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СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СОЮЗУ ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РИНКУ ГАЗУ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто ключові тенденції розвитку ринків газу України та країн Європейського Союзу. Залучення українського 
ринку газу до проекту Енергетичного союзу ЄС опосередковане, оскільки не передбачається інтеграція національних мереж до 
європейської системи. Можливою є втрата Україною стану провідного транзитера російського газу до ЄС. Однак роль країни 
може стати ефективною та вагомою у низці проектів газотранспортних мереж, викладених у статті. 
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Мирошниченко А.С. СОЗДАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА ЕС: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЫНКА ГАЗА УКРАИНЫ
В статье рассмотрены ключевые тенденции развития рынков газа Украины и стран Европейского Союза. Привлечение укра-

инского рынка газа к проекту Энергетического союза ЕС косвенное, поскольку интеграция национальных сетей к европейской 
системе не предусматривается. Возможна потеря Украиной состояния ведущего транзитера российского газа в ЕС. Однако роль 
страны может стать эффективной и весомой в ряде проектов газотранспортных сетей, изложенных в статье.
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Myroshnychenko A.S. THE CREATION OF THE EUROPEAN ENERGY UNION: UKRAINIAN GAS MARKET PROSPECTS 
The article discusses the key trends of gas markets in Ukraine and in the European Union. The participation of the Ukrainian gas 

market in the EU Energy Union project is indirect, because it is not expected to integrate national networks into the European system. 
Ukraine may lose its status as the leading transit country of Russian gas to the EU. In any case, the role of the country can be effective 
and significant in a range of gas transmission network projects outlined in the paper.
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Постановка проблеми. Залежність країн Європей-
ського Союзу від імпорту та газової політики Росій-
ської Федерації підштовхнуло ЄС до перегляду енер-
гетичної політики та створення амбітного проекту 
Енергетичного союзу ЄС. Пошук нових можливостей 
виробництва енергії, модернізація та вдосконалення 
наявної енергетичної інфраструктури зумовлюють 
як поглиблення співпраці між країнами всередині 
об’єднання, так і обмін досвідом та інтеграцію світо-
вих енергетичних ринків. Для дослідження обрано 
газову промисловість Європейського Союзу та Укра-
їни загалом та оцінюються роль і можливості україн-
ського ринку газу стати невід’ємною ланкою Енерге-
тичного союзу ЄС зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У про-
цесі роботи над поставленими завданнями вико-
ристовувалася інформація з офіційних сайтів нау-
ково-дослідних установ країн Європейського Союзу, 
опрацьовувалися роботи (статистичні звіти, аналі-
тичні доповіді, монографії) спеціалістів енергетич-
ного сектору, таких як А. Марченко, Р. Дікель, 
А. Гальчинський, К. Маркевич, І. Стукаленко, 
Ф. Оффенберг, Б. Шаффер, Х. Гекінг та Ф. Вейсер.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
висвітленні особливостей ринків газу ЄС та України, 

а також проблем та перспектив газового співробітни-
цтва України з Енергетичним союзом ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Надійне, стабільне, достатнє, економічно ефективне, 
екологічно прийнятне забезпечення нафтою, газом та 
деякими іншими сировинними ресурсами є запору-
кою енергетичної безпеки будь-якої країни, а отже, 
сталого розвитку. Розвиток європейського енерге-
тичного сектору характеризується поетапністю, що 
свідчить про чітке усвідомлення країнами-членами 
ЄС переваг від політики, яка проводиться на надна-
ціональному рівні, а також готовність до спільного 
розв’язання проблем. Проте, на відміну від наявного 
єдиного ринку товарів, послуг і робочої сили, єдності 
у сфері енергетики у Євросоюзі досі так і не досяг-
нуто. Основна причина полягає у національній від-
окремленості енергетичних мереж, що приводить не 
лише до дорожнечі, а й до високого ступеня залеж-
ності від певних постачальників, насамперед від 
Росії, котра є найбільшим постачальником природ-
ного газу до ЄС [3]. 

