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Механізми формування цін на газ 

Як постачається газ в Європі: 

 Довгострокові контракти - прив'язка цін на газ за допомогою спеціальних формул у довгострокових експортних 
газових контрактах (ДСЭГК) до ціни на нафтопродукти, take or pay; 
 

 По спотовій ціні (короткострокові) – моментальна угода, протилежність строковому ринку. Спотові ринки 
відображають реальну ціну на товар «тут і зараз».  

Трішки історії, чому світ перейшов до біржових котирувань: 
Оскільки кінцеві споживачі в Європі найчастіше мали справу з середньостроковими контрактами, що 
передбачають умови make-up gas (можливість перенести відбір газу на майбутнє – такі умови зазвичай 
передбачені в довгострокових контрактах), єдиним виходом для них було – платити штраф за недобір, або 
перепродати газ на спотових біржах. Саме це призвело до падіння в кризовому 2008 р. спотових цін, порівняно з 
довгостроковими контрактами з нафтовою прив’язкою. 2009 рік став початком ери спотової біржової торгівлі та 
масового перетоку покупців на біржу! 

Відповідно зростають поставки на основі конкуренції «газ-газ», куди входять не тільки обсяги, що торгуються на 
біржах і хабах, але і поставки за довгостроковими контрактами з прив'язкою до цих короткострокових цін.  

При переході від нафтової індексації до конкурентного ціноутворення «газ-газ», виникає потреба в надійних 
бенчмарках, які дають можливість учасникам не тільки визначати ціну в контрактах нового типу, але і 
управляти ризиками.  Це забезпечують сучасні біржі.  



Механізми формування цін на газ в Європі 
 Довгострокові контракти - прив'язка цін на газ до ціни на нафтопродукти, take or pay; 
 По спотовій ціні (короткострокові) – моментальна угода, відображають реальну ціну на товар «газ-газ». Післякризовий 2009 рік 

став початком ери спотової біржової торгівлі та масового перетоку покупців на біржу де ціна була доступніша, наявна 
можливість хеджуватися та управляти ризиками і, головне, балансувати свої портфоліо, щоб не платити штрафи по довгим 
договорам. Довгострокові контракти на основі конкуренції «газ-газ» відтепер мають прив'язку до біржових котирувань.  
 
 Розвиток спотової торгівлі нерівномірний по регіонам Європи. Він залежить не так від об'єму діючих довгострокових 

контрактів і ступенів монополізації ринку, як від рівня розвитку біржових майданчиків.  

Джерело: Міжнародний Газовий Союз (2005-2013 рр.), 2014-2020 – Оцінки НИУ ВШЭ і ИНЭИ РАН 

Північно-західна 
Європа  

Центральна і східна 
Європа  

Європа - 
Середземномор'я  

Південно-східна Європа  

Середня по  Європі  

Існує  5 основних вимог, для  успішної торгівлі: 
  ліквідність 
 волатильність 
 прозорість 
 обсяги торгів 
 анонімність 
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Третій енергопакет – лібералізація ринків газу та електроенергії - стирання 
транскордонних бар'єрів на енергетичному просторі Європи, уніфікація правил та 
практик  

Європейські енергетичні біржі  Перспективи об'єднання енергетичних ринків 

Приклади успішного приєднання ринків: 
   Тристороння (TLC): з'єднує Французьку, 

Нідерландську і Бельгійську енергетичні біржі з 
2006 року. 

 
    З 2009 року запущений Epex Spot, який об'єднує 

ринки Німеччини, Скандинавії і Франції. 
 
   Ринок Nordic починався з кінця 2010 року і на 

сьогодні інтегрований з Польщею. Ринок Epex Spot 
інтегрований з Угорщиною. 



Європейські біржі електроенергії  

Світовий досвід  створення біржових майданчиків 

У всіх країнах ЄС запуск ринку передбачає появу 
енергетичної біржі 

Цінові зони на ринках Європи на ринку Day-Ahead 

 рівний доступ 
 справедливе і прозоре ціноутворення 
 анонімність торгівлі 
 вільна конкуренція 
 референтна ціна 
 рівновіддаленість від учасників ринку 
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Джерело: Секретаріат Енергетичної Хартії ; BOULEVARD DE LA 
WOLUWE, 56, B-1200 BRUSSELS, BELGIUM 

Динаміка розвитку газових ринків 
Ліквідні ринки забезпечують прозорість за рахунок виявлення ціни 

в ході вільного біржового торгу і інструменти для хеджування 
ризиків.  

 
Які умови вважаються необхідними і достатніми для формування 
ліквідного ринку: 
- поява ринку з реальними угодами в якості еталону для всіх видів 
похідних інструментів.  
- низькі затрати на зберігання та транспортування – близькі ринки 
можуть сприйматися як один крупний ринок. 

