучення

вітчизняної ГТС до розподілу міжрегіональних газових потоків).
В межах запровадження тарифоутворюючої системи “вхід-вихід”,
Україні, як компромісний варіант, можливо впровадити довгострокове
бронювання на зовнішніх кордонах для транзиту російського природного газу.
Виділивши певний законтрактований на довгостроковий період (на 5-10 років)
обсяг потужностей в точках входу та виходу виключно під потреби ВАТ
«Газпром» чи Російської Федерації. Надання на такий довгостроковий період
вхідні та вихідні точки дозволяє застосовувати стимулюючі тарифи оплати,
оскільки

даний

підхід

сприяє

здійсненню

прогнозуючої

функції

газотранспортним оператором на значний період своєї діяльності. В той же час,
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за таких умов довгострокове бронювання на зовнішніх кордонах не порушує
розвитку конкуренції, не створює особливого режиму регулювання для
транзиту та відповідає вимогам європейських директив.
Для Росії змога продавати природній газ на східному кордоні України
дозволяє уникнути ризиків неспроможності виконання зобов’язань щодо
постачання природного газу до європейських споживачів, оскільки свій ресурс
вона зможе продавати на власному кордоні і тому не нестиме відповідальності
за відсутність необхідних потужностей на точках входу та виходу національних
газових мереж. Європейська практика демонструє, що перехід на модель “вхідвихід” часто призводить до зменшення наявних вільних пропускних
потужностей ГТС, оскільки вона резервується під замовлення різних
споживачів, а виділення сталого обсягу під бронювання дозволить для РФ
уникнути даної проблеми та мати постійну транзитну потужності, що не буде
підпадати під режими переривання потужностей.
Запропонований сценарій передбачає виділення на десятирічний термін
щорічних потужностей в обсязі 70 млрд куб м. по пільговій ставці тарифу у 50% від
розміру

базового

тарифу.

Весь

обсяг

потужностей

для

транзиту,

що

замовлятиметься понад 70 млрд куб м буде розраховуватися за базовою ставкою,
яка

дорівнюватиме

розрахованим

тарифам

при

сценарію

простої

тарифоутворюючої моделі “вхід-вихід”. Всі інші складові сценарію та припущення
будуть такими же як при сценарії простої тарифоутворюючої моделі “вхід-вихід”.
Четвертий сценарій збереження довгострокових транзитних контрактів не
передбачає впровадження якихось нових правил транспортування природного
газу. Модель ринку не змінюється та зберігається в значній мірі інституційне
забезпечення попередніх періодів. Транзит природного газу здійснюється за
довгостроковими контрактами, а це означає для України, що транзит буде
здійснюватися за умовами договору з Російською Федерацією до 2019 року.
Згідно Методики розрахунку тарифів на послуги транспортування
природного газу магістральними трубопроводами, встановлювався єдиний
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загальний тариф на транспортування природного для всіх споживачів України
за виключенням споживачів, що отримують природній газ безпосередньо з
магістральних газопроводів. Загальний тариф встановлювався за принципом
“поштової марки ” і відповідно до якого усі споживачі сплачують за послуги
транспортування однакову вартість незалежно від відстані транспортування.
Питома вага розрахункових складових компонентів тарифу на послуги
транспортування магістральними трубопроводами не є відкритою для публічного
доступу, а це породжує дискусійні питання щодо доцільності та оптимальності
витратних складових тарифу. При використанні методології “витрати плюс” у
формуванні тарифів, оператор ГТС не зацікавлений оптимізовувати витрати,
оскільки може записати усі свої витрати до собівартості наданих послуг.
Середньозважений

тариф

на

транспортування

природного

газу

магістральними трубопроводами розраховується згідно визначеної Методології
[199], що діяла в Україні до 2015 року:
Тсередзваж. на транспортування маг.

Необхідний дохід
Заг.обсяг транспортування мережею

∗ 1000

(3.7)

де
Т середзваж.на транспортування маг. - Середньозважений тариф на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами.

Тариф на внутрішнє транспортування природного газу для кінцевого
споживача розраховується як сума середньозваженого тарифу магістральними
мережами та розподільчими.
Договором про Енергетичну Хартію, в проекті Протоколу про транзит
природного газу в статті 10 визначається, що “транзитні тарифи ґрунтуються на
експлуатаційних та інвестиційних витратах, включаючи розумну норму
прибутку”. Тарифоутворення на послуги транзиту та внутрішнє транспортування
формувалися за методом “витрати плюс”. Визначення тарифу на транспортування
складається з встановлення рівня необхідного доходу та розподілу доходів між
користувачами системи за експлуатацію. Загальний рівень необхідних доходів
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залежить від оцінки вартості бази активів, амортизації та норми прибутку.
Встановлюючи транзитну ставку, НАК «Нафтогаз України» за старим підходом у
формуванні тарифів для транзиту не прозоро визначав оцінку даних складових,
оскільки амортизація нараховувалася на балансову вартість бази активів, які не
переоцінювалися, що призводило до значного заниження кінцевої суми. НАК
«Нафтогаз України» некоректно використовувало поняття “норма прибутку”.
Згідно європейської методики під нормою прибутку розуміється інвестиційні
витрати і вартість капіталу та розраховується добутком інвестиційного капіталу на
ставку вартості капіталу. НАК «Нафтогаз України» незрозуміло, який показник
використовував для розрахунку норми прибутку і цілком можливо вживав лише
показник бухгалтерського прибутку. Відповідно дані недоліки призводили до
заниження транзитної ставки та зменшення дохідної частини державної компанії.
При розрахунку даного сценарію була здійснена спроба виходячи з інертної
позиції НАК «Нафтогаз України» та застосовуючи попередню методологію
формування тарифів спрогнозувати зміну транзитної ставки на десять років вперед.
Однак, оцінка вартості ГТС була взята остання переоцінка у розмірі 310,353 млрд
грн., що здійснювалося за новою методологією НКРЕКП. Встановлення уже такої
високої бази значно впливає на прогнозування транзитної ставки, оскільки раніше
застосовувалася набагато нижча база вартості ГТС. Прогнозування зміни
собівартості послуг, робіт та амортизації також ґрунтувалося на прогнозах зміни
даних показників у попередніх сценаріях. У попередніх сценаріях закладався
прогресивний підхід, що передбачав щорічне підвищення ефективності діяльності
транспортного оператора на 1% та пришвидшену амортизацію ГТС. Дані фактори
призвели до того, що спрогнозований тариф на послуги транзиту в значній мірі
були прогресивнішими та вищими, ніж, швидше за все, якби вони встановлювалися
за транзитним договором з РФ 2009 року.
Транзитна ставка за транспортування природного газу територією України
розраховувалася:
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Транзитна ставка

Грошові витрати;Амортизація;Вартість капіталу
Маршрут транзит∗Обсяг транзиту/

/ Рента за транзит (3.8)

Звідси можна розрахувати плату по тарифу за транзит Україною:
Плата за транзит

Транзитна ставка∗Середній маршрут транзиту

(3.9)

Основними показниками за якими здійснювалося порівняння чотирьох
сценаріїв зміни моделі транспортування природного газу: зміна тарифів для
внутрішнього транспортування, зміна тарифі для транзиту, зміна обсягу
доходів транспортного оператора за внутрішнє транспортування та зміна
доходів транспортного оператора за транзит (рис 3.2-3.5).

Рис. 3.2. Зміна тарифів на внутрішнє транспортування при оптимістичному (ліворуч) та
песимістичному (праворуч) прогнозу транспортування природного газу за урахуванням
впровадження різних моделей “вхід-вихід” для України
Джерело: власні розрахунки на

Рис. 3.3. Зміна тарифів на транзит при оптимістичному (ліворуч) та песимістичному
(праворуч) прогнозу транспортування природного газу за урахуванням впровадження
різних моделей “вхід-вихід” для України
Джерело: власні розрахунки
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Рис. 3.4. Зміна доходів транспортного оператора за транзит при оптимістичному
(ліворуч) та песимістичному (праворуч) прогнозу транспортування природного газу
за урахуванням впровадження різних моделей “вхід-вихід” для України
Джерело: власні розрахунки

Рис. 3.5. Зміна доходів транспортного оператора за внутрішнє транспортування при
оптимістичному (ліворуч) та песимістичному (праворуч) прогнозу транспортування
природного газу
Джерело: власні розрахунки

Сценарії, що розглядалися як різні варіанти впровадження системи “вхідвихід” продемонстрували значну залежність формування тарифу на послуги
внутрішнього транспортування та транзиту від обсягів транспортування природного
газу через українську газотранспортну систему. Транзитний тариф в меншій мірі
залежний від прогнозних сценаріїв транзиту природного газу через Україну, ніж
внутрішній тариф на послуги транспортування. Різні сценарні варіанти моделі “вхідвихід” дозволяють забезпечити менші темпи падіння доходу транспортного
оператора при песимістичному сценарію транспортування природного газу через
Україну, що особливо актуально на тлі можливого зменшення обсягів транзиту
природного газу.
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Міжгалузевий характер наслідків реалізації заходів тарифної політики
обумовлює необхідність використання комплексного модельного інструментарію
для їх оцінювання [200]. Враховуючи світовий досвід аналогічних досліджень, в
рамках даної роботи було використано динамічну обчислювану модель загальної
рівноваги (ОМЗР) України з розширеним енергетичним блоком, розроблену в
Інституті економіки та прогнозування [201] та адаптовану для оцінки наслідки зміни
політики тарифоутворення на ринках природного газу [202] та електроенергії [203].
Інструментарій цього типу використовується багатьма провідними міжнародними
організаціями при дослідженні соціально-економічних наслідків зміни тарифної
політик.
Для калібрування ОМЗР України в рамках оптимістичного та песимістичного
сценаріїв транзиту природного газу обираються темпи приросту ВВП та випуску
відповідні темпам приросту обсягів транзиту природного газу протягом 2016-2025
рр.
Як показали проведені розрахунки, загалом реалізація досліджуваних заходів
характеризується помірними позитивними макроекономічними наслідками (рис. 3.63.11). Їх характер головним чином залежить від балансу між динамікою зростання
тарифів на транзит та внутрішнім транспортуванням. Так, враховуючи, що
найбільше зростання тарифів на внутрішнє транспортування спостерігатиметься в
рамках сценарію “2 ринкові зони”, водночас, зростання тарифів на транзит відносно
помірне, в рамках даного сценарію може спостерігатись помірне зниження темпів
приросту ВВП відносно базового рівня (на 0,5%-1,5%, рис. 3.7, 3.10).

Рис. 3.6. Зміна обсягів випуску в рамках базового сценарію транзиту
Джерело: [198]
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Зростання обсягів транзиту та активізація інвестиційної діяльності
супроводжується помірним збільшенням агрегованих обсягів випуску (рис. 3.6,
3.9). На галузевому рівні суттєвих структурних зрушень не відбувається. Помірне
уповільнення темпів приросту спостерігається у випадку деяких галузей сфери
послуг [204].

Рис. 3.7. Зміна обсягів ВВП в рамках базового сценарію транзиту
Джерело: [198]

Основними чинниками приросту ВВП в рамках досліджуваних сценаріїв
виступають зниження дефіциту торговельного балансу внаслідок зростання плати
за транзит природного газу, активізація інвестиційних процесів та зростання
реальних

доходів

домогосподарств

(рис.

3.8,

3.11).

Останнє

виступає

опосередкованим наслідком підвищення ефективності виробництва та зниження
дефіциту торговельного балансу [204].
В контексті часової динаміки спостережуваних наслідків можна виділити
дві

особливості. По-перше,

у випадку негативних

ефектів, наприклад,

уповільнення темпів приросту ВВП (рис. 3.7, 3.10), найбільш виражено вони
проявляються протягом перших років реалізації досліджуваних заходів. Так,
зниження або нульове зростання протягом 2016-2018 років спостерігається для
всіх трьох аналізованих сценаріїв, водночас у довгостроковій перспективі лише
для “2-х ринкових зон”. Основним чинником такого характеру процесів виступає
інвестиційний лаг, який зумовлює зростання ефективності виробництва не
відразу, а через деякий час після інвестування [204].
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Рис. 3.8. Зміна обсягів реальних доходів домогосподарств в рамках базового
сценарію транзиту
Джерело: [198]

Рис. 3.9. Зміна обсягів випуску в рамках оптимістичного сценарію транзиту
Джерело: [198]

По-друге, у випадку більшості сценаріїв абсолютна величина зміни
тарифів на транзит та внутрішнє транспортування (відносно показників
базового

сценарію)

зменшується

з

часом.