Ринок газу ЄС характеризується умовно 
об’єднаними ринками 28 країн-членів угрупування, 
що розділені на зони, в кожній з яких створено мере-
жеві хаби для спрощення процедур купівлі газу та 
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його поставок. Актуальна політика Європейського 
Союзу спрямована на диверсифікацію джерел газо-
постачання, розроблення необхідної інфраструктури 
та законодавчої підтримки для цього. Особлива роль 
на ринку газу відводиться російським компаніям-
постачальникам газу, в основному підпорядкованим 
Газпрому, що пояснюється необхідністю в імпорті 
сировини з Російської Федерації. План створення 
Енергетичного союзу ЄС, спрямований на здобуття 
енергонезалежності, передбачає максимальну інте-
грацію ринків газу країн-членів, уніфікацію норм 
і стандартів, а також розширення і покращення 
інфраструктури. Сьогодні найважливішим проек-
том є будівництво Південного газового коридору та, 
навпаки, заборона будівництва Північного потоку-2. 
Удосконалення архітектури ринку поступово реалі-
зується також у східному напрямку і планується, що 
в межах проекту Eastring перспективний газопровід 
з’єднає низку країн карпатсько-балканського регі-
ону: Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію. Він 
спрямований на транспортування значних обсягів 
газу між потужним центральноєвропейським газо-
транспортним коридором через Словаччину-Чехію та 
Туреччиною. Крім газопроводів, важливим елемен-
том інтеграції ринків є розвиток мережі інтерконек-
торів і реверсних поставок газу [4].

Згідно з офіційними заявами, включення до Енер-
гетичного союзу ринків країн, що не входять до ЄС, 
не передбачається. Тобто Україна може розрахову-
вати винятково на опосередковану участь у проектах 
щодо модернізації ринку газу ЄС, які входять у зону 
її інтересів. Взагалі співробітництво ЄС та України у 
цій сфері досить неоднозначне, оскільки з огляду на 
такі заяви ЄС все одно розглядає український ринок 
газу як перспективне доповнення власного ринку 
(зокрема, щодо використання підземних сховищ газу 
та можливості створення газо-енергетичного хабу на 
території України). Як підтвердження, Європейська 

асоціація енерготрейдерів (EFET) вперше включила 
Україну в щорічний огляд газових хабів, надавши 
країні 18 місце. Україна набрала 3,5 бала і, безпере-
чно, поступилася таким потужним хабам, як NBP 
(Великобританія), TTF (Нідерланди), ZTP (Бельгія), 
NCG (Німеччина), однак випередила Болгарію та 
Румунію, які почали процес лібералізації газового 
ринку значно раніше [11].

За допомогою програмного забезпечення Statsoft 
проведено кластерний аналіз ринків країн ЄС та 
України за показниками фактичних та запланованих 
потужностей підземних сховищ газу. Метою дослі-
дження є виявлення подібних до архітектури України 
європейських ринків та їх порівняння в межах груп. 
Результати дослідження свідчать про схожість рин-
ків України та Німеччини, які об’єднуються з іншими 
кластерами на останньому етапі групування. Очевид-
ним висновком є те, що найближчий за показниками 
потужності ПСГ до українського є німецький ринок 
газу, що є провідним у Європейському Союзі [5]. 

Майбутнє українського ринку газу загалом варто 
аналізувати поряд із таким проектом, як Північний 
потік-2. Оскільки попит на російський газ у наступні 
роки все ще буде зберігатися, шлях його транспорту-
вання у ЄС є ключовим у фінансовому плані. Виді-
ляють два потенційні сценарії:

Успішний запуск Північного потоку-2. Плану-
ється з 2020 року. Гарантуються стабільні поставки 
газу до ЄС, однак обсяги транзиту газу Україною 
знижуються до 5 млрд м3 до 2035 року. Відмова від 
транзиту українською територією спричиняє суттєві 
фінансові втрати, Україна шукає вихід у зниженні 
тарифів за транзит. У результаті низькі тарифи на 
український транзит є вигіднішими, ніж транспор-
тування по Північному потоку-2. Прибутковість про-
екту падає.