Ліквідність певного фізичного ринку зростає з мірою збільшення 
кількості учасників у секторі. Однак кількість учасників є мірою 
концентрації ринку, який більше визначається частками великих 
учасників (це відображає показник Герфіндалу-Хіршмана).  
 
Тільки якщо біржові ринки для фізичних операцій не сформовані, 
хеджування здійснюватися за допомогою інших інструментів, таких 
як довгострокові контракти та форми вертикальної інтеграції. 

Конкурентний ринок Неконкурентний ринок 

Зрілий ринок 

Інтенсивне зростання 

Початковий 
ріст 

Довгострокові контракти 

Короткострокові контракти 

Спотові/форвардні угоди 

Час 

- Затрати  плюс 
- Формули прив'язки 
- Основа – біржове котирування (товарні ринки) 

 
Джерело: А.А. Конопляник 

Ф'ючерси/ опціони 

Стадія  розвитку механізмів ціноутворення:: 
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Лібералізація ринків триває в центральній і східній Європі 

Еволюція ціноутворення на газ в країнах Північно-
Західної Європи 
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Зростання ліквідності на європейських торгових майданчиках (ICIS, ICE, EEX, Powenext, PEGAS, CEGH) 



Географія розміщення газових хабів і енергетичних бірж в ЄС 

Північно-Західна Європа і Південна Європа 
 діють 15 хабів - 2 хаба досягли позначки високої 

ліквідності (NBP в Великобританії і TTF в Нідерландах); 
 є 7 бірж - одна з яких регіональна. 
 
Центральна і Східна Європа 
 4 хаби, високоліквідних немає; 
 є 2 біржі 

Країна Енергетична біржа Газовий хаб 

Північно-Західна Європа 

Великобритан
ія 

InterContinental Exchange (ICE) NBP, TTF 

Франція Powernext PEG Nord, TTF 
Німеччина  European Energy Exchange (EEX) TTF, NCG, GASPOOL 

PEGAS – регіональна біржа 
(об’єднання EEX та  Powernext) 

NBP, GASPOOL, NCG, PVS, 
PEG Nord, TRS, TTF, ZTP, 

ZEE 
Австрія Central European Gas Hub GAS 

Exchange (CEGH GAS Exchange) 
CEGH GAS 

Данія Gas Point Nordic (GPN, раніше – Nord 
Pool Gas) 

GTF, NPTF 

Італія  Gestore Mercati Exchange (GME) PVS/PVS fin 
Центральна і Східна Європа 

Польща Polish Power Exchange (POLPX) POLPX 
Чехія Central Czech Gas Exchange   

Зрілі                       На шляху зрілості                                  Слабкі                       Не активні        

Розвиток короткострокової торгівлі газом  на хабах 
і біржах в Європі є одним з провідних ринкових 

інструментів та  інспіровано ІІІ енергопакетом 



Розвиток торгівлі на європейських  ринках природного  газу 

Джерело: ACER’s Annual report on its activities under REMIT in 2013, ICE, 
Thomson Reuters, NC G 

Країни з розвиненим ринком, вже запровадили біржову 
торгівлю на рівні, який дозволяє здійснювати балансування 
системи, лише використовуючи короткострокові 
стандартизовані продукти і не застосовуючи закупівлю 
оператором ГТС послуг балансування та використовуються 
відповідні біржові майданчики. 

Мережевий кодекс балансування вступив в силу з 01.10.2015 р. Національні регулятори можуть продовжити його 
імплементацію до квітня 2019 р. (відповідно до ІІ звіту ACER-ENTSOG, країни ЄС, які ще не мають торгової платформи, 
запроваджуючи перехідні заходи балансування, встановлюють дату її запровадження не пізніше 2019 р.).  
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Регламент ЄС № 312/2014 спрямований на підтримку 
розвитку конкурентного короткострокового оптового газового 
ринку та ліквідності, концентруючи операції балансування 
учасників (в т. ч. ГТС) на торгових платформах, операторами 
яких зазвичай виступають біржі.  



Індекс розвиненості хабів 
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Зрілі ліквідні хаби з прозорим ціноутворенням   

Менш зрілі та ліквідні хаби з зростаючою прозорістю ціноутворення 

Заплановані хаби 

Активні біржові торги 

Сильні цінові кореляції  

Слабкі або розвинуті в 
майбутньому цінові кореляції  

Газові хаби в 
Європі 

Джерело: EFET  



Торгівля газом в Європі: зростання обсягів та спотова індексація 

 Обсяг торгів в Європі продовжує зростати внаслідок 
лібералізації ринків і змін в контрактних структурах; 

 Зростання обсягу торгів в 2008-2016годах (OTC і біржа) 
склав 400% (дані ICIS); 

 Загальний обсяг торгів у Газовому Року 2015 склав 4 
трильйони кубометрів.  

