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джуваності. Виявлено основні соціально-економічні 
показники, які здійснюють вплив на результуючий 
показник. За допомогою засобів когнітивного мо-
делювання нами побудована когнітивна карта, яка 
відображає взаємозв’язок між відібраними показни-
ками. В результаті її аналізу нами відібрані ті з чин-
ників, які мають найщільніший зв’язок з результу-
ючим показником. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ МІЖ УКРАЇНОЮ  
ТА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ЩОДО ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПИТАНЬ

Стаття присвячена пошуку раціонального шляху розв’язання питання покращення результатів переговорного процесу між 
Україною та Російською Федерацією з проблем постачання та транспортування природного газу за допомогою когнітивного мо-
делювання. В результаті моделювання визначений перелік чинників та характер їх впливів на стан переговорного процесу між 
країнами. За результатом імітаційного моделювання з’ясовані вагові коефіцієнти чинників впливу, що дозволило об’єктивним 
шляхом виділити множину суттєвих ознак, що формують позитивний чи негативний результат переговорів. Запропонований най-
більш оптимальний сценарій щодо ведення газо-транспортних переговорів на умовах взаємовигідності та рівноправності позицій 
сторін з метою прогнозування ефективних подальших дій. 
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Семенча И.Е. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО ГАЗОТРАНСПОРТНЫМ ВОПРОСАМ

Статья посвящена поиску рационального решения вопроса улучшения результатов переговорного процесса между Украиной 
и Российской Федерацией по проблеме поставки и транспортировки природного газа с помощью когнитивного моделирования. 
В результате моделирования определен перечень факторов и характер их влияния на состояние переговорного процесса меж-
ду странами. По результатам имитационного моделирования определены весовые коэффициенты факторов влияния, что по-
зволило объективным путем выделить множество существенных признаков, которые формируют позитивный или негативный 
результат переговоров. Предложен наиболее оптимальный сценарий относительно ведения газотранспортных переговоров при 
соблюдении условий взаимной выгоды и равноправия сторон с целью прогнозирования эффективных дальнейших действий.

Ключевые слова: переговоры, природный газ, прогнозирование, когнитивное моделирование, сценарный анализ, управле-
ние действиями.

Semencha I.Y. FORECASTING OF RESULTS OF NEGOTIATING PROCESS BETWEEN UKRAINE AND THE RUSSIAN  
FEDERATION ON GAS-TRANSPORT QUESTIONS

The article is devoted search of the rational decision of a question of improvement of results of negotiating process between Ukraine 
and the Russian Federation on a problem of delivery and transportation of natural gas with the help cognitive modeling. As a result 
modeling the list of factors and character of their influence on a negotiating process condition between the countries is defined. By results 
of imitating modeling weight factors of factors of influence that has allowed to allocate with an objective way set of essential signs which 
form positive or negative result of negotiations are defined. The optimal scenario concerning conducting gas-transport negotiations at 
observance of conditions of mutual benefit and equality of the parties for the purpose of forecasting of effective further actions is offered.
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Постановка проблеми. Міжнародні відносини 

України на ринку природного газу відіграють важ-
ливу роль, оскільки далеко не всі країни здатні за-
безпечити себе достатньою кількістю газу в той час, 
коли інші не тільки задовольняють внутрішні потре-
би, а й мають можливість його продавати. Таким чи-
ном, виникають проблеми встановлення рівноважної 
ціни в умовах монополії та забезпечення постачання. 

Але у зв’язку з тим, що країн-постачальників газу 
не так багато, у них виникає необхідність транспорту-
вати газ до споживачів через території інших країн –  
транзитерів, які також можуть бути споживачами. 
Це посилює значимість позитивного розв’язку пи-
тання щодо встановлення ціни на транзит газу для 
обох сторін.

Саме за таким сценарієм складаються відносини 
між Україною та Російською Федерацією (далі – Ро-
сією) з приводу розв’язання питання знаходження 
оптимальних умов контракту щодо співробітництва 
на ринку природного газу в об’єктивних природно-
географічних умовах та з врахуванням конфліктних 
політичних взаємодій.