Заборона будівництва Північного потоку-2. Очі-
куються скорочення в обсягах транзиту до 2020 року 

Рис. 1 Кластерний аналіз ринків газу країн ЄС та України  
на основі фактичних та запланованих потужностей ПСГ країн

Джерело: власні розрахунки на основі [9]
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через збільшення постачання скрапленого природ-
ного газу. Водночас до 2020–2025 років значно зни-
зиться власний видобуток газу в ЄС, тому постачання 
через Україну буде відновлено до 56 млрд м3. Укра-
їна виграє від ситуації та піднімає тарифи за тран-
зит, оскільки очевидною стає залежність ЄС та Росії 
від України як транзитера. Припускається, що під-
вищені тарифи та транзит і розвиток СПГ-терміналів 
в Європі приведуть до чергового скорочення транзиту 
російського газу через Україну [7]. Виходячи з пода-
ної інформації, можливою є втрата Україною статусу 
провідного транзитера російського газу до ЄС, тому 
країні необхідно зосередитися на розвитку інфра-
структури ринку газу, створенні ЗПГ-терміналу та 
розвитку Східного хабу. 

Очевидно, що Україні невигідний варіант запуску 
Північного потку-2, однак навіть за умов його запуску 
країна потенційно зможе повернути собі роль транзи-
тера за рахунок зменшення тарифів за транзит. Варто 
зрозуміти, наскільки змінюватиметься ціна європей-
ських хабів та дохід української ГТС залежно від 
зменшення чи збільшення тарифів на український 
транзит. Припускаємо, що відсоткова зміна поточ-
них тарифів ранжується із кроком 20%. За допомо-
гою програмного забезпечення Statsoft будуємо коре-
ляційну модель, де припускаємо залежність ціни на 
німецькому газовому торговому майданчику (хабі 
NCG) та зміну тарифів за транзит української сторо-
ною (у %) до 2025 року.

На рис. 3 висвітлено кореляційну модель, яка 
свідчить про високу залежність змінних, оскільки 
коефіцієнт кореляції становить r = 0,96334.

Таким чином, реформування ринку газу країн 
Європейського Союзу входить до пріоритетних інтер-
есів проекту Енергетичного союзу ЄС. Залучення 
українського ринку газу опосередковане, оскільки 
не передбачається інтеграція національних мереж 
до європейської системи. Проте за наявності спри-
ятливих умов, оптимальної політики та фінансових 
ресурсів роль України може бути ефективною та 
вагомою у низці проектів газотранспортних мереж, 
що представляють загальноєвропейський інтерес.

Тобто з побудованої моделі можна дійти висно-
вку, що Україна здатна проводити тарифну полі-

тику стосовно вартості транзиту і, таким чином, 
впливати на вартість європейського газу. Тому роль 
України потенційно важлива у двох сценаріях, 
оскільки навіть за умови успішного запуску Північ-
ного потоку-2 розумне зниження тарифів за транзит 
українською територією дасть змогу переорієнту-
вати країни ЄС на транзитні поставки газу Украї-
ною, а вартість поставок Північним потоком-2 буде 
значно вищою, а пропускна здатність нижчою 
порівняно з українською. Зокрема, пропускна здат-
ність української ГТС в країни Європи – 142,5 млрд 
м3/рік, тоді як Північного потоку 1 та 2 разом – 
110 млрд м3/рік.