Відтак,

загалом

масштаби

спостережуваних наслідків також зменшуються у довгостроковій перспективі.
Певну протидію уповільненню динаміки наслідків у довгостроковій
перспективі також чинить акумульований характер зростання ефективності
виробництва внаслідок активізації інвестиційних процесів.
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Рис. 3.10. Зміна обсягів ВВП в рамках оптимістичного сценарію транзиту
Джерело: [198]

Рис. 3.11. Зміна обсягів реальних доходів домогосподарств в рамках
оптимістичного сценарію транзиту
Джерело: [198]

В контексті інтерпретації результатів моделювання необхідно звернути
увагу на те, що всі представлені в рамках даного дослідження наслідки
оцінюються відносно базового (“нульового”) сценарію та відповідають різниці
між показниками відповідного року. В цьому контексті зниження показника,
наприклад ВВП, відносно базового сценарію не означає зменшення його
абсолютного рівня, а відповідає уповільненню середньорічних темпів приросту.
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Загалом, в рамках базового та оптимістичного сценаріїв спостерігається
якісно однорідний характер наслідків, а у обох випадках найменш привабливим
з макроекономічної точки зору виступає сценарій “2-х ринкових зон”. Утім,
невизначеність щодо можливого приросту ефективності виробництва внаслідок
активізації інвестиційних процесів, які спостерігаються найбільш виражено
саме в рамках вищезазначеного сценарію, може вплинути на загальний
характер наслідків.
3.2 Зміна принципів державного регулювання у сфері розподілення та
постачання природного газу
Реформування національного ринку газу згідно європейських вимог
передбачає зміну правил функціонування розподільчих газових мереж (DSO).
Історично склалося, що приватні оптові постачальники (трейдери) не працюють з
газорозподільчими мережами, так само як не постачають газ для потреб
домогосподарств або бюджетних організацій. Це відбувається через те, що
компанії, які постачають газ за регульованим тарифом (облгази) у відповідності до
законодавства є або власниками, або орендують розподільчі мережі у держави.
Однак за третім енергетичним пакетом та згідно нового Закону “Про ринок
природно газу”, передбачається, що функції розподілу і постачання повинні
реалізовуватися окремими юридичними особами. Розділення видів господарчої
діяльності передбачає появу на ринку нових видів контрактних відносин, що, в
свою чергу, повинні регулюватися та ліцензуватися державою.
Запровадження системи “вхід-вихід” також впливає на функціонування
розподільчих газових мереж (DSO). Як правило, мережі транспортування та
розподільчі мережі експлуатуються різними мережевими операторами. Точка
взаємозв’язку між сегментом магістрального транспортування та сегментом DSO
інколи може бути розмежувальною точка між різними замовленнями потужностей
та балансування системи. Однак, як й попередні особливості системи “вхід-вихід”,
європейські норми передбачають встановлення гнучких засобів адаптації системи

167

до внутрішніх технічних особливостей кожної держави. Основними складовими,
що відрізняють спосіб взаємодії між мережами транспортування та розподільчими
мережами є (рис. 3.12.) [205]:
- Ємність бронювання. Головна відмінність, яка існує в державах ЄС полягає в
тому чи суб’єкт, що виконуватиме функції забезпечення транспортного
постачання

природного

газу

(shippers)

та

який

планує

здійснити

транспортування газу з точки входу на рівні мережі транспортування до
точки виходу на рівні розподілу, повинен окремо бронювати дану
потужність, чи дана послуга виконуватиметься автоматично в наслідок
домовленостей між операторами TSO та DSO.
- Режим балансування. В деяких країнах ЄС режим балансування рівня DSO

TSO рівень

відбувається за окремими механізмами від загальної системи балансування.
Торгівля на
кордоні

N

Торгівля на
кордоні

X
VP
Торгівля

Видобуток Місцева
Зберігання
торгівля
LNG

Місцева
торгівля

N

X
X

X

DSO

X

Видобуток
Зберігання
LNG

X
X

Точки входу до DSO,
т.з. “city gate”
Окремо виділена зона балансування
на рівні DSO

Рис. 3.12. Модель “вхід-вихід”: рівень DSO
Розробляючи структуру функціонування DSO для України в межах
тарифоутворюючи системи “вхід-вихід” необхідно виходити з таких основних
критеріїв:
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- стійкість

системи,

що

передбачає

здатність

системи

здійснювати

регулювання залучення капіталу в галузь;
- економічна ефективність, що має ґрунтуватися на здатності системи
забезпечувати ефективний розподіл витрат в короткостроковій та
довгостроковій перспективі;
- захист, що визначає досягнення справедливого перерозподілу доходів, які
утворюються під час функціонування системи серед усіх зацікавлених
сторін, включаючи зокрема, отримання корисного ефекту кінцевими
споживачами.
Задля впровадження ефективної моделі нової системи DSO для України,
важливо розробити показники та критерії входів, виходів, розподілу витрат,
якими

можливо

було

б

найбільш

повно

оцінювати

відповідність

запроваджуваної системи попередньо встановленим вимогам. Не менш
важливим є той факт, щоб дані індикатори були співмірні у вимірюванні з
країнами ЄС задля того, щоб можна було постійно порівнювати розвиток та
відповідність національної DSO до європейських стандартів та завжди була
змога оперативно вносити відповідні зміни в разі якихось функціональних
відхилень діяльності DSO.
В межах ЄС діяльність ринку газу регламентує Директива 2009/73/EC.
Дана директива надає значну гнучкість національним регуляторам у
встановленні правил ціноутворення на послуги та ресурси. Директива
2009/73/EC, перш за все, вказує на необхідність національному регулятору
затвердити зрозумілу, прозору та доступну методологію встановлення тарифів
на транспортування та розподіл. Тому, різні держави ЄС адаптували норми
європейського законодавства, виходячи з внутрішніх особливостей системи,
але

дотримуючись

нормативних

принципів

підвищення

ефективності,

зміцнення ринкової інтеграції та безпеки постачання.
Запровадження показників вимірювання функціонування системи DSO
повинно допомагати дати відповіді на досягненні 3-х основних цілей:
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- Забезпечення того, щоб у населення був високий рівень загального
доступу до послуг, що надаються розподільчими компаніями;
- Сприяння покращенню продуктивності надання послуг та спільного
використання вигод від цих покращень між всіма зацікавленими
сторонами;
- Забезпечення природнім газом та високий рівень якості обслуговування.
Крім того, нові стандарти діяльності, які тепер висуваються до розподільчих
компаній, передбачають не лише забезпечення високої якості надання послуг, з
високим рівнем загального доступу та підвищення ефективності, а також
потребують забезпечення відповідного впровадження “розумних технологій”,
комплексної та ефективної діяльності розподільчих мереж. Зокрема:
- Розробка фінансових заходів, які повинні стимулювати ефективніше
споживання природного газу.
- Усунення перешкод на шляху здійснення розподільчими компаніями
інноваційних (нетрадиційних) засобів.
- Проектування фінансових заходів, що повинні стимулювати інвестувати
в засоби, що забезпечуватимуть економічно найефективніші рішення
для всіх користувачів мережі.
- Забезпечення реалізації нових технічних стандартів системи розподілу.
- Питання безпеки та секретності даних.
- Питання покращення діяльності DSO, запровадження “розумних
технологій”, різних додатків та відповідне підтримання їх діяльності.
- Надання можливості включення до мережі альтернативних джерел
енергії.
- Забезпечення гнучкості розподільчої мережі між різними джерелами
енергії.
Під час розробки показників оцінювання з практичних міркувань
необхідно вибирати відносно невелике число змінних, які здатні пояснювати
продуктивність системи та значну кількість витрат обігу. Не менш важливо,
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щоб показники були актуальні як на сьогодення, так й в майбутній перспективі.
Показники також повинні бути вимірними. Це означає, що індикатор повинен
вимірювати і оцінювати конкретний аспект процесу розподілу.
На базі основних індикаторів та методологій оцінювання систем DSO
країн ЄС, сформовані набір наступних показників з позиції яких слід
моделювати, досліджувати та оцінювати DSO України під час адаптації до
вимог системи “вхід-вихід” (Додаток Б).
Ґрунтуючись на основних вимогах, що висувають до DSO систем у
літературі та практиці, моделювання схем регулювання тарифів повинно
відображати різні принципи, що безпосередньо пов’язані з можливістю системи
в короткостроковій та довгостроковій перспективі реагувати на сигнали вимог
та потреб ринку, з планами розвитку системи, її стійкості до зовнішніх викликів
та захисту прав споживачів.
Принципи на основі яких повинна функціонувати реформована система
DSO можна поділити на три блоки. Перший блок стосується системи принципів
стійкості та включає в себе:
- Достатність – мережеві тарифи повинні покривати повністю витрати
мережі та забезпечувати допустимий прибуток на капітал.
- Достатність регульованої норми прибутку для подальшої діяльності –
регульована норма прибутку повинна гарантувати повернення інвестицій
згідно очікуваних норм ризику та умов фінансування.
- Реалістичність засобів стимулювання – засоби стимулювання повинні
створювати досяжні цілі.
- Привабливість додаткових компонентів тарифної політики – різні
додаткові компоненти тарифної політики повинні мотивувати споживачів
гнучко використовувати ресурс та досягати функціонування вищої
ефективності системи.
Другий блок принципів стосується економічної ефективності, що
спрямовані надавати ефективні сигнали для діяльності власне самої системи
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DSO, так й бути корисними для користувачів мережі таким чином, щоб
максимізувати суспільний добробут в короткостроковій та довгостроковій
перспективі. До даного блоку входить:
• Ефективність виробництва – мережеві послуги повинні бути надані
споживачам за найнижчою можливою вартістю:
Економічна ефективність інфраструктури – тарифне регулювання повинно
бути спрямованим на ефективне стимулювання інвестицій;
Ефективність операційних витрат – регулювання тарифів повинно бути
спрямованим

на

зниження

експлуатаційних

(у

тому

числі

адміністративних) витрат;
Координація – тарифне регулювання повинне бути спрямованим звести до
мінімуму вартість загального функціонування системи координації
розподілу робіт інвестиційних рішень з експлуатацією, інтереси різних
зацікавлених сторін системи, в тому числі питання: транспортування,
генерації, споживання, допоміжних послуг.
• Ефективність розподілу ресурсів - тариф повинен стимулювати
користувачів ефективно використовувати мережу:
Регулювання та згладжування піків споживання – мережеві тарифи
повинні сприяти регулюванню попиту та стимулювати зниження витрат
інфраструктури в пікові періоди споживання;
Гнучкість – тарифи повинні заохочувати до гнучкості системи, наприклад
розподілена генерація, своєчасне реагування на попит та заходи
енергоефективності;
Просування

на

ринок

–

тарифи

повинні

сприяти

ефективному

функціонуванню ринку природного газу.
• Вартість повинна формуватися на основі дійсно понесених витрат – зі
споживачів повинна стягуватися плата відповідно до вартості послуг, які
вони отримували та яка формується, виходячи з піку попиту та
географічного положення споживачів у мережі.
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• Стимулювання інновацій – тарифне регулювання не повинно створювати
жодних бар’єрів для DSO в питаннях інновацій.
Третій блок стосується принципів захисту інтересів усіх зацікавлених сторін:
- Прозорість – методологія та результати тарифних відрахувань повинні
бути опубліковані і доступні учасникам мережі;
- Відсутність дискримінації стосовно всіх категорій споживачів системи;
- Захист незахищених верств населення – з деяких категорій споживачів,
як наприклад, споживачів з низьким рівнем доходу або споживачів, що
знаходяться у віддалених районах, стягується тариф, який нижчий, ніж
вартість послуг, що їм надається;
- Простота – методологія та результати тарифних відрахувань мають бути
легкими як для розуміння, так й для реалізації;
- Передбачуваність – тарифи повинні бути засновані на видимих змінних,
що відомі споживачу та іншим зацікавленим сторонам та повинні
піддаватися легкому прогнозуванню на майбутнє;
- Стабільність – методика нарахування тарифів має бути стабільною задля
мінімізації ризиків невизначеності;
- Узгодженість – тарифне регулювання повинно бути узгодженими з
державними та регіональними нормативними актами.
Однак численні завдання, що ставляться до моделювання системи по
переліченим вище блокам не завжди сумісні один з одним, а в багатьох випадках
можуть бути суперечними, а тому від національного регулятора вимагається в
затвердженні тарифів компромісного рішення в дотриманні балансу інтересів
різних користувачів мережі.
Наприклад, принцип, що вартість повинна формуватися на основі дійсно
понесених витрат, не завжди може бути співмірним з принципом простоти, так як
може виникнути потреба запровадження складної методології, яка враховуватиме
витрати, що виникають в мережі в різні пікові періоди. Також даний принцип
може не узгоджуватися з принципом стабільності, так як може виникати потреба
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оновлення тарифів відповідно до нових умов використання мережі. Принцип
захисту незахищених верств населення може бути досягненим шляхом введення
т.зв. соціального тарифу. Споживачі з низьким рівнем доходом отримають
соціальний тариф, який означатиме, що вони будуть сплачувати нижчу плату за ті
ж послуги, що інші споживачі мережі. У цьому випадку тариф не може називатися
ефективним, але він може задовольняти інші вимоги системи, що в даному
контексті можуть бути не менш важливими. Тому, національний регулятор,
затверджуючи тарифи повинен враховувати всі інтереси споживачів та системи і
встановлювати збалансовану тарифну політику.
Запровадження норм третього енергетичного пакету через нову редакцію
ЗУ “Про ринок природного газу” безпосередньо впливає на правила та умови
функціонування DSO, оскільки однією з головних умов є розділення діяльностей
постачання та транспортування. Для споживачів виникають дійсно можливості
зміни постачальників згідно їх запитів та в доступній, простій формі. Задля цього,
необхідно створити умови, які б дозволяли постачальнику доставляти газ до
споживача(табл. 3.4.).
Таблиця 3.4.
Порівняльна структура продажу природного газу по країнам
Країна

К-ть
розподільчих
компаній

Чехія

74

6

Відсутні дані

Відсутні дані

Франція

26

3

99%

11 000 000

Великобританія

31

19

99,6%

23 329 812

Німеччина

720

88

Відсутні дані

Відсутні дані

Угорщина

10

5

99%

3 060 000

Польща

35

6

95%

6 470 000

Україна

42

32*

Відсутні дані

Відсутні дані

Питома вага, що
К-ть
покривається
розподільчих
великими
компаній, в
компаніями
яких більше 100
тис. абонентів

* в даному випадку дані про кількість абонентів більше 250 тис.
Джерело: складено автором на основі [206]

Загальна к-ть
абонентів
підключених до
розподільчої
мережі
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Донедавна,

газорозподільчими

мережами,

якими

здійснювалося

постачання природного газу знаходилися у використанні облгазів. Новий Закон
“Про ринок природного газу” забороняє приватним компаніям користуватися
газорозподільчими мережами на правах господарського відання, як це
здійснювалося в попередні періоди. Дані зміни мають спричинити до
структурного реформування DSO України, а національний регулятор повинен на
основі нових вимог до ліцензування та затвердження диференціації в тарифній
системі встановити остаточні та зрозумілі нові правила гри для різних форм
розподільчих компаній. Однією з головних задач даних реформ є підвищення
конкуренції між різними постачальниками: як між газовими розподільчими
компаніями, так й між енергетичними та газовими компаніями взагалі
Допустимі

доходи

для

розподільчих

компаній

встановлюються

національним регулятором. Встановлюючи норми дохідності, необхідно
оцінювати властивості ризику регулювання розподілу на основі наступних
основних особливостей [210]:
- Фіксована ціна / виручка в порівнянні з відшкодуванням витрат: за інших
рівних умов, модель з фіксованою ціною або фіксованими доходами несе
більший ризик для розподільчих компаній, ніж схема відшкодування
витрат, оскільки в такому випадку доходи розподільчих компаній
незалежні від фактичних витрат.
- Взаємозалежність загальної виручки у порівнянні з ціновими орієнтирами:
рівень доходу розподільчої компанії прямо залежить від кількості
абонентів та збутої продукції. Якщо знижуються обсяги збуту, то рівень
тарифів може підвищуватися до того рівня, щоб далі отримувати
передбачуваний цільовий дохід.
- Фактична вартість в порівнянні з стандартами вартості: модель заснована
на основі стандартної вартості несе для розподільчих компаній більше
ризику в порівнянні з моделлю на основі фактичної вартості. Фактична
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вартість може відрізнятися від рівня стандартної вартості, на якій
розраховується допустимий рівень доходу.
- Частота перегляду цін: потреба переглядати встановлений тариф несе
додаткові ризики для регулювання розподільчих компаній.
- Додаткові компенсаційні схеми стимулювання. Це засоби орієнтовані на
конкретні цілі, такі як скорочення втрат системи, поліпшення якості
обслуговування, впровадження “розумних систем” обліку і т.д.
Європейська практика демонструє, що регуляторні моделі в яких на
розподільчі компанії покладають більші вимоги та ризики призводять до
забезпечення ефективних стимулів до мінімізації витрат, а розподільчі компанії
навзаєм отримують вищі нормативні (очікувані) прибутки [208].
Тому державні регуляторні рішення на стимулювання діяльності
розподільчих компаній з вищими ризиками базуються на (рис 3.13.):
- Стимули, що надаються розподільчим компаніям, повинні
базуватися на ефективних рішеннях мінімізації витрат, в тому
числі й в довгостроковій перспективі;
- Ризики, які покладаються на розподільчі компанії повинні бути
співмірні очікуванню дохідної частини діяльності та залучених
капітальних інвестицій в галузь.
Засоби налаштування доходів
DSO
Стимули:
Вартість послуг
Якість
Ємність