Також слід особливо зауважити, що такі пере-
мовини тривають довгий час через дипломатичні ка-
нали та досі не знаходять остаточного позитивного 
розв’язання на умовах рівноправного партнерства із 
задоволенням контрактними умовами з обох сторін.

Отже, для вирішення питання вважаємо доціль-
ним перейти із суб’єктивного шляху розв’язання 
питання до більш формалізованого шляху. Прогно-
зуємо, що такий підхід дозволить з нової позиції по-
глянути на проблему та більш об’єктивно окреслити 
характер взаємозв’язків та, як наслідок, обрати ви-
грашну стратегію поведінки української сторони на 
переговорах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відно-
сини між Росією та Україною в області торгівлі га-
зом та його транзиту до країн Європейського Союзу 
(далі – ЄС) займають центральне місце у двосторон-
ніх зв’язках та залишаються «больовим моментом» 
економічного співробітництва протягом усього по-
страдянського періоду. З кожним роком проблеми в 
цій області все частіше отримують міжнародний ре-
зонанс й безпосередньо впливають на весь комплекс 
міжнародних відносин у трикутнику «Росія – Укра-
їна – ЄС». Це пов’язано зі збільшенням зв’язків між 
усіма трьома сторонами. 

Існує доволі широкий спектр наукових робіт, що 
досліджували газовий ринок Росії, ЄС та України 
(наприклад, [1-4]). Найбільш розповсюдженими є ви-
користання структурної моделі та стратегічної гри. 
Структурна модель досліджує ринок як послідовну 
галузеву структуру «виробник – посередник – спо-
живач» та надає можливість оцінити ринкову рів-
новагу та економічні вигоди від реалізації того чи 
іншого проекту. Однак цей підхід вимагає чітко ви-
значених ролей гравців на ринку. На противагу їй 
стратегічна гра дозволяє не лише оцінити ринкові 
сили, виходячи з параметрів гри, а й роздивитись 
умови співробітництва між гравцями. 

Одна з найбільш використовуваних для аналізу 
галузевих ринків моделей є модель Штакельберга. 
Це теоретико-ігрова модель олігополістичного ринку 
за наявності інформаційної асиметрії. Її особливістю 
є послідовна структура взаємодії. Модель передбачає 
розгляд динамічної гри з повною досконалою інфор-
мацією. Тобто для гравців відсутній елемент неви-
значеності, де перший гравець робить перший хід та 
розглядається як лідер. Другий гравець ведений та 
повинен реагувати з метою отримання найбільшого 

прибутку при створених умовах. Таким чином, лі-
дер має можливість впливати на допустимі стратегії 
ведених гравців та маніпулювати їх економічними 
результатами. В такій ситуації (на відміну від рівно-
правної конкуренції) прибуток розподіляється на ко-
ристь першого гравця – лідера, що надає йому мак-
симально можливу «ринкову» силу. Рівновага Неша 
в цій грі знаходиться за допомогою методу зворотної 
індукції.

Вперше модель послідовної гри була використана 
у роботі В. Грейса та К. Чжена у 1996 р. [1, с. 65-82] 
для розгляду послідовної гри Росія – Україна – ЄС, 
де лідером явно виступає Росія. В загальному вигля-
ді було проаналізовано задачі максимізації кориснос-
ті для трьох сторін та розглянуто рівновагу з точ-
ки зору порівняльної статики (comparative statics). 
На основі максимізації корисності було визначено 
оптимальний попит ЄС на російський газ. Україна 
як країна-транзитер, використовуючи зазначені дані 
про попит, визначала для себе зіставні та максималь-
но вигідні значення обсягів транзиту та транзитну 
націнку. Росія, використовуючи дані про гру, дик-
тувала не тільки ціну на газ для Європи, транзитну 
націнку для України, а й обсяги споживання. 