 Дві третини газу в Європі продається за цінами , що 
базуватися на спотової індексації (International Gas Union 
survey (2016). 

 Ціна більше 90% газу, що продається в північно-східній 
Европі включає спотову складову, в центральній Європі 
це частка майже 60%.  



Торгівля газом на хабах ЄС: біржі vs електронні торгові майданчики 

Джерело: ACER Market Monitoring Report 



Торгівля газом на хабах ЄС: біржі vs електронні торгові майданчики 

Джерело: ACER Market Monitoring Report 



Спотові ціни газу на енергетичних біржах ЄС і ціна газу за довгостроковими 
контрактами з Росією 

У вересні 2017 р. середньомісячні спотові ціна на газ різних хабів, що формуються на європейських 
енергетичних біржах, перебували в діапазоні $ 210-213 / тис. куб. м. 

З серпня 2014 року ціни знизилися на 20% 
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Чинне законодавство ЄС у сфері регулювання газового ринку 

Союзні документи Єдиний європейський акт (SEA), 1986. Правові і політичні основи лібералізації  
 

Лісабонський договір, ст. 194, 2007 . Цілі енергетичної політики, розділ союзної і національної відповідальності  
Договір про функціонування ЄС (TFEU), ст. 194, 2009 . Цілі енергетичної політики  

Міжгалузеві 
документи в 
енергетиці  

  

- Директива 2008/92 / EC щодо збільшення прозорості формування цін на газ і електроенергію для кінцевих споживачів в 
промисловості; 
- Регламент 617/2010 про порядок повідомлення Комісії щодо інвестиційних проектів в області енергетичної 
інфраструктури ЄС;  
- Регламент 1227/2011 про цілісність і прозорості оптового енергетичного ринку;  
- Регламент 347/2013 про принципи Функціонування транс'європейської енергетичної інфраструктурі, що доповнює 
Регламент 713/2009, 714/2009 та 715/2009;  
- Директива 94/22 / EC щодо умов видачі та використання дозволів на пошук, розробку і видобуток вуглеводнів;  
- Регламент 663/2009, про програму підтримки економічно ефективних проектів з видобутку вуглеводнів з наданням 
загальноєвропейського фінансового сприяння проектам у сфері енергетики;  
- Регламент 1233/2010, що доповнює Регламент 663/2009, про програму підтримки економічно ефективних проектів з 
видобутку вуглеводнів з наданням загальноєвропейського фінансового сприяння проектам у сфері енергетики;  
- Рішення ЕК 2011/280 / ЄС від 16 травня 2011 року про заснування європейської групи енергорегуляторів для 
електроенергетики і газу;  
- Комюніке з розвідки і видобутку вуглеводнів в ЄС з використанням гідравлічного розриву (2014/70 / ЄС); 
- Створення Енергетичного Союзу ЄС: Стратегія сталого розвитку (2015) 80;  
- Нова редакція Рішення щодо обміну інформацією в рамках міжурядових угод в галузі енергетики між країнами-членами 
та третіми країнами (2016) 53;  
- Нова редакція Регламенту 994/2010 про заходи щодо забезпечення безпеки поставок газу COM (2016) 52.  

Розвиток короткостроковій торгівлі газом на хабах і біржах в Європі було заявлено одним з провідних ринкових 
інструментів і багато в чому інспіровано Третім енергопакетом. 
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Галузеві 
документи 

Перша газова директива 98/30/EC, 1998  
Загальні правила внутрішньодобового ринку природного газу  

 
Друга газова директива 2003/55 / EC, 2003 і Регламент 1775/2005. Встановлює загальні правила внутрішнього ринку природного газу і 

скасовує директиву 1998 р. 
Третій енергопакет  (2009) щодо газового ринку 

 
Директиви 2009/73 / EC 

Загальні правила внутрішнього 
ринку природного газу, скасовує 

Директиву 2003 р  

Регламент  713/2009 
Створення Агентства по взаємодії 

регуляторів енергетики (ACER) 

Регламент 715/2009.  
Умови доступу до мереж транспортування 

природного газу  

Документи в розвитку ТЕП  Постанова 2010/685/ЄС з доповненнями в Регламенті 715/2009  

Постанова 2012/490/ЄС про доповнення Регламенту 715/2009  

Мережеві кодекси  Мережевий кодекс з управління розподілом потужностей. CAM NC прийнятий в жовтні 2013 (регламент 
984/2013, 15 жовтня 2013); 
 
Процедура з управління перевантаженнями (CMP) на підставі Керівною методики. Рішення ЕК в 
розвиток додатки I до Регламенту 715/2009 за умовами доступу до газових мереж [2012/490 / EU, 
24/08/2012]; 
 
Мережевий кодекс балансування (BAL NC) прийнятий в березні 2014 року (регламент 312/2014, 26. 03. 
2014 року); 

Цільова модель ринку газу* Концепція 2011 року 
Перероблена і доповнена концепція 2014-2015 рр. 