Ризики:
Вартість капіталу

Інші особливості інституціної бази
Довіра до регулятора
Моніторинг зацікавлених сторін
Галузева структура

Рис. 3.13. Засоби налаштування доходів розподільчих компаній
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Як видно з рисунку інші особливості інституційної бази, що впливають на
регулювання діяльності розподільчих компаній мають великий вплив на
стимули та ризики. Вибір моделі регулювання стимулів та ризиків та
відповідних компромісів між даними показниками складний комплекс
політичних рішень, які визначає національний регулятор. Альтернативні
рішення або ефективне функціонування інституційної бази можуть допомогти
сформувати баланс між ризиками та стимулами, незважаючи на наявні бар’єрні
обмеження суперечностей між даними показниками. Також необхідно
зауважити, що не менш важливим фактором є екзогенні особливості
функціонування внутрішньої системи DSO на всю модель регулювання. З цих
причин неможливо визначити кращий набір регуляторних засобів та кращий
досвід іноземних практик, який повинен розглядатися, перш за все, через
призму внутрішній особливостей системи та залучення альтернативних засобів.
За таких обставин, ключовими моментами, під час розробки моделі DSO
для України є ряд проблемних питань, з розумінням вирішення яких, можна
сформувати базу, в подальшому на основі якої можна побудувати особливу
національну розподільчу систему [209].
Розподіл ризиків між споживачами та розподільчими фірмами, що
підлягають державному регулюванню. За інших рівних умов, вища очікувана
норма прибутку розподільчим компаніям повинна бути надана, щоб компенсувати
вищі інвестиційні ризики. Тому державні регуляторні засоби, в особі національного
регулятора, повинні здійснювати контроль або нести відповідальність за ті ризики,
на які не мають вплив розподільчі компанії. На послуги DSO обмежена цінова
еластичність, а тому розподільчі компанії мають незначний вплив на попит послуг,
які вони надають. Україні, доцільно у розробці своєї моделі DSO застосовувати
підхід, який використовують у Чехії. Національний регулятор встановлює
дозволений дохід на конкретні роки, а в разі, якщо в наступному звітному році
даний дохід не досягається і становить більше або менше, ніж очікувалось згідно
прогнозів споживання, то доходи корегуються на наступний рік.
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В європейських країнах за допомогою державного регулювання
намагаються зменшити ризики вибору інвестицій та їх реалізації у діяльності
розподільчих компаній. Під даним ризиком, перш за все, розуміють ризик
вибору інвестицій в активи, що зрештою виявилися неефективними згідно
очікувань

зростання

споживання

або

функціонування

мережевих

інтерконекторів. Тому такі ризики не покладаються на діяльність розподільчих
компаній, а тому не можуть закладатися в тариф. Альтернативний підхід, який
можна використовувати це здійснювати стимулювання прийняття ефективних
інвестиційних рішень розподільчими компаніями у формі наданні розподільчим
компаніям повної автономії у виборі інвестицій.
Однак, споживачі також несуть значну частину навантаження ризиків
інвестиційних рішень. Інвестиції в нові мережі інколи бувають вищими, ніж
очікувалося та закладалися в нормативно-правову базу активів розподільчих
компаній. Тому на стадії ex-ante національний регулятор повинен ретельно
оцінювати майбутні інвестиційні дії розподільчої компанії з позиції ефективності,
витрат, запропонованих засобів упередження ризиків та невизначеності. У
Великобританії період на який оцінюють інвестиційну діяльність DSO складає 8
років. Україна, в своїй регуляторній базі використовує більш усереднений в
Європі період – 5 років. У такій моделі, коли ризики були попередньо узгоджені з
національним оператором та якщо розподільча компанія реалізує свій проект за
нижчою ціною, ніж було визначено, то компанія зберігає частину заощаджень та
отримує додатковий прибуток [206].
Бенчмаркінг та норми вартості. Бенчмаркітинг та норми вартості
використовуються в європейських практиках в двох напрямках:
- як засіб державного регулювання національним регулятором;
- в якості основного засобу встановлення рівня дохідності.
Як один із засобів в арсеналі регулятора, бенчмаркінг та норми вартості
надають інформацію про ефективні витрати обігу. При зниженні інформаційної
асиметрії між регулятором та розподільчою компанією, бенчмаркінг дозволяє
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регулятору,

випрацьовувати

більш

ефективні

засоби

стимулювання.

Найпопулярнішим засобом встановлення допустимої одиниці дохідності для DSO
є встановлення на рівні середньої вартості одиниць витрат всіх інших
розподільчих компаніях за попередній звітній період. В такому випадку дохідність
встановлюється на основі стандартних, усереднених витрат і це створює стимули
для DSO мінімізувати свої витрати задля збільшення прибутку [210].
Бенчмаркінг та норми вартості можуть бути реалізовані лише на основі
операційних або загальних витрат. Дану модель регулювання зазвичай ще
називають

регулювання

TOTEX.

Регулювання

TOTEX

може

сприяти

досягненню таких стимулюючих ефектів для розподільчих компаній:
- оптимізувати стратегію розвитку мережі;
- обрати оптимальне поєднання операційних та капітальних витрат;
- усунути бар’єри та перешкоди до ефективного функціонування
системи.
Оптимальні інвестиційні рішення та компроміс між операційною
вартістю та вартістю капіталу. Державний регулятор повинен забезпечити
стимули для загальної мінімізації витрат шляхом оптимізації співвідношення
між операційними і капітальними витратами інвестицій.
Державний регулятор разом з розподільчою компанію затверджують
інвестиційний проект та відповідні необхідні капітальні інвестиції, що приймають
за базу на наступні регуляторні періоди (як було запропоновано для України на 5
років). На основі цієї бази розраховується допустимий рівень дохідності
розподільчої компанії на цей період. Розподільча компанія зацікавлена, якщо є
така можливість, зменшувати операційні витрати під час реалізації даного
інвестиційного проекту при дотримані норми дохідності встановленої державним
регулятором, чим самим збільшувати прибутковість компанії [205].
Стимулювання скорочення операційних витрат обслуговування. У
більшості

європейських

країн

існують

стимулюючі

засоби

зниження

експлуатаційних витрат розподільчими компаніями. Ці засоби базуються на:
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- стандартах витрат, які розраховуються на основі порівняння
витрат інших розподільчих компаній в даній локальній зоні;
- визначених доходах, що встановлені на майбутні фінансові
періоди, незалежно від фактичних операційних витрат.
Один з засобі застосування такого механізму передбачає, що операційні
витрати також підлягають ціновому обмеженню. Однак, на початок кожного
звітного періоду регулювання нова цінова межа встановлюється таким чином,
що 50% з підвищення ефективності, що була досягнута за попередній період
(тобто, різниця між фактичними та дозволеними витратами) DSO не
переноситься на споживачів, а залишається як прибуток розподільчій компанії.
Відповідальність за встановлення розподільчих тарифів в країнах ЄС
зазвичай не залежать цілковито від одного суб’єкта ринку. В межах
європейських правил та норм існує два основних підходи у встановленні
тарифів для DSO:
- Головною

відповідальної

стороною

є

національний

регулятор.

Встановлення тарифу розподілу, методології, ціни на різні періоди
господарського

процесу

знаходиться

у

виключній

прерогативі

національного регулятора. Такий підхід застосовують в Австрії, Чехії,
Франції, Угорщині і т.д.
- Різна питома вага відповідальності. Національний регулятор встановлює
правила, методологію та затверджує тарифи або дозволений рівень
дохідності, в той же час розподільча компанія, встановлює структуру
тарифу і рівень розподілу витрат між різними категоріями споживачів (як
правило для газу розподіл здійснюється на основі обсягів річного
споживання). Національний регулятор оцінює та затверджує тарифи.
Даний підхід використовується в Німеччині, Польщі, Нідерландах,
Словаччині.
Саме другий підхід доцільно, в рамках реформування національного
ринку природного газу, запроваджувати в Україні, як більш ефективний та
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прогресивний, виходячи з внутрішніх особливостей розвитку національного
ринку природного газу. Раніше, в Україні спостерігалася викривлена модель
функціонування тарифів, коли регулятор затверджував часто тариф для
розподільчих компаній з неекономічних мотивів, а розподільчі компанії часто
демонстрували, що тариф для них збитковий або зловживали в змістовній
частині структури тарифу та перерозподілі витрат. Тому, задля виходу із цієї
кризової ситуації, розробляти структуру тарифу повинна розподільча компанія,
обґрунтовуючи витратні складові, а регулятор уже повинен оцінити доцільність
даної структури на основі встановленої межі дохідності.
У країнах ЄС структура тарифів визначається національним регулятором або
DSO відповідно до певної сегментації споживачів. У багатьох випадках сегменти
визначаються на основі споживання, однак є випадки, коли в деяких країнах
сегментування здійснюється виходячи з позицій рівня тиску в мережах або інших
характеристик. Основні складові, що визначають структуру тарифів [211]:
- Річне споживання. Тарифні рівні структуровані у відповідності до обсягів
споживання. Інколи може бути сезонна диференціація.
- Рівень тиску. Зазвичай є два рівні: мережі низького тиску та
середнього/високого тиску (зазвичай рівень тиску вищий ніж 4-6 бар.).
- Використовувана потужність, відповідно до максимально можливого рівня
щоденного споживання протягом 12 міс.
- Можлива обмеженість споживання. Тариф розраховується відповідно
можливостей обліку приладів для зчитування даних (попит в пікові
періоди, час споживання)
- Географічні зони. У деяких країнах географічні зони є однією з складових,
що використовують для встановлення відповідного рівня тарифів.
Загалом же газові мережеві тарифи складаються з таких компонентів:
- Фіксований збір – фіксована плата, що стягується з споживача за
обслуговування в точці підключення (ум.од/день, ум.од/місяць, ум.од/рік).
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- Збір за потужності – плата за наявну потужність мережі (виражається в
max Кв/год/ день, м /год/день). У більшості країнах, споживачі сплачують
особливо високий тариф, коли споживання йде в пікові періоди
навантаження.
- Енергетичний збір – це плата за обсяг газу як товару (ум. од./ кВт-год, ум.
од/ м )
В країнах ЄС побутує практика, що розподільчі компанії користуються
вищою автономією у розвитку своїх мереж, ніж транспортні оператори
магістральних трубопроводів. Однак, хоч потреба публікацій планів розвитку
мереж не є обов’язком розподільчих компаній, однак робота подібного
направлення також потребує громадських консультацій. В межах національних
програмних документів пріоритетів розвитку енергетики перед енергетичними
компаніями, в тому числі перед DSO, можуть висуватися вимоги запровадження
нових

стандартів

якості

або

нового

технічного

рівня

забезпечення

функціонування розподільчих компаній. В країнах ЄС також державні органи
управління можуть нав’язувати необхідні рішення розвитку мереж в цілому,
використовуючи різні ринкові стимулюючі засоби. Це є нормальною практикою,
а тому Україна в процесі реформування сектору має змогу створювати
передумови до технічної модернізації ринку газу. В середньостроковій
перспективі для України особливо актуальним постане питання інтенсифікації
зв’язків між секторами транспортування та розподілу (сектор комунікації), що
потребуватиме

нових

мереж,

збільшення

потужностей,

запровадження

“розумних систем”, надання доступу альтернативних джерел газу, які повинні
мати змогу конкурувати за споживача на ринкових основах і звісно, перш за все,
запровадження енергоефективних технологій та підвищення ефективності
функціонування мереж, при меншій нормі технологічних втрат природного газу.
Корисним досвідом для України є практика, що застосовується у
Великобританії. У Великобританії широко застосовується нормативна база, що
ґрунтується на таких формах стимулів ефективної діяльності як штрафи та
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винагороди, базою розрахунків яких є встановлена норма дохідності DSO. Дані
стимули застосовуються для досягнення конкретно поставлених завдань.
Основні напрями діяльності, які регулятор покликаний розвивати за допомогою
стимулів включає в себе: розробка високоякісних бізнес-планів розвитку,
зниження загальний витрат, належна робота зі скаргами споживачів, взаємодія з
зацікавленими третіми сторонами, різні заходи штрафних санкцій за порушення.
У

багатьох

європейських

країнах,

облік

діяльності

постачання

природного газу здійснюють незалежні компанії. Такий підхід національними
регулятори стимулюється з двох причин:
- По-перше, тому що розділення діяльності полегшує порівняльний аналіз
витрат

та

продуктивності

діяльності

за

допомогою

“розумних

вимірювальних” технологій, які можна було би досить репрезентативно
вимірювати;
- По-друге, поділ полегшує реорганізувати діяльність обліку в майбутньому
під час управління. Наприклад, дані мають бути об’єктивними та повинні
передаватися третім зацікавленим сторонам.
Однак, запровадження “розумних технологій” в систему обліку споживання
газу на всіх рівнях розподільчої мережі є планами середньострокового розвитку
навіть у ЄС. Лише у Франції було затверджено на державному рівні зобов’язання
встановити всім кінцевим споживачам “смарт-лічильники”. Великобританія,
Італія, Нідерланди та Люксембург поставили собі ціль впровадити дані технології
до 2020 року. На даний час у більшості європейських державах “смартлічильники” встановлені тільки для великих споживачів. Україні на державному
рівні, прогнозуючи сценарії розвитку, на даний момент немає сенсу в
короткостроковій перспективі ставити обов’язкову умову запровадження “смартлічильників”, однак, необхідно усвідомлювати, що така потреба з’явиться як в
рамках міжнародних зобов’язань, так й в межах логічного розвитку ринку, а тому
необхідно аби було усвідомлення даної проблеми та існували поступові плани її
реалізації в державних нормативно-стратегічних документах.
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Підсумовуючи процес реформування DSO, необхідно узагальнити
основні загрози, які можуть виникнути в Україні. Дані загрози можна
сприймати як проміжні точкові проблемні місця, успішне вирішення яких
сприятиме встановленню ефективної розподільчої системи. Реформування
власне ринку природного газу, в тому числі розподільчого сегменту,
обумовлене появою нового запита у суспільстві щодо якіснішого надання
послуг постачання та забезпечення вищого рівня безпеки − як самого
постачання на внутрішній ринок газу (надійності), так й, власне, безпеки
постачання природного газу споживачам за конкурентними та доступними
цінами. Однак, змінюючи правила гри на ринку необхідно виходити з позицій
компромісу між безпекою постачання, розширенням конкуренції, ліквідністю
ринку та підвищення стандартів якості й доступності послуг (не тільки в
технічному, але й в економічному сенсі) для кінцевих споживачів. Тому під час
реформування розподільчого сегменту необхідно враховувати такі зауваження:
1. У більшості європейських країнах використовується модель згідно, якої
потужності