Але не складно помітити той факт, що така рин-
кова ситуація далека від реальності у конфлікті між 
Росією та ЄС: Росія не в змозі диктувати ЄС обсяги 
споживання або нехтувати ринковою ціною. Крім 
того, у моделі передбачено можливість «перепрода-
жу» російського газу Україною, що не є допустимим, 
адже власником газу, що переправляється через ГТМ 
України, є Європа. Також у роботі [1] не приділяєть-
ся увага залежності країни-транзитера від поставни-
ка у ролі споживача. 

Ця проблема була врахована у роботі С. Чернав-
ського та О. Ейсмонта [2] у 2007 році. Структурна 
модель була поповнена максимізацією транзитером 
суми прибутку від транзиту та споживчого надлиш-
ку від споживання газу. Задачею виробника також 
стала максимізація сукупного надлишку з прибутку 
від поставок газу транзитеру та продажу газу кін-
цевому споживачу. Розглянуто декілька сценаріїв 
ринку, які передбачають різну взаємодію гравців та 
уникають проблеми «перепродажу» російського газу 
Україною.

Дещо інше питання у 2003 році підняли для ви-
вчення Ф. Хуберт та С. Ікконнікова [3, с. 9-14]: за-
собами кооперативної гри була проведена оцінка 
вигід при інвестуванні у проекти розширення мож-
ливостей східноєвропейської ГТМ. В роботі вперше 
для аналізу ринку газу використали вектор Шеплі 
та вивели переговорні сили гравців, виходячи з архі-
тектури самої ГТМ. Вектор Шеплі – принцип опти-
мальності розподілу виграшу між гравцями в зада-
чах теорії кооперативних ігор, – передбачає розподіл 
сукупного прибутку коаліції гравців між учасника-
ми таким чином, що кожний отримує долю спільного 
прибутку відповідно до зробленого вкладу при вступі 
до коаліції. Результатом роботи стала чисельна оцін-
ка впливу реалізації різних проектів на переговорні 
сили країн. З’ясувалось, що за умов 2004 року, най-
більший вплив на ринок газу здійснює проект «Пів-
нічний потік», збільшуючи ріст ринкової сили для 
Росії майже у два рази, та майже у два рази знижа-
ючи переговорні можливості для України та Поль-
щі. В свою чергу, інвестиції у модернізацію україн-
ської ГТМ майже не впливають на прибуток коаліції.  
В результаті зроблено висновок, що для України не-
гативним є будь-яке об’єднання країн, навіть якщо 
воно включає саму Україну. 
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У роботі Є. Єгорова та Ф. Вірла 2010 року [4, 
с. 19-24] до дослідження відносин між Росією та 
Україною було застосовано класичну модель двосто-
роннього торгу за один «пиріг» при умові, що перего-
вірні позиції кожної країни рівні. Логічною та раці-
ональною рівновагою у моделі є миттєве вирішення 
питання з метою збереження виграшу та уникнен-
ня дисконтування. Але ж не можна ігнорувати той 
факт, що переговори продовжуються деякий час, що 
вказує на асиметрію інформації для кожного грав-
ця щодо витрат через затримання переговорів. Під 
асиметричністю інформації розуміється нерівномір-
ний розподіл інформації про ринкову ситуацію, тоб-
то одна з сторін володіє перевагою. Також причиною 
затягування, на думку авторів роботи, є очікування 
втручання ЄС у конфлікт задля підтримання інтер-
есів одного з учасників. Таким чином, унаслідок 
сильної політичної складової рівновагу, яку досяг-
нуто у моделі, не можна порівнювати з практичними 
результатами.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає: 1) 
у підборі адекватного метода дослідження проблеми, 
який би більш об’єктивно та реалістично відображав 
стан переговорного процесу; 2) у визначенні харак-
теру впливів різноманітних чинників на стан пере-
говорного процесу між Україною та Росією з проблем 
постачання та транспортування природного газу; 3) 
у з’ясуванні найбільш оптимального сценарію щодо 
газотранспортних переговорів на умовах взаємови-
гідності та рівноправності позицій з метою прогнозу-
вання подальших дій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В да-
ному дослідженні проблема торгу на ринку природ-
ного газу розглядається з позиції країни-транзитера-
споживача України.