Згідно з вищезазначеним, потенціал українського 
ринку газу відповідає ключовим ринкам ЕС. Тому 
для зміцнення своїх позицій на ринку газу Україні 
необхідно:

– провести низку радикальних змін, спрямова-
них на демонополізацію та переорієнтацію на вну-
трішній видобуток сировини. Такі кроки дадуть 
змогу перейти від імпорту газу до його експорту, і, 
як результат, ефективність використання газотран-
спортної системи стане в рази вищою. Згідно з роз-
віданими даними, запаси природного газу в країні 
становлять приблизно 1 трлн м3, а собівартість видо-
бутку газу в 6–7 разів менша вартості імпортованого 
газу в 2017 році;

– активізувати участь у всіх регіональних про-
ектах, які представляють загальноєвропейський 
інтерес. Зокрема, участь у перспективному проекті 
Eastring, що передбачає об’єднання газопроводів 
Словаччини, Чехії, України, Угорщини та Болгарії; 
інтеграція газових систем України та Польщі з мож-
ливістю виходу на поставки норвезького газу та ЗПГ; 
спільні проекти з Туреччиною, зокрема участь у про-
екті Південного газового коридору;

– побудувати власний ЗПГ-термінал;
– погодити з ЄС політику ефективного викорис-

тання газопроводів та механізм функціонування газо-
вих сховищ. Умови повинні бути фінансово вигідні 
ЄС і не суперечити національним інтересам України. 
Оптимальні способи використання українських ПСГ 
дадуть змогу стати частиною газової інфраструктури 
Європи. 
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Рис. 2. Шляхи транспортування російського газу за умов запуску  
Північного потоку-2 (зліва) та за умов його заборони (справа) 

Джерело: власні розрахунки на основі [7]
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Тому виважена і справедлива політика щодо 
українських ПСГ, достатність інвестицій у ГТС та 
активна участь у газотранспортних проектах дасть 
змогу Україні відігравати ключові позиції на регіо-
нальному газовому ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Галузь 
енергетики загалом та газова сфера зокрема є пріори-
тетними у діяльності Європейського Союзу. З огляду 
на високу залежність від імпорту російського газу та 
об’єктивні політичні події, кроки ЄС у розвитку цієї 
сфери спрямовані на зменшення поставок з Росій-
ської Федерації шляхом диверсифікації як джерел 
енергії, так і шляхів їх постачань. Актуальні дослі-
дження свідчать, що, незважаючи на зусилля ЄС, 
попит на російський газ протягом наступних два-
дцяти років все ще залишатиметься значним. Тому 
у статті викладено і проаналізовано низку проек-
тів, які входять до загальноєвропейських інтересів 
і є пріоритетними сьогодні. Зокрема, продовження 
будівництва амбіційного Південного газового кори-
дору, що дасть можливість поставляти газ з Азер-
байджану. Розвиток інфраструктури ЗПГ-терміналів 
для поставок зрідженого газу з США та Норвегії. 
Об’єднання мережі газотранспортних систем Угор-
щини, Словаччини, Чехії, Болгарії та України в 
межах проекту Eastring для спрощення механізму 
поставок сировини. Значна увага у статті надається 
аналізу проекту Північного потоку-2 як доповнення 
уже наявного Північного потоку-1. 

Роль України у всіх проектах є опосередкованою, 
оскільки не передбачається інтеграція українського 
ринку газу до системи Європейського Союзу. Незва-
жаючи на це, Україна має і матиме вплив на євро-
пейському ринку. У статті проаналізовано два сце-
нарії розвитку подій – за умов запуску Північного 

Рис. 3 Кореляційний аналіз вартості газу всередині ЄС  
відповідно до потенційного рівня тарифів за транзит українською ГТС
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потоку-2 та за умов його заборони. Висвітлено кон-
кретні перспективи українського ринку та переваги 
кожного зі сценаріїв для сторін-учасників. 