входу

до

розподільчих

мереж

(“city

gate”)

підлягає

безпосередній домовленості між DSO та TSO. Однак, даний підхід не є
єдиноможливим за європейською нормативною базою, а тому таких
домовленостей може не бути. В такому випадку весь процес забезпечення
пропускної потужності між різними рівнями мереж здійснює постачальник.
Проте, якщо суб’єкт, що виконує функції з транспортування і постачання
природного газу (shippers) зобов’язаний бронювати потужності на вході до
розподільчої мережі, то це може мати такі негативні наслідки:
- Суб’єкт, що виконує функції з транспортування і постачання природного
газу (shippers) буде зобов’язаний мати додатковий договірний інтерфейс
для бронювання потужностей на вході до “city gate”. В такому випадку,
якщо суб’єкт, що виконує функції з транспортування і постачання
природного газу (shippers) транспортує газ з вхідної точки на кордоні до
кінцевого споживача на рівні DSO, йому потрібно законтрактувати
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потужність на точці входу, мати контракт на точці виходу до “city gate” та
контракт з DSO. Це призводитиме до більших операційних витрат, що
зрештою, означатиме більш високі тарифи для кінцевих споживачів.
- Чим більший портфель суб’єкта, що виконує функції з транспортування і
постачання природного газу (shippers) до “city gate”, тим більше буде
досягатися економія на масштабі, що буде ставити великі компанії в
більш вигідне конкурентне положення в порівнянні з невеликими
компаніями. В свою чергу, це буде наслідком до зменшення конкуренції
на ринку.
- Якщо кожний суб’єкт, що виконує функції з транспортування і
постачання природного газу (shippers) окремо бронює потужність на вхід
до “city gate” це може призвести до зловживання положеннями, оскільки
великі компанії можуть створювати штучні перешкоди, викуповуючи всі
потужності і цим самим закриваючи доступ для інших компаній.
Дані ризики демонструють, що окреме замовлення вхідних потужностей
до “city gate” може призвести до додаткових витрат, зокрема для невеликих
компаній.
Наявність окремих систем балансування для сегментів транспортування
та розподілу може призвести до збільшення витрат балансування для
постачальників, так як необхідно забезпечити взаємозалік дисбалансів на
різних рівнях. Дана проблема особливо гостро постає, якщо постачальник
здійснює активну економічну діяльність у багатьох локальних розподільчих
мережах на шляху нижче потоку однієї транспортної магістралі. Окрім того,
розділення балансування окремо на транспортному та розподільчому сегменті
має негативний вплив на ліквідність та конкуренцію на ринку послуг
балансування. Тому, ефективнішою є практика функціонування єдиної
національної системи балансування.

185

2. На розподільчі компанії не повинні покладатися ризики, що можуть бути
пов’язаними з подіями, які не знаходяться безпосередньо під їх контролем.
Сюди враховують:
- Ризики, що пов’язані з обмеженими обсягами споживання. Дане питання
вирішується коригуванням норми дохідності регулятором на базі
попередніх періодів, зміною тарифів на послуги.
- Ризики вартості очікуваних інвестицій на стадії проектування, з
результатами, що були отримані після реалізації проекту та які виявилися
негативними.
3. Програми по розвитку розподільчих мереж та розгляд інвестиційних
проектів в розподільчому сегменті повинно бути предметом системної,
відкритої політики та підлягати контролю (обговоренню) з регулюючими
органами та всіма зацікавленими сторонами (з урахуванням громадської
думки).

Результатом

такого

контролю

регулюючими

органами

та

обговорення з громадськістю має бути отриманий інвестиційний проект,
який більш повно задовольняє локальні потреби громади, що сприятиме
вищій ефективності та упереджуватиме зловживанням змістом інвестицій.
Комплексні процедури схвалення інвестицій при великій фрагментованості
розподільчого сектора регулятором може призвести до надмірного
адміністративного тягаря на DSO, особливо на малі розподільчі компанії. В
такому випадку загальні витрати інвестицій завжди будуть перекладені на
кінцевого споживача, підвищенням тарифу на розподіл. Упередження
розвитку подій за таким сценарієм можливо лише на основі прозорості
вимог, які національний регулятор має розробити для інвестиційних планів.
Як правило, розроблятися дані вимоги національним регулятором повинні
на основі бенчмаркінгу.
4. Найбільш ефективним стимулом, що може узгоджено задовольняти цілі всіх
зацікавлених сторін (державу, в особі національного регулятора, DSO та
кінцевих

споживачів)

на

розподільчому

сегменті

є

запровадження
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фінансових стимулів. Збільшення потужностей або зниження вартості для
споживачів може стимулюватися на основі:
- Використання

всієї

наявної

інформації

про

ефективність

витрат

розподільчих компаній. Національний регулятор повинен здійснювати
регулярні

публікації

методологію

даних

встановлення

про
доходу,

технічний
допустимі

характеристики
норми

DSO,

витрат

при

встановленій нормі дохідності, цілі та пріоритети розвитку для всіх
розподільчих компаній.
- Стимулювання розподільчих компаній до зростання продуктивності
діяльності на основі засобів премій та штрафів, що пов’язані з досягненням
заздалегідь визначених вихідних цілей. Цілі мають бути встановлені таким
способом, що безпосередньо впливають на вартість послуг, які надаються
розподільчими компаніями.
- Акцентування уваги на норми загальних витрат та встановлення довгих
періодів регулювання. Встановлення допустимої дохідності на основі
норми загальних витрат має забезпечувати стимули DSO, до зменшення
витрат, шляхом оптимального поєднання операційних та капітальних
витрат. Довгі періоди регулювання лише посилюють вплив даних стимулів
на діяльність розподільчих компаній.
- Стимулювання до інновацій та міжгалузевої кооперації, досягнення
синергетичного

ефекту.

Стимулювання

розподільчих

компаній

до

впровадження інноваційних технологій повинно бути побічним продуктом
засобів регулювання, що спрямоване на отримання додаткових вигод, а не
предметом конкретних цілей.
- Національний регулятор повинен гнучко реагувати на нові виклики
функціонування розподільчої системи та вносити, в разі економічно
обґрунтованої

потреби,

індексацію

допустимого

рівня

розподільчих компаній, виходячи з норм регулюючих періодів.

дохідності

187

5. Тарифи на розподіл повинні бути розроблені так, щоб існували додаткові
сигнали для зменшення витрат споживачами в довгостроковій перспективі.
Це вимагає щоб:
- Витрати споживачів за користування мережею були покриті за рахунок
постійних витрат або збору за підключення;
- Витрати за користування інфраструктурою розподільчої мережі мають
бути розділені на основі споживання кожного користувача послугами
мережі в піковий період навантаження.
3.3 Ліцензування та договори з газотранспортними операторами як
засоби регулювання ринкових відносин
Відповідно до законів України “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності” і “Про засади функціонування ринку природного
газу”, Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 “Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” на ринку газу
для здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу
трубопроводами, розподілу природного газу, постачання природного газу за
регульованим тарифом, постачання природного газу за нерегульованим тарифом
та зберігання природного газу необхідно отримати ліцензію. Незважаючи, на
зазначений перелік видів економічної діяльності, що потребують ліцензування,
нормативно окресленого регламенту (окрім загальних процедур для всіх видів
ліцензій), що відображав би на законодавчому рівні процедуру ліцензування в
нафтогазовому секторі не існує. Згідно, ст. 12 ЗУ “Про ліцензування певних
видів господарської діяльності”, ліцензування видів економічної діяльності, що
стосується використання обмежених ресурсів, до яких відноситься постачання та
зберігання природного газу, у разі надходження кількох заяв про видачу
ліцензій, здійснюється за процедурою відкритих конкурсів. Порядок видачі
ліцензій визначено на рівні наказу Національної комісії, що здійснює державне
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке в
даному випадку є лише однією із стадій процедури ліцензування. Також,
процедури ліцензування економічної діяльності в нафтогазовому секторі
доцільно

розділяти

на

одержання

спеціальних

дозволів

користування

нафтогазоносними надрами (діяльність з видобутку нафти та газу) та діяльність з
подальшої реалізації нафти і газу, що стосується певних видів господарської
діяльності, які підлягають ліцензуванню [212].
Основним

законодавчим

актом,

що

визначає

нормативну

базу

транспортування природного газу є Закон України “Про трубопровідний
транспорт”. В Україні лише дві державні компанії (Укртрансгаз та
Чорноморнафтогаз)

володіють

ліцензіями

на

транспортування

газу

магістральними трубопроводами. Однак, в 2014 році Верховна Рада України
внесла

поправки

до

Закону,

якими

дозволяє

приватизувати

49%

газотранспортної системи (ГТС), у разі чого структура управління ГТС України
зазнає змін, а на український ринок зможуть зайти іноземні оператори.
На сьогоднішній день існує близько 280 компаній, що мають ліцензію на
постачання газу в Україні. Однак, всупереч тому, що дані постачальники
вважаються

постачальниками

за

нерегульованими

тарифами,

НКРЕКП

встановлює цінові обмеження на природній газ, що має постачатися для певних
категорій споживачів. Також існує проблема домінуючого становища НАК
«Нафтогаз України» на ринку природного газу України. НАК «Нафтогаз України»
може бути не завжди згідним з експортно-імпортними замовленнями приватних
компаній і тому є ймовірність здійснення ціленаправлених дій перешкоджання
включити дані обсяги газу в проект балансу. Таким чином, поки оператор
передачі газу не буде остаточно незалежним від державної монопольної компанії,
всі подібні замовлення будуть узгоджуватися до потреб власне самого НАК
«Нафтогаз України» [221, c. 47-61].
Історично склалося, що приватні оптові постачальники не працюють з
газорозподільчими мережами, так само як не постачають газ для потреб
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домогосподарств або бюджетних організацій. Це відбувається через те, що
постачальники за регульованим тарифом є або власниками, або орендують
розподільчі мережі. Однак за третім енергетичним пакетом та згідно нового
Закону “Про ринок природно газу”, прийнятого навесні 2015 році, передбачається,
що функції розподілу і постачання повинні реалізовуватися окремими
юридичними особами. Розділення видів господарчої діяльності передбачає появу
на ринку нових видів контрактних відносин, які повинні регулюватися і
ліцензуватися державою. Водночас, новий закон є рамковим документом, а засоби
реалізації норм європейського енергетичного законодавства повинні реалізуватися
в 29 нормативно-правових актах вторинного законодавства [219].
Учасники ринку, що прагнуть здійснювати господарчу діяльність на
ринку, таку як постачання газу кінцевим споживачам (постачальники), оптову
торгівлю (трейдери) або забезпечення транспортування газовими мережами
(shippers) потребують встановлення загальних рамок регулювання, що
обумовлює необхідність затвердженням відповідних вимог до критеріїв
забезпечення даних функцій на ринку. Дані рамки регулювання можуть
забезпечуватися двома основними формами:
- Ліцензіями або іншими дозволами, що видаються державними
органами відповідного відання;
- Договорами передачі газу з газотранспортними операторами
(TSO).
Необхідно чітко розрізняти дані основні форми регулювання ринку
природного газу, оскільки вони відрізняються як в застосуванні, так і несуть
різні наслідки для учасників ринку. Ліцензування слід розуміти як дозвіл
відповідного державного органу здійснювати певну економічну діяльність на
ринку. В даному випадку ліцензія виступає як договір, контракт між державою
та господарюючим суб’єктом, в якому держава засвідчує відповідність суб’єкта
економічної діяльності до встановлених вимог на ринку. Цим самим держава, в
особі відповідних органів, встановлює та контролює певний якісний поріг
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функціонування ринку, що має забезпечувати його безпеку, прозорість та
відкритість. Користувачі мережі, що мають намір отримати доступ або
забезпечити необхідні пропускні потужності в газотранспортній мережі,
укладають контракти на дані послуги з TSO. Якщо головною ціллю
ліцензування є захист кінцевих споживачів, то головною метою укладання
контрактів з TSO є забезпечення господарських процесів на ринку [206].
Сутність ліцензування обумовлена тим, що ліцензії застосовують до
постачальників з урахуванням їхніх зобов’язань стосовно кінцевих споживачів.
Ліцензія має забезпечувати мінімальний стандарт якості, що досягається
встановленням регулюючим органом певного набору вимог. В ЄС не встановлено
чіткого переліку вимог до отримання ліцензій на ринку природного газу, тому
вимоги, в залежності від країни-члена ЄС, варіюються. Однак, виходячи з
європейського досвіду, у сфері ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів
на ринку природного газу доцільно виділяти загальні та додаткові вимоги [213].
В більш широкому значенні, під загальними вимогами розуміється
здатність суб’єкта ринку виконувати свої зобов’язання. Дані вимоги до
ліцензування можуть включати наступне [214]:
- Вимоги до юридичної особи як суб’єкта господарювання щодо його
добросовісності та відсутності правопорушень за попередні періоди. Дана
вимога включає відсутність скасованих ліцензій за правопорушення,
відсутність кримінальних злочинів, що пов’язані з економічною діяльністю,
тощо;
- Вимоги до наявності певного рівня експлуатаційних та технічних
можливостей (операційні, технічні, IT вимоги, професійна компетентність
персоналу);
- Встановлення критеріїв певної фінансової відповідності (достатня наявність
обігових коштів, кредитоспроможність, що повинна підтверджуватися
відповідними балансами та річними звітами за попередні 3 роки);
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- Вимоги з забезпечення (наприклад, надання доказів того, що заявник в змозі
покрити поточні та майбутні зобов’язання протягом наступних 5 років;
докази того, що заявник в змозі покрити мінімум 10% від очікуваного доходу
в межах обслуговуючої зони наданням банківських гарантій або гарантій
материнської компанії);
- Вимоги до обслуговування клієнтів (вимоги щодо якості обслуговування,
можливості спілкуватися з споживачем на місцевій мові, вимоги щодо
комунікації та відкритості доступу до інформації про послуги, що
надаються);
- Вимоги до звітності (щорічна або за запитом національного регулятора).
Деякі загальні вимоги, такі як кваліфікація персоналу або необхідні суми
застави, можуть бути причиною потенційних бар’єрів для окремих учасників
ринку, особливо для нових або невеликих суб’єктів ринку. Також, з досвіду
деяких держав ЄС, вищезгадані групи загальних вимог іноді можуть мати
особливі наслідки для деяких категорій учасників ринку, що негативно впливає
на ефективність функціонування ринку. Зокрема:
- Місцеві відділення та звітність. Вимоги до представництв іноземних компаній
можуть суттєво відрізнятися від вимог до місцевих організацій (як в Болгарії).
Прикладом високих вимог до звітності є Франція, де всі транспортні та
постачальні компанії повинні надавати у відповідне міністерство свої сценарії
постачання газу за різних погодних умов окремо для кожної категорії
споживачів з урахуванням різних можливих джерел надходження ресурсу (за
довгостроковими контрактами, з газосховищ, з спотових ринків тощо).
- Встановлення