Проблема, що досліджується, має управлінський 
характер. На наш погляд, її не можливо вивчати, 
не зважаючи на систему чинників, що безпосередньо 
впливають на її стан. Основні з них: політичні чин-
ники (можливість кооперацій країн, знаходження 
альтернативних постачальників газу для країн-спо-
живачів, монопольний вплив країни-постачальника 
на країну-споживача), економічні чинники (здат-
ність країн виконувати умови співробітництва), стан 
галузей виробництва залежних від природного газу 
(можливість модернізації обладнання та перехід на 
альтернативні джерела опалювання).

Для проведення аналізу визначено ключові ресур-
си, які потребують дослідження та суттєво вплива-
ють на стан об’єкта дослідження:

1) попит на газ з боку України – відображає по-
треби країни у газі на основі статистичних даних за 
останні роки;

2) попит на російський газ з боку Європи – ві-
дображає обсяг газу, що транспортується з Росії до 
Європи по українській ГТМ, причому межі критерію 
взяті, виходячи з статистичних даних останніх ро-
ків;

3) пропускна здатність української ГТМ (експлуа-
тується) – відображає обсяг газу, що транспортуєть-
ся по українській ГТМ (маючи на увазі повну про-
пускну здатність ГТМ – 150 млрд. куб. м);

4) собівартість обслуговування української ГТМ 
на основі статистичних даних – визначається сума, 
яку необхідно витрачати в рік на експлуатацію укра-
їнської ГТМ.

Таким чином, головною метою, до якої потрібно 
прагнути в управлінні ключовими ресурсами, є змен-
шення ціни на російський газ для України та збіль-

шення ціни на транзит російського газу до Європи 
через територію України.

Вихідними ресурсами когнітивної моделі визна-
чено:

1) ціна на російський газ для України – шукана 
величина, яка встановлюється у відповідності з до-
говором щодо поставок газу до України та транзиту 
газу через Україну;

2) ціна на транзит газу через територію України – 
шукана величина, яка встановлюється у відповіднос-
ті з умовами договору щодо поставок газу до України 
та транзиту газу через Україну.

Іншими ресурсами визначено:
1) пропускна здатність альтернативних газових 

потоків (експлуатується) – відображає пропускну 
здатність Північного потоку, але необхідно мати на 
увазі, що при введенні у експлуатацію Південного 
потоку та потоку Набуккі – допустимі межі критерію 
в моделі необхідно змінити;

2) ціна транзиту газу через альтернативі газові 
потоки – ціна на російський газ для Європи через 
Північний потік;

3) ціна на газ для України з альтернативних дже-
рел газу – відображає ціну, за якою проводиться ре-
версні поставки газу з Європи до України;

4) політична складова (проросійська спрямова-
ність) – для України позитивним результатом буде 
зменшення ціни на газ для України та збільшення 
ціни на транзит.

Як бачимо, визначений вище перелік ресурсів має 
змішаний склад чинників впливу, які можуть бути 
виражені як кількісними, так і якісними показни-
ками. Така за ознаками множина, на нашу думку, 
може бути адекватно досліджена за допомогою ког-
нітивного моделювання. Когнітивна структуризація 
дає можливість об’єктивізувати знання експерта в 
обраній предметній області, формалізувати складно 
сруктуровану соціально-економічну проблему.

Для моделювання скористувались програмним за-
безпеченням «Канва», оскільки воно дозволяє:

– здійснювати моделювання з великою кіль-
кістю факторів (змінних) різної природи, які  
взаємопов’язані між собою;

– зазначати межі для зміни параметрів та почат-
кові значення;

– визначати природу зв’язків між факторами мо-
делі;

– визначати та уточнювати силу взаємозв’язків 
між факторами моделі;

– будувати наглядну схему зв’язків між фактора-
ми у вигляді спрямованого зваженого орграфа – ког-
нітивної карти.

– отримувати результати у вигляді процентного 
співвідношення та у фактичних цифрах, змінюючи 
параметри моделі;

– наочно демонструвати вплив факторів після змі-
ни одного з них;

– розрахувати обернену задачу – виходячи від ба-
жаного результату розрахувати зміну вхідного пара-
метру;

– здійснювати сценарний аналіз поставленого за-
вдання з метою прогнозування розвитку подій та/або 
розробки пропозицій.