За допомогою програмного забезпечення Statsoft 
у статті було проведено два дослідження. Кластер-
ний аналіз ринку газу відобразив групи схожих рин-
ків країн ЄС за критерієм фактичних потужностей 
підземних сховищ газу, а також запланованих робіт 
щодо їх збільшення. Результат дослідження показав, 
що український ринок найбільше схожий на німець-
кий, про що свідчить приєднання їх кластеру на 
останньому етапі групування. Такий аналіз дає змогу 
глибшого розуміння ринків і їх подальшій співпраці. 
Проведений кореляційний аналіз підтвердив наяв-
ність зв’язку між українськими тарифами на транзит 
газу та європейською ціною на газ. Для дослідження 
обрано ціни на ключовому європейському хабі NCG 
(Німеччина). Результати взаємозалежності можуть 
бути використані під час розроблення подальшої 
тарифної політики Україною за умов існування Пів-
нічного потоку-2 та його відсутності. 

Виходячи з поданої інформації, можливою є 
втрата Україною стану провідного транзитера росій-
ського газу до ЄС, тому країні необхідно зосереди-
тися на розвитку інфраструктури ринку газу, ство-
ренні ЗПГ-терміналу та розвитку українського хабу. 
Останній представляє ключовий інтерес для України 
на міжнародній арені та потребує низки радикальних 
заходів: повного відокремлення постачальників газу 
від управління інфраструктурою, прозорого законо-
давчого процесу із залученням учасників ринку, а 
також доступності та об’єктивності інформації.

Таким чином, реформування ринку газу країн 
Європейського Союзу входить до пріоритетних інтер-
есів проекту Енергетичного союзу ЄС. Залучення укра-
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їнського ринку газу опосередковане, оскільки не перед-
бачає інтеграцію національних мереж до європейської 
системи. Проте за наявності сприятливих умов, опти-
мальної політики та фінансових ресурсів роль України 
може бути ефективною та вагомою у низці проектів 
газотранспортних мереж, викладених у статті. 
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У статті досліджено динаміку загальних витрат на охорону здоров’я в Україні. Проаналізовано ефективність структурного 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

В статье исследована динамика общих расходов на здравоохранение в Украине. Проанализирована эффективность струк-
турного распределения совокупных расходов на финансирование системы здравоохранения. Обнаружены асимметрии системы 
финансирования, дисбалансы оказания медицинских услуг.
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ical services provision have been detected.
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Постановка проблеми. Система охорони здоров’я 
України за понад двадцятип’ятирічний період дер-
жавної незалежності «законсервувалася» майже у 
незмінному стані у форматі моделі Семашка з усіма 
її невід’ємними атрибутами: переважанням держав-
ної власності у медичній сфері, орієнтацією держав-
ного фінансування на утримання лікарень і оплату 
праці медичного персоналу, фрагментованою управ-
лінською системою медичної сфери, переважною 
акумуляцією медичних послуг у сегменті лікування 
неважких гострих станів, слабкою інституційною 
і фінансовою спроможністю медичної сфери щодо 
стримування поширення неінфекційних захворю-
вань, а також фактичною відсутністю профілактики 
захворювань й ігноруванням медичних потреб здоро-
вого населення. Це стало закономірним результатом 

того, що функціонуюча за соціалізму патерналіст-
ська модель державної політики в медичній сфері не 
була вчасно й оперативно замінена більш досконалим 
її ринковим аналогом із «запуском» ефективних із 
погляду міжнародної практики механізмів комерціа-
лізації медичної індустрії та суспільного відтворення 
медичних послуг. Важливу цементоутворюючу функ-
цію у цьому процесі відіграє фінансування галузі, що 
має формувати ефективну систему медичних послуг, 
яка відповідає за адекватні параметри кількісного й 
якісного відтворення національного ресурсу в постін-
дустріальній парадигмі національного економічного 
розвитку та реалізації моделі сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням управління системою охорони здоров’я, зокрема 
її фінансування, приділено увагу багатьох провід-