юридичного

чи

економічного

розмежування

між

постачальниками внутрішніх ресурсів та імпортерами. Наприклад, в Румунії та
Болгарії необхідно отримувати окрему ліцензію на імпорт природного газу.
- Встановлення

юридичного

чи

економічного

розмежування

між

постачальниками з держав ЄС або членів Енергетичного Співтовариства та
країнами, що не входять до даних міжнародних утворень. Для України
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запровадження даної норми може ґрунтуватися на політичному підтексті задля
досягнення вищого рівня національної безпеки, однак в даному випадку
необхідно дотримуватися балансу між політичною безпекою та економічною
ефективністю ринку. Різниця у процедурі видачі ліцензій для постачальників
не з держав ЄС та країн, що не входять до Енергетичного Співтовариства існує
в Іспанії, Польщі, Болгарії, Люксембургу. Однак надто жорсткі відмінності у
процедурі видачі ліцензій можуть призвести до встановлення більш тривалих
та жорстких процедур для міжнародних гравців ринку, що мають намір ввійти
на український ринок.
- Деякі держави ЄС встановлюють додаткові вимоги для отримання ліцензії на
постачання природного газу кінцевим споживачам. Як правило, такі додаткові
вимоги покликані забезпечити більший захист кінцевих споживачів та вищу
безпеку постачання [215]. Найчастіше застосовуються такі додаткові вимоги
до ліцензування:
- Надання підтвердження в спроможності постачати природній газ. Дана вимога
передбачає не лише підтвердження постачальником спроможності надавати
послуги постачання, наявності ресурсу, але й наявність в постачальника
можливостей до диверсифікації своїх джерел надходження природного газу
для постачання кінцевим споживачам за різних умов.
- Вимога стосовно обов’язкової диверсифікація зарезервованих транспортних
потужностей. Зокрема, у Франції постачальники, що постачають більше 5% на
національному ринку, повинні замовити можливості потужностей мінімум на
2-х точках входу, якщо більше 10% − то мінімум на 3-х точках входу. Окрім
цього, постачальник зобов’язаний надати перелік контрактів на поставку у
відповідне міністерство (в тому числі вказати інформацію про тривалість
контракту, постачальників ресурсу, країн-джерел ресурсу, законтрактовані
обсяги, точки поставки і точки входу законтрактованих обсягів).
- Вимога з приводу обов’язкового резервування певного обсягу природного газу
на зберігання. Даний випадок притаманний Польщі, де є різниця в процедурі
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ліцензування постачальників, що здійснюють економічну діяльність лише на
внутрішньому ринку, та постачальників, що здійснюють міжнародні поставки.
Компанії, що займаються міжнародною торгівлею природним газом, повинні
мати газ в сховищах, який тотожній щонайменше середньому 30-денному
імпорту даної кампанії. В свою чергу, сховища повинні мати можливість
вивести даний обсяг природного газу максимум протягом 40 днів. Однак дана
вимога стосується не всіх постачальників природного газу у Польщі. Якщо
максимальний обсяг імпорту природного газу протягом календарного року не
перевищує 100 млн куб. м, а кількість клієнтів компанії не перевищує 100 тис.,
то дана компанія звільняється від обов’язків утримувати запаси природного
газу. Невиконання даної вимоги може бути причиною до позбавлення ліцензії.
Однак дані додаткові вимоги до ліцензування є потенційними бар’єрами
для входження на ринок нових гравців, особливо нових та невеликих
кандидатів. Такі наслідки виникають з низки причин:
- Вимоги продемонструвати відповідні запаси газу та надійні джерела
постачання природного газу на практиці можуть спричинити до більшої
зорієнтованості споживачів до роботи за довгостроковими контрактами.
Це, в свою чергу, може вплинути на спотову торгівлю та ліквідність ринку,
а також призвести до завищення цін для кінцевих споживачів, якщо ціна на
спотових ринках буде нижчою, ніж за довгостроковими контрактами.
Також, великі гравці завдяки привабливішим контрактним умовам та
більшим обсягам зазвичай мають більше переваг при укладанні
комерційних угод у порівнянні з новими та невеликими гравцями на рику,
- Вимоги,

що

стосуються

необхідності

забезпечення

диверсифікації

поставок на практиці складно однаково виконати всім учасникам ринку.
По-перше, великим гравцям легше забезпечення виконання даної вимоги
завдяки їх спроможності замовляти великі обсяги природного газу за
привабливішими умовами. По-друге, можуть виникати складнощі участі
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компаній в спотовій торгівлі, оскільки сторони на даному сегменту ринку
не завжди можуть бути проінформованими про походження ресурсу.
- Вимога щодо забезпечення достатнього страхового обсягу природного газу
передбачає, що всі постачальники мають вільний доступ до газосховищ.
Водночас, через адміністративні або технічні обмеження, особливо у
перевантажених

мережах,

така

вимога

може

бути

потенційною

перешкодою виходу на ринок нових гравців. Також дана вимога
призводить до значного збільшення витрат для учасників ринку.
У договорах з TSO з транспортування газу також висуваються вимоги, лише
при дотриманні яких можливо укладати подібного характеру контракти Загальні
вимоги до суб’єктів, що виконують функції з транспортування і постачання
природного газу (shippers), що застосовують в договорах з TSO, схожі до
загальних вимог ліцензування (виконання функцій постачальника останньої надії
або зобов’язання з обслуговування споживачів). Дані вимоги потрібні для того,
щоб можна було отримати послуги, що надає суб’єкт, який здійснює управління
газотранспортною системою (послуги надання потужностей, балансування,
доступ до точок входу та виходу, віртуальної точки). За аналогією до вимог при
ліцензуванні, вимоги до договорів передачі газу з TSO також можливо розділити
на загальні та додаткові.
З метою ефективного функціонування газотранспортної мережі до TSO
встановлюються детальні вимоги відносно комунікації IT систем. Дані вимоги в
більшості випадків не можуть спричинювати скільки-небудь серйозних перешкод
для входу на ринок нових учасників, щоправда існуючі великі компанії все ж
зберігатимуть конкурентну перевагу у порівнянні з новими та невеликими
учасниками ринку завдяки меншій частці транзакційних витрат.
Подібно до вимог, що застосовуються державними органами до
постачальників, додаткові вимоги стосовно контрактів з транспортування газу
покликанні забезпечити досягнення більшої безпеки постачання та підтвердити,
що суб’єкти, які виконують функції забезпечення транспортного постачання
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природного газу (shippers), спроможні виконувати свої контрактні обов’язки.
Наприклад, у Словаччині суб’єкти ринку, що бажають виконувати функції
забезпечення транспортного постачання природного газу (shippers), повинні
надати

підтвердження,

що

оператори

мереж

спроможні

забезпечити

транспортування газу з точки входу до точки виходу. Іншим приклад є Італія, де
суб’єкти,

що

бажають

виконувати

функції

забезпечення

транспортного

постачання природного газу (shippers), повинні підписати контракт на імпорт газу
для отримання доступу в пунктах пропуску, з’єднаних з іноземними
трубопроводами або для інших точок входу-виходу, зазначивши у відповідному
договорі потенційну контрактну потужність. Як правило, TSO на європейських
ринках вводять додаткові вимоги не так часто в порівнянні з державними
органами. Однак, так само як й з додатковими вимогами, пов’язаними з
ліцензуванням, додаткові вимоги, що стосуються договірної бази з TSO,
потенційно можуть мати негативні наслідки як для торгівлі на спотовому ринку та
ліквідності, так й для ефективності ринку, оскільки великі компанії, як правило,
будуть мати перевагу над новими та невеликими учасниками ринку [216].
Україна,

реформуючи

національний

газовий

ринок,

зобов’язана

удосконалити дозвільну систему відповідно до нових викликів ринку та задля
його ефективного функціонування (з урахуванням норм безпеки та захисту прав
кінцевих споживачів). В межах цього реформування в сфері ліцензування та
запровадження типових договорів з TSO необхідно дотримуватися наступних
принципів:
1. Прозорість і доступність інформації. Україні необхідно уніфікувати
термінологію або запроваджуючи нові терміни, що характеризують раніше не
виконувані роботи або послуги, користуватися загальноєвропейським
тлумаченням цих термінів (прик. “клієнт”, “споживач”). Різне розуміння
термінів європейськими регуляторами та вітчизняними TSO ускладнює
інтеграцію українського та європейського газових ринків (нечітке або неповне
трактування визначень “безпека постачання природного газу”, “вразливі
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споживачі”, “постачальник останньої надії”, “кризова ситуація з надходження
природного газу” та ін.). Інформація з приводу ліцензування, типових
договорів та діяльності на внутрішньому ринку повинна бути відкритою та в
повній мірі доступною на відповідних веб-сайтах організацій, які відповідальні
за дану економічну діяльність. Вся інформація має бути доступною в повному
обсязі в одному інформаційному порталі і не має бути розбита між різними
веб-сайтами з відсиланнями до різних законів, нормативних актів та відомств.
Мережеві кодекси, що регулюють технічне функціонування газових систем
України, мають бути перекладеними хоча б англійською та також доступними
для вільного користування.
2. Принцип

єдиного

вікна

при

ліцензуванні

як

засіб

скорочення

адміністративного навантаження. Ліцензування та договірні відносини з
TSO необхідно сприймати лише як складову нормативно-правового
забезпечення функціонування ринку, а тому самі по собі вони не забезпечують
достатньої інформації про практичні наслідки від запровадження або
відсутності окремих вимог для суб’єктів ринку. Крім того, вимоги до
ліцензування або договорів з TSO повинні розглядатися в комплексі як такі,
що не суперечать та взаємодоповнюють один одного. Лише при такому
підході вони не будуть створювати надмірне регуляторне навантаження та
перешкоджати у доступі до системи або віртуальної точки торгівлі (VP) для
учасників ринку. Тому одним із прогресивних підходів до ліцензування та
взаємодії з TSO, що використовують в ЄС, є так званий принцип єдиного
вікна. В деяких випадках загальні вимоги, що застосовуються TSO до
суб’єктів, які виконують функції забезпечення транспортного постачання
природного газу (shippers), схожі на ті, які національний регулятор висуває до
постачальників. В таких випадках є доцільним видавати одну ліцензію, що
автоматично дає дозвіл на здійснення даних господарських видів діяльності на
ринку. Наприклад, в Україні немає необхідності видавати окрему ліцензію на
постачання газу оптовим постачальникам, посилаючись на необхідність
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забезпечення безпеки поставок, оскільки ці ж функції можуть бути
передбачені у договорі з оператором. Крім того, в Португалії запроваджена
ефективна практика, що постачальники, які отримали ліцензії на постачання
природного газу кінцевим споживачам в інших країнах ЄС, автоматично
отримують дозвіл здійснювати таку ж діяльність в Португалії. Це зменшує
бар’єри для входу на ринок міжнародних гравців та є корисним досвідом для
запровадження в Україні.
3. Додаткові вимоги як бар’єр для спотової торгівлі та ліквідності ринку.
Загальні вимоги висуваються до суб’єктів ринку задля того, щоб
забезпечити виконання певних обов’язків та стандартів. У всіх державах ЄС
існує

більш-менш

стандартний

набір

таких

вимог,

які,

по

суті,

характеризують вже існуючу ділову традицію, а тому не можуть вважатися
об’єктивною перешкодою для нових учасників ринку. Наявність додаткових
вимог варіюється від національних особливостей, однак головна їх мета –
захист кінцевих споживачів і забезпечення безпеки поставок за будь-яких
обставин. Раніше в Україні запровадження низки таких вимог було
неактуальним,

однак

з

ускладненням

господарських

відносин

між

учасниками ринку, а також появою суспільного запиту на підвищення
надійності та безпеки поставок, вони виходять на перший план. Такі
вимоги, як продемонструвати достатні запаси газу, мати надійне джерело
надходження ресурсу, забезпечити диверсифікацію постачання на практиці
часто стають перешкодами для окремих гравців на ринку. Великі
підприємства зазвичай знаходяться в більш вигідному становищі за рахунок
“ефекту портфеля”, ніж нові та малі підприємства. Окрім того, такі вимоги
можуть в значній мірі переорієнтувати споживачів на купівлю природного
газу за довгостроковими контрактами, що негативно вплине на спотову
торгівлю та ліквідність ринку.
4. Спільні і непропорційні вимоги як бар’єр для спотової торгівлі та
ліквідності ринку. На ринку природного газу учасники зазвичай
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виконують декілька функцій. Більше того, для виконання своїх зобов’язань
в деяких випадках учасники просто змушені виконувати декілька функцій.
Наприклад, постачальникам необхідно доставити газ для своїх споживачів
за допомогою трубопроводів, а отже, вони повинні виконати функції
забезпечення транспортного постачання природного газу (shippers). Таким
чином, різні види ринкової діяльності (торгівля, транспортування та
постачання) повинні бути забезпечені однією компанією, навіть в тих
випадках, якщо відповідні зобов’язання не були передбачені ліцензійними
або договірними умовами. У випадках, коли такі зобов’язання все таки є
обов’язковими, вони самі по собі не є перешкодою, так як більшістю
учасників ринку й так виконуються (діяльність облгазів). Однак, обов’язкові
зобов’язання можуть стати бар’єром у тих випадках, коли вимоги, що
накладаються