В результаті моделювання отримано когнітивну 
карту:

За отриманою моделлю (див. рис. 1) визначено 
основний причинно-наслідковий ланцюг у вигляді 
послідовності тих ресурсів, які забезпечують зв’язок 
між ключовими та вихідним ресурсами: при збіль-
шенні попиту на газ з боку України збільшується 
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політична складова (проросійська спрямованість) у 
зв’язку з тим, що Росія є основним постачальником 
газу; відповідно, при покращенні газових відносин 
з Росією налагоджується не тільки поставка газу до 
України, а й до Європи, що зменшує необхідність 
використання альтернативних газових потоків; зі 
зменшенням попиту на альтернативні газові потоки 
зменшується ціна на їх експлуатацію, що спричиняє 
ще більший попит з боку Європи на газ, тому що два 
дешевих джерела газу виявляються доступні; разом з 
попитом збільшується експлуатація української ГТМ 
та, відповідно, збільшується собівартість експлуата-
ції; це спричиняє ріст ціни на газ через територію 
України та поступово збільшує ціну на російський 
газ для України.

Далі проведено сценарне дослідження ситуації пе-
реговорного процесу, яке показало такий результат:

вхідний параметр (умова моделювання) – ЯКЩО 
попит на російський газ з боку Європи збільшується 
на 11%.

Прогноз розвитку ситуації: ТО.
Рік 1: 
ціна на російський газ для України спадає на 

6,3%, та ціна на транзит газу через територію Укра-
їни зростає на 6,5%; Політична складова (проросій-
ська спрямованість) зростає на 9%.

Рік 2:
попит на газ з боку України зростає на 9%, та по-

пит на російський газ з боку Європи зростає на 5,5%; 
пропускна здатність української ГТМ (експлуатуєть-
ся) збільшується на 7,3% та Ціна на транзит газу 
через територію України спадає на 6,1%

Рік 3:
попит на російський газ з боку Європи спадає на 

5,2 %, та Собівартість обслуговування ГТМ зростає 
на 5,8%. 

Рік 4:
проросійська спрямованість спадає на 6%.
Рік 5:
попит на газ з боку України спадає на 6,6%, та 

пропускна здатність ГТМ спадає на 5,1%
Крім того, сценарний аналіз передбачав зміну од-

ного вхідного параметру задля аналізу його впливу 
на інші: збільшення попиту на російський газ з боку 
Європи.

Було розглянуто різний відсоток збільшення по-
питу та аналіз впливу на вихідний параметр. Резуль-
тати надано у табл. 1.

Як випливає з результатів моделювання (див. 
табл. 1), збільшення попиту на російський газ з 
боку Європи з 11% до 25% та 80% дає ідентичний 
консонанс, що говорить про стабільний ефект цього 

фактору на вихідні ресурси, але зменшує резуль-
тати у процентному співвідношенні. Тобто кожне 
збільшення вхідного ресурсу дає менший ефект на 
вихідний ресурс.

Таблиця 1
Результати моделювання за різними сценаріями

Попит на 
російський 
газ з боку 

ЄС

%

Результат моделювання:

зміни ціни 
на газ для 

Украї-
ни, %

консо-
нанс

зміни 
ціни на 
транзит 
газу, %

консо-
нанс

Невелика 
зміна 11 6,3 0,35 6,5 0,03

Значна 
зміна 25 14,6 0,35 15,2 0,03

Велика 
зміна 80 45,2 0,35 46,9 0,03

Таким чином, безкінечне збільшення вхідного ресур-
су не дасть безкінечно великої зміни значення вихідного 
ресурсу, але вірогідність збільшення буде постійна.