на

окремі

види

діяльності,

є

непропорційними

(невідповідними) цій діяльності. Наприклад, у разі єдиної ліцензії на
постачання та оптову торгівлю накладання додаткових вимог щодо безпеки
постачань буде в значній мірі непропорційним для учасників рику, що
займаються лише торгівлею на відміну від компаній, що також здійснюють
постачання природного газу кінцевим споживачам. Тому в таких випадках
доцільно або розділити одну ліцензію на дві окремі, або надати можливість
для трейдерів бути звільненими від виконання таких вимог, що й було
здійснено в новому Законі “Про ринок природного газу”.
5. Обмеження доступу до VP як бар’єр для спотової торгівлі та ліквідності
ринку. Хоча в Україні поки не розроблені засоби функціонування VP, однак
в подальшому для ефективного та повноцінного функціонування ринку
природного газу, вони мають існувати. Тому, поки можна користуватися
провідним досвідом держав ЄС та використовувати провідні практики у
розроблені методики запровадження VP в Україні. У багатьох державах ЄС
виконувати функції забезпечення транспортного постачання природного
газу є обов’язковою умовою доступу до VP. Такий обов’язковий зв’язок між
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доступом до VP та укладанням типових договорів з TSO означає, що
сторони, які зацікавлені лише в доступі до VP також мають виконувати
функції

забезпечення

транспортного

постачання

природного

газу,

принаймні з адміністративної точки зору. Це передбачає додаткову
адміністративну відповідальність для таких учасників, однак це не
сприймається як суттєва перешкода для торгівельної діяльності, якщо
вимоги для виконання функцій забезпечення транспортного постачання
природного газу не є більш вимогливими. В деяких державах ЄС лише
учасники, що володіють ліцензією національного регулятора можуть
отримати доступ до VP. В таких випадках учасники ринку повинні
відповідати всім вимогам і національного регулятора і ТSO. Однак й така
вимога не обов’язково повинна ставати перешкодою для ринку, так як
багато оптових постачальників (трейдерів), на практиці, часто в будь-якому
випадку

змушені

виконувати

функції

забезпечення

транспортного

постачання природного газу. Тим не менш, в ситуаціях, коли є додаткові
вимоги до ліцензіатів, такий зв’язок може стати потенційним бар’єром для
невеликих та нових учасників ринку, що зацікавлені лише в доступі до VP.
В деяких державах ЄС існує окремий контракт (або реєстрація) для доступу
до VP. Це означає, що ринкові учасники не повинні виконувати функції
забезпечення транспортного постачання природного газу в цілях отримання
доступу до VP. Такий підхід значно полегшує доступ до VP учасникам
ринку,

не

нав’язуючи

непропорційні

вимоги

і

адміністративне

навантаження на дані суб’єкти ринку. Даний підхід сприятливо впливає на
спотову торгівлю та ліквідність ринку і має потенціал підвищувати безпеку
постачання та знижувати ціни на внутрішньому ринку.
В

табл. 3.5. продемонстровані

основні

особливості контрактних

відносинах, що виникають в Україні на різних етапах контрактації в наслідок
впровадження

тарифоутворюючої

моделі

“вхід-вихід”

та

відповідної

трансформації ринку природного газу в напрямку лібераліхації відносин.
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Таблиця 3.5.
Договірні умови, що виникають в Україні в наслідок імплементації системи
“вхід-вихід”
Функції
Ліцензії

Мережі

Балансування Потужності

VP

Розподіл

Інше

Трейдери
(2)

Shippers
Постачальники

(1)

Сторони

НР

(3)
(4)

TSO

TSO

TSO

TSO

DSO

контракту

В Україні одна ліцензія на постачання природного газу.
(1) Згідно нової редакції Закону України “Про ринок природного газу” на
національному газовому ринку України не буде запроваджуватися ліцензування
оптової торгівлі. Такий підхід забезпечить вищу відкритість ринку, що в свою
чергу має ще більше спростити господарюючим суб’єктам доступ до
внутрішнього газового ринку. Це має наситити український газовий ринок
додатковими ресурсами, що при відповідних державних регуляторних рішеннях
може призвести до утворення регіонального спотового ринку. Однак, подібні
рішення несуть для України в майбутньому виклики на рівні енергетичної безпеки
та встановлення домінуючої залежності від одного джерела надходження
природного газу, оскільки оптові постачальники не будуть ліцензуватися, а
значить

зобов’язуватися

виконувати

ряд

заходів

в

напрямку

безпеки

національного енергетичного ринку по відношенню до диверсифікації постачань
енергетичних ресурсів. Виходом із цієї ситуації можливі заходи іншого характеру,
окрім як ліцензування, що може здійснювати держава в межах своїх регуляторних
повноважень за ринкових правил гри. Оптовий постачальник (трейдер) не може
постачати природній газ кінцевим споживачам, основна функція оптового
постачальника постачати ресурс на оптові торгові майданчики, газові біржі або
здійснювати продаж свого продукту на VP. Для кінцевих же постачальників умова
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диверсифікації джерел надходження природного газу залишається зобов’язанням
згідно умов ліцензування. За таких умов постачальники можуть закуповувати
природній газ в трейдерів, при умові, що ті мають надавати відкриту інформацію
про країну походження наявного в них енергетичного ресурсу. Цей ринковий
механізм має створювати конкуренцію на ринку між джерелами надходження
ресурсу

та

бути

тим

захисним

обмеженням,

що

унеможливлюватиме

встановлення домінуючої залежності від одного зовнішнього джерела. В межах
прямого державного регулювання задля дотримання принципів прозорості
діяльності, трейдери в майбутньому мають звітуватися за наявний свій ресурс
перед НКРЕКП та укладати договір транспортування з TSO з якого також має
бути зрозумілим країну походження енергетичного ресурсу. Тим паче, TSO в
межах моніторингу та відкритої звітності своєї діяльності також має повідомляти
про здійснені торгові операції НКРЕКП (або можливо Міністерство) з яких буде
дублюватися дана інформація, як засіб перепровірки.
(2) Для TSO не має різниці у виконанні своїх послуг перед суб’єктами, що
виконують функцій постачальника, оптового постачальника (трейдера) або
суб’єктами, які виконують функції забезпечення транспортного постачання
природного газу. Тому нема потреби якось видозмінювати, розрізняти договори
TSO з суб’єктами, що виконують дані функції і доцільно вводити один
стандартний (типовий) договір для всіх суб’єктів.
У Словаччині суб’єкт, який виконує функції забезпечення транспортного
постачання природного газу та постачальник повинні укладати типові договори
передачі з TSO. Однак до них висуваються додаткові вимоги [183]:
- Фінансова гарантія – мінімальна сума наданої фінансової гарантії повинна
дорівнювати двомісячній платні за транспортування газу на бронювання
потужностей та надання відповідних обслуговуючих послуг в період
найвищої господарської активності. TSO приймає такі документи 1)
банківську гарантію, 2) передоплату, 3) депозитний рахунок.
- Відповідна IT система.
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- Суміжні вимоги мережі: суб’єкт, який виконує функції забезпечення
транспортного постачання природного газу та постачальник повинні довести,
що оператори підключених систем забезпечать транспортування газу.
(3) В майбутньому, задля того, щоб національний ринок природного газу
зміг отримати повноцінні переваги інтеграційного функціонування, доцільно
створити віртуальну точку торгівлі (VP) або інші форми біржової торгівлі газом.
Існування VP обумовлює необхідність створення відповідних організаційних та
технічних передумов для можливості надавання даного роду послуг для
суб’єктів ринку. Задля того, щоб отримати пропускну можливість (потенціал) і
доступ до VP, користувач мережі повинен заключити відповідний договорі з
TSO. Оператори зберігання (SSO) і розподільчі оператори (DSO) повинні також
мати узгоджений договір пропускної здатності. Пропускна здатність системи
передачі повинна забезпечуватися з розподільчої мережі лише за умови
попередньо узгоджених договорів з DSO. Це означає, що має бути підписаний
контракт між оператором зв’язку (ITC) і розподілом пропускної здатності (PP).
(4) Оператор газорозподільної системи здійснює діяльність з розподілу
природного газу, отримавши ліцензію, що видається НКРЕКП. Розподіл
природного газу здійснюється на підставі та на умовах договору розподілу
природного газу та в порядку, передбаченому у кодексі газорозподільних систем
та інших нормативно-правових актах. В державах ЄС існує дві моделі подальшої
реалізації організаційного процесу постачання природного газу до кінцевих
споживачів на рівні DSO. Згідно першої моделі, замовлення передачі потужності
на технічному рівні в точці приєднання до розподільчої мережі здійснюється
безпосередньо між TSO і DSO. Однак постачальник попередньо зобов’язаний
забронювати пропускну потужність згідно договору розподілу природного газу в
DSO. Будь-який споживач має право на зміну постачальника, а будь-який
постачальник має право згідно договору поставляти природний газ до всіх
розподільних мереж. У кожній розподільній мережі існує постачальник за
замовчуванням (Німеччина). Постачальник за замовчуванням зобов’язаний
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поставляти газ в даній локальній розподільній мережі, але ціни на його послуги
не піддаються регулюванню і мають тенденції бути вищими ніж конкурентні
роздрібні ціни. Окрім того, як правило існують певні вимоги до договорів
бронювання потужностей [222, с.70-90]:
- Фінансові гарантії - суб’єкт, який виконує функції забезпечення транспортного
постачання природного газу, що приймають участь в договорах бронювання
потужності повинні надати банківську гарантію на TSO щодо спроможності
забезпечити свої платіжні зобов’язання згідно умов договору.
- В залежності від системи балансування можуть існувати різні договори згідно
забезпечення послуг балансування з TSO.
Згідно другої моделі, учасникам ринку газу, що здійснюють постачання
кінцевим споживачам необхідно укладати дистриб’юторські договори. Даним
договором регулюються питання пропускної здатності точки входу до
розподільчої мережі, а також можливості розподілу на конкретному пункті
відповідно. Внутрішня точка є стандартним входом/виходом для підключення
до транспортних і розподільчих мереж. Задля того, щоб поставити природній
газ кінцевому споживачу необхідно замовити точку виходу з транспортної
(передавальної) мережі у TSO і потім потужність входу до розподільної мережі
DSO. Для того, щоб доставити газ кінцевому споживачу в локальній
розподільчій мережі, постачальник повинен замовити також здатність до
розподілу на даній точці у відповідного DSO.
Висновки до Розділу 3
1.На основі європейських практик імплементації тафифоутворюючої моделі
“вхід-вихід” виявлені основні фактори, що можуть ставати бар’єрами для вільного
розподілення на національному ринку природного газу, зменшувати ліквідність
ринку та ставати перешкодою для встановлення ефективної конкуренції. Такими
факторами є: окремі транзитні контракти, окремі транзитні системи, кілька
ринкових зон в межах національного газового ринку. Однак, дані фактори несуть
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лише ризики функціонування ринку, коли адаптована модель імплементації
тарифоутворюючої системи “вхід-вихід” невдало впроваджена в наявне
інституційне середовище. В такому випадку, інституційне середовище не може
впоратися з новими вимогами ринку, а попередні міжнародні зобов’язання або
наявні технічні можливості накладають додаткові витрати на функціонування
ринку, що призводить до неефективності трансформації ринку газу.
2. Аналізуючи ГТС та економічні особливості структури господарювання
України при моделюванні “вхід-вихід” систем, можна констатувати те, що в
Україні нема великих локальних господарюючих систем в яких би гостро
відчувався дефіцит потужностей. Значна розвинутість ГТС України та великі
наявні транспортні потужності, можуть слугувати підґрунтям створення в Україні
однієї національної ринкової зони системи “вхід-вихід”. Нормативні документи
ЄС

дозволяють

використовувати

довготермінове

бронювання,

що

забезпечуватиме стабільні доходи від транзиту, де продаватимуть потужність, а не
потоки. В свою чергу, такий підхід дозволяє одну ринкову зону системи продати
або здати в лізинг одному інвестору. Незалежний державний регулятор повинен
гарантувати, що тарифи встановлюватимуться на основі здійснюваних витрат.
3.Розглянуто та запропонована модель впровадження тарифоутворюючої
системи “вхід-вихід” зі створення двох ринкових зон. Україна є великою
транзитною державою, тому доходи від транзиту природного газу значно
впливають на самозабезпеченість ГТС та на формування тарифу транспортних
контрактів. Однак, протягом останніх періодів обсяги транзиту через Україну
постійно зменшується, в той же час, національне споживання є відносно
стабільним та прогнозованим. Таким чином, встановлення загального ліміту на
доходи ГТС за таких обставин не є надійним регуляторним рішенням, оскільки
зниження обсягів транзиту призводитиме до того, що нестача дохідної частини
може бути компенсованою за рахунок внутрішніх споживачів. Тому, існує
доцільність спробувати розділити Україну на дві ринкові зони. Перша ринкова
зона повинна об’єднати всі точки входу з Білорусії та Росії в одну точку, в якій
вони всі вперше розгалужуються, так би мовити, створюючи точку виходу з
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першої зони. Друга ринкова зона повинна включати в себе решту України. Такий
підхід дозволяє виділити доходити від транзиту, що будуть отримуватися в
першій зоні, від транспортних доходів в іншій ринковій зоні.
4. На основі європейської нормативної бази, досвіду східноєвропейських
країн з імплементації системи “вхід-вихід” та узгодження даної моделі з
довгостроковими контрактами було доведено негативний вплив довгострокових
контрактів минулих періодів на розвиток конкурентного ринку газу. Згідно
європейської моделі транзитні контракти не можуть наділятися привілейованими
правами у порівнянні з контрактами на постачання. Однак, в той же час,
Європейський Суд визнає необхідність виконання зобов’язань по довгостроковим
контрактам попередніх періодах. Європейська комісія рекомендує адаптувати
даного характеру контракти до умом системи “вхід-вихід” задля усунення
бар'єрів, що створюють довгострокові контракти в дотриманні принципів
прозорості та відкритості. Країни, що не повністю змогли адаптувати свої
контрактні відносини, в тому числі й міжнародні зобов’язання по довгостроковим
контрактам, до вимог Третього енергетичного пакету, не можуть розраховувати на
норми ЄС у захисті своїх прав згідно європейського права.
5. Розроблено систему оцінювання ринкових, технологічних та фінансових
індикаторів, що дозволяє визначати відповідність української розподільчої
системи європейським нормам та стандартам. Дана система дозволяє отримати
дані, згідно яких можна регулювати процеси трансформації розподільчого рівня
ринку природного газу, оцінювати відхилення та здійснювати відповідно до
отриманих результатів необхідні корегування.
6. Запропонована методологічна база встановлення допустимої дохідності
розподільчих

компаній

в

Україні

як

державний

засіб

регулювання

функціонування розподільчого мережевого ринку. Європейська практика
демонструє, що регуляторні моделі в яких на розподільчі компанії покладають
більші вимоги та ризики призводять до забезпечення ефективних стимулів до
мінімізації витрат, а розподільчі компанії навзаєм отримують вищі нормативні
(очікувані) прибутки.
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7. Виділено основні загрози, які можуть виникнути в Україні під час
реформування розподільчої системи ринку газу. Дані загрози можна сприймати як
проміжні точкові проблемні місця, успішне вирішення яких сприятиме
встановленню ефективної розподільчої системи. Реформування власне ринку
природного газу, в тому числі розподільчого сегменту, обумовлене появою нового
запита у суспільстві щодо якіснішого надання послуг постачання та забезпечення
вищого рівня безпеки − як самого постачання на внутрішній ринок газу
(надійності), так й, власне, безпеки постачання природного газу споживачам за
конкурентними та доступними цінами. Однак, змінюючи правила гри на ринку
необхідно

виходити

з

позицій

компромісу

між

безпекою

постачання,

розширенням конкуренції, ліквідністю ринку та підвищення стандартів якості й
доступності послуг (не тільки в технічному, але й в економічному сенсі) для
кінцевих споживачів.
8. Україна, реформуючи національний газовий ринок, зобов’язана
удосконалити дозвільну систему відповідно до нових викликів та задля
ефективного функціонування ринку. В межах цього реформування в сфері
ліцензування та запровадження типових договорів з TSO було запропоновано
виділити принципи, дотримання яких найбільш цілісно дозволить встановити
необхідні вимоги до ефективного функціонування ринку природного газу
України:
- Прозорість і доступність інформації.
- Принцип єдиного вікна при ліцензуванні як засіб скорочення
адміністративного навантаження.
- Додаткові вимоги як бар’єр для спотової торгівлі та ліквідності
ринку.
- Спільні і непропорційні вимоги як бар’єр для спотової торгівлі та
ліквідності ринку.
- Обмеження доступу до VP як бар’єр для спотової торгівлі та
ліквідності ринку.
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ВИСНОВКИ
У

дисертаційній

роботі

проведено

теоретичні

узагальнення

і

запропоновано нові рішення актуального наукового завдання, що полягає в
обґрунтуванні
транспортування

засад
та

регулювання
постачання

ринкових
природного

відносин
газу

з

у

сфері

урахуванням

трансформації функціональних напрямів державного впливу у новій
лібералізованій моделі ринку в умовах активізації інтеграційних процесів. У
результаті вирішення поставлених завдань отримано такі висновки:
1. Спонукальними чинниками трансформації українського газового
сектора стали значні інституційні трансакційні витрати та суспільні втрати,
що зумовили неефективність ринкової моделі та деградацію галузевої
інфраструктури. За таких обставин виникла потреба зменшити суспільні
втрати шляхом перерозподілу трансакційних витрат між суб’єктами
ринкових відносин, перш за все, між державою та приватним сектором на
користь

останнього.

стимулюючого

Саме

державного

інститут

приватної

регулювання

власності

найбільше

за

умов

зацікавлений

в

оптимізації своєї діяльності та зниженні витрат. Це, в свою чергу, співпадає з
лібе¬ральною доктриною розвитку ринку природного газу та забезпечується
шляхом приватизації державного майна для розширення конкуренції.
Мотиви вирішення проблем енергетичної безпеки, зниження фінансових та
адміністративних

бар’єрів

для

торгівлі

природним

газом,

розвитку

конкуренції та підвищення якості послуг, інтеграції регіональних ринків та,
зрештою, можливості ефективного реагування на глобальні виклики стали
факторами, що обумовили потребу трансформації національного ринку газу
за європейським зразком.
2. Лібералізація національного ринку природного газу призводить до
зміни функцій держави з управлінських на переважно регуляторні, що
зосереджуються

на:

контролі

цін

і

ціноутворення,

зокрема,

через

регулювання норми прибутку на оцінену за новими методиками регуляторну
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базу активів, встановленні обов’язкового рівня ефективності витрат,
формуванні прозорої методики тарифоутворення для всіх суб’єктів ринку;
контролі якості продукції або послуг з визначенням нових стандартів та
вимог до технічної якості послуг з транспортування та постачання, а також
комерційної якості послуг і спроможності суб’єкта господарювання
виконувати

свої

функції

(забезпечення

ним

фінансових

гарантій);

формуванні правил функціонування ринку відповідно до цільової моделі, що
відбувається шляхом створення відповідної нормативно-правової бази та
адаптації організаційно-функціональної структури ринкових інститутів;
регулюванні функціонального розділення діяльності суб’єктів ринку та
транскордонної взаємодії, що зумовлює потребу в гармонізації внутрішнього
середовища до європейських вимог і практик.
3. Вплив інтеграційних факторів зумовив значні результуючі зміни в
інституційному середовищі та структурі ринку, що проявилися у: зниженні
залежності від монопольного постачальника імпорту природного газу та
розвитку конкуренції шляхом диверсифікації джерел постачання; досягненні
вищих гарантій надійності та безпеки за рахунок підвищення вимог до якості
постачання; запровадженні вищих вимог до моніторингу за діяльністю
господарюючих суб’єктів, що дозволило забезпечити дотримання умов
прозорості та відкритості; відмові від державного регулювання відпускних
цін виробників і цін на оптовому ринку газу, розділенні природних
монополій на потенційно конкурентних сегментах ринку, впровадженні
недискримінаційного доступу до газотранспортних систем та створенні
стимулів до появи нових учасників ринку, що було обумовлено реалізацією
фактора зниження бар’єрів для торгівлі природним газом.
4. Аналіз нормативно-правових норм ЄС засвідчив відсутність єдиного
підходу до впровадження моделі «вхід-вихід» у країнах ЄС. Проте
трансформація ринкової моделі може здійснюватися лише з урахуванням:
технічних можливостей транспортної системи та наявних потужностей на
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точках входу та виходу як на міжкордонному перетині, так і в місцях
приєднання

до

розподільчих

мереж;

наявного

рівня

та

характеру

інституційного забезпечення ринку, що був сформований у попередні
періоди функціонування ГТС (моделі тарифоутворення, норми амортизації та
доходності, стимули до оновлення мереж); зобов’язань у межах чинних
міжнародних договорів (проблема інтеграції довгострокових контрактів у
нову модель ринку). Тому визначення цінових параметрів тарифної моделі
«вхід-вихід» для України повинно передбачати аналіз топології газових
мереж, розробку матриці «вхід-вихід» та розрахунок граничних витрат за
кожним

із

маршрутів,

розрахунок

тарифів

на

основі

отриманих

характеристик та їх подальше коригування з урахуванням реакції ринку.
5. Оцінка альтернативних варіантів запровадження тарифної моделі
«вхід-вихід» дозволила виявити, що поділ України на дві ринкові зони
дозволяє уникнути ризиків перерозподілу витрат на утримання ГТС між
внутрішніми споживачами та транзитом. За таких обставин формування
тарифів на внутрішнє транспортування не залежатиме від обсягів транзиту, а
визначальним фактором буде оцінка активів регуляторної бази ГТС. Однак
подібне розділення на дві ринкові зони призведе до формування найвищих
тарифів для внутрішнього транспортування серед усіх розглянутих сценаріїв.
Тарифи на транзит, навпаки, за цим сценарієм будуть найнижчими, що має
створювати економічні стимули до збільшення транзитних операцій через
Україну. Довгострокове бронювання певних обсягів потужностей із
дисконтним тарифом є найбільш адаптованим сценарієм для забезпечення
використання транзитного потенціалу України. Цей сценарій формує
привабливий

тариф

для

країн-експортерів,

забезпечує

мінімально

обумовлену завантаженість та прогнозованість діяльності ГТС. Однак щодо
доходності транспортного оператора від транзитних операцій існують ризики
зменшення прибутку через продаж потужностей за дисконтною ціною.
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У рамках песимістичного та оптимістичного прогнозів обсягів транзиту
газу через територію України спостерігається помірне зростання обсягів
валового нагромадження основного капіталу, збільшення агрегованих обсягів
випуску,

зростання

приросту

ВВП,

а

найменш

привабливим

з

макроекономічної точки зору в обох випадках виступає сценарій, що
передбачає розділення внутрішнього транспортування і операцій транзиту на
дві ринкові зони.
Комбіноване використання економіко-математичних моделей різних
класів для економічної оцінки наслідків зміни тарифної моделі у сфері
транспортування газу дозволяє розширити спектр аналізу галузевих та
макроекономічних

ефектів

(вплив

на

рівень

тарифу,

доходність

транспортного оператора, кінцеву ціну газу та відповідну реакцію
споживачів, інвестиційні витрати, агреговані макропоказники) та забезпечити
узгодженість прогнозних умов, припущень та результатів.
6. Реформування ринку природного газу передбачає зміну моделі
функціонування розподільчого сектора відповідно до нових правил взаємодії
розподільчих операторів з магістральними та іншими учасниками ринку. Це
зумовлює зміну напрямів регулювання в частині забезпечення доступності
послуг

газопостачання,

тарифоутворення,

застосування

підвищення

якості

стимулюючих
обслуговування

підходів
та

до

оновлення

інфраструктури, реформування системи обліку та стимулювання до
енергоощадності.
Задля досягнення цільового стану реформування виникає потреба
оцінити ефективність розподільчої системи України. Розроблена система
оцінювання включає: ринкові індикатори, що дозволяють здійснювати аналіз
загального

стану

ринкового

середовища

та

доступності

послуг

газопостачання; технічні індикатори, що надають змогу оцінювати рівень
надійності та безпеки газопостачання; фінансові індикатори для виявлення
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потенціалу

підвищення

ефективності

економічної

діяльності

та

впровадження енергоефективних заходів.
7. Пріоритетами державної політики у сфері транспортування та
постачання природного газу є забезпечення доступності та високої якості
послуг за ринково сформованими цінами з урахуванням дотримання
принципів безпеки, надійності, прозорості, відкритості та ліквідності ринку.
Аналіз міжнародного досвіду та інституційного середовища на внутрішньому
ринку

продемонстрував,

що

ліцензування

та

типові

договори

з

транспортними операторами є дієвими засобами реалізації державної
політики. Відтак трансформація українського газового сектора зумовлює
необхідність адаптації дозвільної системи відповідно до нових умов ринку.
Досягнення пріоритетів у сфері прозорості та доступності інформації
покликані забезпечити такі заходи, як узгодження термінології та правових
норм згідно з європейською практикою, забезпечення стандартів публічної
звітності природних монополій, створення доступного інформаційного
ресурсу. Уніфікація дозвільних документів з європейською дозвільною
системою

на

ведення

економічної

діяльності

дозволить

створити

привабливіше для іноземних постачальників ринкове середовище та
підвищити конкуренцію на ринку. Уведення типового договору на
організацію доступу до VP-торгівлі дозволить підвищити рівень енергетичної
безпеки та сприяти ліквідності ринку і подальшому розширенню спотової
торгівлі.
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1). Тариф економічно відображає
недискримінаційність по відношенню до
всіх суб’єктів та ефективно надає
сигнали на запити ринку 2)
Встановлення методології
тарифоутворення для кінцевих
споживачів.3)Дотримання принципу
1). Тариф економічно відображає
недискримінаційність по відношенню до
всіх суб’єктів та ефективно надає сигнали
на запити ринку. 2). Встановлення
методології тарифоутворення на DSO 3)
Встановлення критеріїв фінансової
відповідності.4) Дотримання принципу

1). Тариф економічно відображає
недискримінаційність по відношенню до всіх
суб’єктів та ефективно надає сигнали на
запити ринку 2). Тариф «вхід-вихід» дає
можливість більш повноцінно відображати
вартість транспортування в вузлових та
складних транзитних мережах 3).

Методика
формування
тарифів

1) Проектування фінансових заходів, що
повинні стимулювати інвестувати в
засоби, що забезпечуватимуть
найефективніше рішення для всіх
користувачів. 2) Регулювання тарифів,
щоб вони сприяли
гнучкості/перерозподілу піків. 3)
Регулювання ризиків, що покладаються
на компанії. 4) Бенчмаркінг 5)
Стимулювання скорочення операційних
витрат обслуговування. 6) Контроль
технічної відповідальності та
кваліфікаційної підготовки
1) Бенчмаркінг. 2) Регулювання ризиків,
що покладаються на компанію. 3)
Стимулювання скорочення операційних
витрат обслуговування. 4) Плани розвитку
мереж

Оцінка
ефективності

1) Розрахунок питомих граничних витрат для
кожної точки «входу-виходу», географічна
поправка або обмеження 2) Регулювання
ризиків, що покладаються на компанії.3)
Бенчмаркінг 4) Стимулювання скорочення
операційних витрат обслуговування. 5) Плани
розвитку мереж

1) Регулювання TSO (регулювання на основі
цін та регулювання на основі витрат), правил
обліку витрат. Оцінка активів. Період
регулювання 2). Регулювання розділення
пропускної здатності та товару, який має
транспортуватися 3). Зменшення плати на
транспортування на короткі відстані.

Корегування
ціни/прибутку

1) Регулювання тарифів повинно бути
спрямованим на зниження
експлуатаційних витрат.2) Наяна модель
оподаткування 3)Наявна модель
відшкодування субсидій

1). Регулювання норми прибутку.