Отже, за результатами сценарного аналізу можна 
зробити наступні висновки:

– ситуація не розглядається як найбільш вірогід-
на, бо дійсно різкий ріст попиту на газ маловірогід-
ний у реальній ситуації;

– збільшення попиту сприяє збільшенню ціни на 
транзит газу через територію України, але останнє 
йде за спадаючою прогресією, що вказує на немож-
ливість безкінечно великої ціни на транзит;

– збільшення попиту на російський газ з боку 
України також передбачає зменшення ціни на газ для 
України, але в меншому відсотковому співвідношен-
ні, ніж ріст цін на транзит. Це зумовлено тим, що ріст 
цін на транзит викликає ріст цін на газ для України.

За результатами проведення імітаційних експери-
ментів дійшли до таких висновків:

– збільшення попиту на газ з боку України не при-
зводить до змін в моделі у зв’язку з тим, що всі фак-
тори моделі взаємопов’язані й в кінці ланцюга впливу 
вимушено знижується попит на газ з боку України;

– збільшення попиту на російський газ з боку Єв-
ропи призводить до певних позитивних для України 
змін: ріст ціни на транзит більш стрімко збільшуєть-
ся, ніж ціна газу для України. 

Розв’язання зворотної задачі надав можливість 
виділити цільові фактори та їх значення. Результат 
моделювання дав можливість засвідчити такий факт: 
щоб досягти зменшення ціни на російський газ для 
України на 11,9%, необхідно збільшити попит на ро-
сійський газ з боку Європи на 20,7%. Зауважимо, що 
у фактичних величинах мається на увазі:

Рис. 1. Когнітивна карта моделі двостороннього торгу між Україною
та Росією на ринку природного газу
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– збільшення попиту на російський газ з боку Єв-
ропи з 60 до 63 млрд. куб. м.;

– зменшення ціни на російський газ для України 
з 421 грн./куб.м. до 371 грн./куб.м.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, завдяки підбору адекватного метода для прове-
дення дослідження – когнітивного моделювання, ви-
значенню системи чинників, що впливають на стан 
переговорного процесу між Україною та Росією з 
проблем постачання та транспортування природного 
газу, різноманітним видам аналізу побудованої ког-
нітивної моделі двостороннього торгу між Україною 
та Росією на ринку природного газу, можемо запро-
понувати декілька управлінських кроків, які може 
використати українська сторона з метою покращен-
ня результатів переговорного процесу:

1) для вирішення питання конфлікту на газовому 
ринку між Україною та Росією недостатньо розгляда-
ти двосторонню взаємодію (на це вказала неможли-
вість вплинути на ситуацію, змінюючи попит на газ з 
боку України). Невід’ємною стороною переговорів ви-
ступає Європа, яка має суттєвий вплив як на Україну, 
так і на Росію. Тільки у випадку трьохсторонньої вза-
ємодії сторони можуть прийти до консенсусу;

2) для покращення положення України в ситу-

ації газового конфлікту вплив зовнішніх факторів 
повинен бути досить суттєвим для отримання реаль-
ного ефекту. Але зауважимо, що чим більша зміна 
зовнішнього фактору, тим менший відсоток впливу 
від нього. Таким чином, зовнішні зміни повинні бути 
поступовими для отримання максимально очікувано-
го ефекту.
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Сергиенко Е.А., Ромашова Я.В. СЦЕНАРНАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье построена сценарная когнитивная модель регулирования образовательной миграции, которая учитывает система-
тизированное взаимосвязанное влияние факторов образовательных миграционных процессов и выделенных демографических, 
социальных, экономических и политических эффектов от образовательной миграции на каждом уровне регулирования, что 
является основой формирования и реализации сценариев с учетом изменения факторов образовательной миграционной по-
литики и позволяет прогнозировать количество студентов-иностранцев и эффекты от их обучения в вузе.
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Sergienko O.A., Romashova Y.V. SCENARIO COGNITIVE MODEL OF EDUCATIONAL REGULATION OF MIGRATION  
PROCESSES

In this paper the scenario cognitive model of regulation of educational migration, which takes into account the influence of factors 
interrelated systematic educational migration and selected demographic, social, economic and political effects of migration on the 
educational level of each regulation are built. These factors and effects are the basis for the formation and implementation scenarios 
considering the changes in the educational factors of migration policy and allows us to predict the number of foreign students and the 
effects of their university studies.
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