1) Встановлення і розподіл питомої ваги
доходу між точками входу і виходу; 2)
визначення рівня ефективності; 3)
регулювання норми прибутку

1). Встановлення і розподіл питомої ваги
доходу між точками входу і виходу; 2)
визначення рівня ефективності; 3)
регулювання норми прибутку

Встановлення
норми валового
прибутку
1). Регулювання ціни/витрат на DSO,
правил обліку витрат. Оцінка активів.
Період регулювання 2). Регулювання
розділення пропускної здатності та товару,
який має транспортуватися 3) Модель
тарифу за потужність 4) Плата за
експлуатацію мереж державної власності

Сектор постачання

Сектор розподілення

Сектор транспортування

Регулювання \ Сектори

Межі державного регулювання в умовах лібералізації на окремих сегментах ринку природного газу

Додаток А

Умови
функціонування
ринку

Якість продукції
або надання
послуг

1). Регулювання правил балансування 2).
Поділ точок вхід-вихід для розподілу

Системні і
мережеві

1) Ліцензування 2) Фінансова гарантія та
забезпечення

Комерційна
якість

1). Регулювання правил перепродажу
потужностей. 2) Регулювання окремих
транзитних контрактів. 3) Регулювання
ринкової зони. 4). Ліцензування. 5).
Регулювання «правило першого», «аукціон»,
«пропорційно до потужності», додаткові
витрати за невикористанні потужності 6)
Регулювання умов експлуатації магістральних
мереж (Типовий договір)

1) Регулювання TSO щодо якості продукції/
послуг 2) Регулювання TSO на дотримання
технічних регламентів.3) Регулярність
перевірок стану мереж

Технічна якість

Правила ринку
та правила
контракту

1) Регулювання переривання потужностей або
обмежене розміщення 2) Плата за
балансування

Безперервність
поставок

Встановлення Регулятором методології
розрахунку тарифу 3) Дотримання принципу
прогнозованості та прозорості
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1) Дотримання умов кодексів при
постачанні.2) Виконання умов

1). Регулювання віртуальної точки (VP).
2) Регулювання розподілу на рівні DSO:
постачання та транспортування.3)
Встановлення стандартів якості, захист
споживачів та контроль дотримання
технічних, якісних стандартів.4)
Регулювання підключення
альтернативних джерел до мережі.5)
Ліцензування 6) Регулювання
«постачальника останньої надії» 7)
Регулювання умов постачання
природного газу кінцевим споживачам
(Типовий договір)
1) Регулювання «правило першого»,
«аукціон», «пропорційно до потужності»,
додаткові витрати за невикористанні
потужності 2). Продаж газу незалежно від
розташування. 3) Регулювання умов
експлуатації розподільчих мереж
(Типовий договір) 4) Регулювання умов
приєднання та обслуговування мереж

1). Регулювання взаємозв’язку між DSO і
TSO. 2) Регулювання розподілу на рівні

1). Вимоги та моніторинг обліку 2)
Регулювання тарифу для незахищених
споживачів. 3). Ліцензування. 4)
Регулювання «постачальника останньої
надії» 5) Фінансова гарантія

1) Вимоги та моніторинг обліку 2)
Запровадження стимулювання /
обов’язкового втілення «розумних»
технологій. 3) Контроль технічних
показників та кваліфікаційного
забезпечення.

1). Державний захист споживачів та
контроль за дотриманням якісних та
технічних стандартів. 2) Регулювання
норм страхового запасу. 3) Вимоги до
потреб бронювання потужностей
декількох точок входо та виходу. 4)
Вимоги до диверсифікації

прогнозованості та прозорості

1) Ліцензування 2) Фінансова гарантія та
забезпечення

1). Встановлення стандартів якості, захист
споживачів та контроль дотримання
технічних, якісних стандартів 2)
Державний моніторинг 3) Регулярність
перевірок стану мереж

1) Регулювання переривання потужностей
або обмежене розміщення 2) Плата за
балансування

прогнозованості та прозорості

1). Регулювання транспортного оператора
(TSO) 2) План заходів в кризовий період

Безпека
постачання

1) Договори «входу-виходу» 2) Гармонізація з
ЄС через систему «вхід-вихід» 3)
Регулювання окремих транзитних контрактів
4) Розвиток спільної інфраструктури 5)
unbundling

1) Вимоги до обліку, звітності, відкритості та
прозорості

Моніторинг
ринку

Функціональний розподіл та
транскордонна взаємодія

потужностей покращує ліквідність ринку –
продаж незалежно від фізичного потоку або
розташування. 3). Правила перенаправлення
потоків, обмеження та пріоритетності. 4).
Гармонізація з ЄС через систему «вхід-вихід».
5) Встановлення норми наявності
балансуючого газу. 6) Регулювання умов
приєднання до магістральних мереж та
обслуговування мереж 7) Типові договори

правила

1) Регулювання довгострокових
контрактів

1) Договори «входу-виходу» 2) unbundling
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1) Вимоги до диверсифікації та сценаріїв
постачання. 2) План заходів в кризовий
період

1) Вимоги до обліку, звітності,
відкритості та прозорості

контрактів, зокрема типових договорів з
транспортними операторами

1). Регулювання розподільчого оператора
(DSO) 2) План заходів в кризовий період

1) Вимоги до обліку, звітності, відкритості
та прозорості

DSO: постачання та транспортування. 3)
Регулювання умов приєднання до
розподільчої мережі (Типовий договір) та
обслуговування мереж.
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7 Бенчмаркінг — процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента з метою порівняння з власним та переймання його
найкращих методів роботи.
8 Дане положення стосується також технологічних рішень, які були здійсненні в мережі (наприклад, виключення якоїсь ділянки або відключення)

Формула
Роз’яснення
Використання та обмеження
Показники, що пов'язані з клієнтською базою та забезпеченням обслуговування клієнтів
Індикатор середнього числа
Середнє число клієнтів за період
Середня кількість клієнтів
Загальна кількість клієнтів на
клієнтів
бенчмаркінгу7
початок звітного періоду
(під’єднаних) + загальна кількість
клієнтів на кінець звітного періоду
/2
Бенчмаркінг
Даний показник може впливати в
Щільність населення
Кількість мешканців / Площа
залежності від значень на витрати
(чол/км )
обслуговування
Щільність клієнтів
Щільність споживачів (клієнтів)
Загальна кількість споживачів /
Опис щільності споживачів в
8
довжина мережі (км)
мережі
Використання виробничого
Загальний рахунок комерційного
Цей показник описує природній
Передбачається, що природний газ
природного газу
газу (MWh) + Загальний рахунок
газ, що використовується в
комерційних і промислових
промислового газу (MWh) або
комерційних цілях.
споживачів є продуктивним для
інші рахунки (виробничого)
економіки. Ґрунтуючись на цьому
використання (MWh) * 100 /
припущенні, цей показник
Проданий природній газ (MWh)
відображає вплив поставок
природного газу на економіку. В
той же час ігнорується економічні
наслідки внутрішнього попиту та

Показник

Регулювання діяльності розподільчих підприємства

Додаток Б
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Кількість домогосподарств, яким Цей показник характеризує рівень
постачається газ / Загальна
охоплення послугами
кількість домогосподарств у
газопостачання у регіоні
регіоні * 100
Показники, що відображають зміни і оновлення технологій розподільчих мереж
Показники лічильника у режимі
Наявність можливості обліку в
Даний показник пояснює частку
Кількість м з подобовим чи
реального часу
реальному часі покращує оцінку
газу, що підлягає точному
погодинним виміром / Загльна
споживання за постачальниками,
вимірюванню і не потребує
кількість виміряних м
а, отже, полегшує балансування
подальшої оцінки за категоріями
ринку та його ліквідність.
споживачів.
Надійність розподільчої мережі
Цей показник демонструє
Надійність розподілу
Кількість подій вимушених перерв
кількість вимушених перерв на
під час розподілу / довжина
100 км.
розподільчого трубопроводу (км)
* 100
Показник SAIFI вказує середнє
Індекс частоти середнього
Загальна кількість незапланованих Цей показник характеризую суму
число перебоїв у постачанні
переривань для споживачів,
переривання системи (SAIFI)
перерв постачання споживачів /
споживачів за певний період
включаючи як з вимушених, так й
Середня кількість споживачів
позапланових причин.
(під’єднаних)
Цей показник характеризує
Показник SAIDI вказує середню
Індекс середньої тривалості перерв
Загальна тривалість перерв
тривалість перерв в системі,
тривалість перерв живлення з
в системі (SAIDI)
(споживач год) / Середня кількість
включаючи як з вимушених, так й
якими стикаються споживачі під
споживачів (під’єднаних)
позапланових причин
час періоду бенчамркінгу
Індекс середньої тривалості перерв
Сума споживчих хвилин усіх
Показник, що відображає
Вказує тривалість перебоїв в
для споживачів (CAIDI)
незапланованих перерв / Загальна
середньозважену тривалість
постачанні пов’язаних відносно
кількість споживачів, що
перерв для споживачів, які
загальної кількості споживачів у
постраждали від незапланованих
постраждали від переривання в
яких виникли переривання в

Покриття

інших категорій споживачів.
Вказує на рівень газифікації та дає
дані для розуміння можливого
потенційного розширення ринку

мережі за певний проміжок часу
Сукупні технічні та комерційні
витрати: сукупний показник
порівнює природній газ, що
поставляється до точки розподілу
природного газу з обсягами, що
реалізуються споживачам.

системі
Дані для оптимізації діяльності
розподільчої системи. Проблеми
виникають при оцінці
доставленого фактичного
природного газу споживачам, що
не вимірюється і особливо часто
зустрічається в сільській
місцевості. Природній газ, що
придбаний як незамірений
споживачами може бути оцінений
по споживанню співставно або
вимірено клієнтами, або від
підстанції вимірювання даних
Цей показник відображає стандарт
діяльності в межах своїх
зобов’язань, що здійснює кожна
розподільча компанія
Показник, що відображає рівень
безпеки інспекційної діяльності
газорозподільчим підприємством

Кількість перевірок, що
здійснюється за рік / Загальна
довжина газової мережі
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Кількість газових перевірок, що
здійснюється протягом одного
року в межах підконтрольній
розподільчій компанії
Кількість вимірювань рівня якості Показник, що відображає кількість
газу / Кількість точок підключення
вимірювань якості газу, що
припадає на кількість точок
підключення
Показники фінансової звітності та витрат
Розподільчі операційні витрати на Показник, що відображає розподіл Загальна вартість експлуатації та
підтримки розподільчої мережі.
експлуатаційних витрат на
обслуговування системи (грн) /
Цей показник в своїй інтерпретації
довжину трубопроводу
Довжина розподільчого

перерв
Загальний рахунок за газ + власне
споживання / Загальний обсяг на
точці входу

9 Непрямий спосіб вимірювання витоків газу

Оцінка операційних витрат на
обслуговування системи

Тестування рівня якості газу

Регулярність перевірок газових
мереж

Неврахований газ

9

Середня вартість постачання

Коефіцієнт поточної ліквідності

Дохід на акціонерний капітал

Норма прибутку за активами

Заборгованість за власним
капіталом

Загальні операційні витрати (ум.

Прибуток до вирахування
відсотків та податку на прибуток
(Операційний прибуток (ум. од.))
* 100 / Середні необоротні активи
(ум. од.)
Прибуток після сплати податків
(заробіток після оподаткування
(ум. од.)) * 100 / Капітал ( Чисті
активи; Резервний капітал)
Поточні активи (ум. од.) * 100 /
Поточні зобов’язання

трубопроводу (км)
Довгострокові боргові
зобов’язання (Необоротні
зобов’язання (ум. од.)) * 100 /
Капітал ( Чисті активи; Резервний
капітал + Довгострокові боргові
зобов’язання; Необоротні
зобов’язання)

Коефіцієнт поточної ліквідності
демонструє здатність розподільчої
компанії задовольняти свої
поточні зобов’язання (за 12 міс.)
Якщо співвідношення менше
100% існує ризик, що компанія не
зможе вчасно задовольнити усі
свої зобов’язання
Показник демонструє операційні

Показник, що відображає
рентабельність власного капіталу

Ефективність інвестицій

Цей показник відображає на
скільки розподільча компанія
фінансує власну діяльність за
рахунок власних коштів, а не
позичкового капіталу
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Питомі витрати на постачання

Відображає здатність компанії
вчасно виконувати свої поточні
зобов’язання

Прибуток, що отримає у власне
користування підприємець

не включає вік мережі.
Чим вищий показник, тим вищий
ризик. Коли підприємство працює
успішно, тоді вищі доходи можуть
використовуватися для власних
потреб розвитку компанії.
Вважається задовільним
становище, коли цей показник не
вище 50%
Приріст від попередніх інвестицій
в активи підприємства

Даний показник демонструє
розподіл операційних витрат на
одиницю природного газу

Демонструє співвідношення
операційних витрат до витрат
підтримки розподільчої
системи

Операційний дохід / Витрати

Операційні витрати / Доході за
рахунком

Операційні витрати / м

Операційні витрати / Витрати
комунації

Вартість відтворення за рахунок
власних доходів

Середні операційні витрати

витрати на одиницю реалізованого
природного газу (ум. од / м )
Показник демонструє середні
витрати на робочу силу під час
обслуговування споживачів
Показник демонструє
співвідношення витрат на
одиницю доходу
Показник, що відображає який
відсоток операційних витрат
покривається за рахунок власних
доходів

Вартість відтворення

Економічна ефективність праці

од.) / Реалізований природний газ
(м )
Загальна вартість праці /
Споживачі
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Даний показник відображає, яку
частку операційних витрат
розподільча компанія здатна
покривати за рахунок існуючих
тарифів та поточного споживання.
Демонструє питому вагу
операційних витрат на одиницю
природного газу. Використання
даного показника особливо
актуальне в контексті
багатофакторного аналізу
Демонструє питому вагу
операційних витрат під час
підтримки зв’язку (комунікації) у
мережі (тобто витрати, що
виникають під час здійснення
кожного з’єднання). Використання
даного показника особливо
актуальне в контексті

Стійкість рівня витрат/тарифів.

Середні витрати робочої сили на
споживача DSO

природного газу

Капітальні витрати
Даний показник демонструє
розподіл капітальних витрат на
одиницю природного газу в
системі DSO

Демонструє співвідношення
капітальних витрат до витрат
підтримки розподільчої
системи

Показник, що відображає
співвідношення капітальних

Капітальні витрати / Витрати
комунікації

Капітальні витрати / км

Показник, що відображає
співвідношення операційних
витрат, які виникають по
відношенню до кілометражу
трубопроводів розподільчої
мережі

Капітальні витрати / м

Операційні витрати / км
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багатофакторного аналізу
Демонструє питому вагу
операційних витрат, що
виникають для підтримки
функціонування системи в
контексті довжини розподільчих
трубопроводів мережі.
Використання даного показника
особливо актуальне в контексті
багатофакторного аналізу
Демонструє питому вагу
капітальних витрат на одиницю
природного газу в системі DSO.
Використання даного показника
особливо актуальне в контексті
багатофакторного аналізу
Демонструє питому вагу
капітальних витрат під час
підтримки зв’язку (комунікації) у
мережі (тобто витрати, що
виникають під час здійснення
кожного з’єднання). Використання
даного показника особливо
актуальне в контексті
багатофакторного аналізу
Демонструє питому вагу
капітальних витрат, що виникають

витрат, які виникають по
відношенню до кілометражу
трубопроводів розподільчої
мережі
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для підтримки функціонування
системи в контексті довжини
розподільчих трубопроводів
мережі. Використання даного
показника особливо актуальне в
контексті багатофакторного
аналізу