Чинне законодавство ЄС у сфері регулювання газового ринку 

* - не є правовим документом, але включена до цього переліку з огляду на вагомість для функціонування газового ринку ЄС 



Імплементація кодексу балансування (BAL NC) країнами ЄС -1 

Країна Балансова зона Платформа на якій відбувається 

балансування 

Короткострокові 

стандартизовані 

продукти 

Щоденна 

плата за 

дисбаланс 

Австрія Market Area East  Біржі: CEGHGas Exchange у співпраці з PXE (Spot 

and Futures Market), PEGAS CEGH Gas Exchange 

products  

Титульні та локальні 

продукти D  

Так 

Бельгія BELUX ICE-Endex Титульні продуктиD Так 

Чехія Чехія ОТЕ Титульний продукт Ні 

Німеччина  Gaspool Market Area 

/ NCG Market Are 

PEGAS PEGAS / TTF (VTP) Balancing Platform of GPL 

/ NCG 

Титульні та локальні 

продукти 

Так 

Данія Данія Gaspoint Nordic Титульний продукти D Так  

Іспанія Іспанія MIBGAS Титульні та локальні D, 

D+1 

Ні  

Франція PEG Nord, Trading 

Region France (TRS) 

PEGAS (Spot) на Powernext   Титульний продукт D Так 

Угорщина Угорщина CEEGEX Титульні та локальні 

продукти D, D+1 

Так 

Італія Італія GME Trading platform Титульні продукти D, 

D+1 

Так 

Литва Литва GET Baltic Титульні продукти D, 

D+1 

Так 
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Імплементація кодексу балансування (BAL NC) країнами ЄС - 2 
 

Країна Балансова зона Платформа на якій 

відбувається балансування 

Короткострокові 

стандартизовані 

продукти 

Щоденна 

плата за 

дисбаланс 

Нідерланди GTS ICE-ENDEX Титульні продукти D і на 

годину вперед 

Так  

Польща H-Gas gas balancing area, L-Gas gas 

balancing area, SGTgas balancing area 

TGE POLPX, EEX (GPL), БП  Титульні і локальні 

продукти  

Так  

Португалія  Португалія Планується створення торгової 

платформи  

Погоджується  Ні  

Румунія Румунія Рішення по БП відкладено до 2018 Погоджується  Ні  

Словенія Словенія VTP – Virtual Trading Point Титульні продукти D, D+1 Так  

Словаччина  Slovak transmission system БП, CEGH  Титульні продукти D Ні  

Великобританія  Великобританія  WebICE (також відома як OCM) OCM TITLE DAY  OCM 

LOCATIONAL DAY 

Так  
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На окремих хабах 30-40% газу вже реалізується з використанням біржових механізмів, а не за прямими 
контрактами, короткотерміновий ринок масово переходить на біржі. Величезним кроком вперед стало 
формування першої регіональної біржі PEGAS, в зону обслуговування якої увійшли дев'ять європейських хабів. 
Обсяги торгівлі на майданчику PEGAS в 2015 році збільшилися більш ніж на 80% в порівнянні з попереднім роком. 
Зміни з переходом до біржі позначаються на зниженні цін.  
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Регульовані ринки: звітність та репортинг  

Розвинені країни працюють над тим, щоб зробити енергетичні ринки своєї країни більш прозорими і навіть 
примусово впроваджують вимоги до учасників ринку про розкриття (Репортинг) інформації за контрактами, 
укладеними поза біржами: 
 
 Регламент ЄС «Про єдність і прозорості енергетичного ринку» (Regulation of Energy Market Integrity and 

Transparency No 1227/2011 of 25 October 2011, REMIT), сфера дії якого може поширюватися і на інші 
ринки, а не тільки на ринок газу та електроенергії. Наприклад, в Німеччині положення REMIT були 
поширені і на ринок нафтопродуктів. Регламент, як і інші подібні нормативні акти ЄС, спрямовані на 
забезпечення прозорості в паливно-енергетичному секторі, взяті за основу і діють далеко за межами ЄС - в 
Австралії, Гонконгу, Японії, Сінгапурі та в інших країнах світу. 
 

 MiFID II та MiFIR. MiFID - це розроблена ЄС, за участю регулятивного біржового органу Великобританії, 
директива, яка замінила  діючі раніше і є складовою плану ЄС зі створення регульованого єдиного ринку 
фінансових інструментів. Метою створення цього документу є регулювання операцій на Європейській 
біржі, надаючи при цьому повномасштабну захист біржових гравців і інших учасників біржі. Вимоги MiFID 
II вважаються наступним кроком для надання клієнтам додаткового захисту і забезпечення більшої 
прозорості фінансового ринку, при здійсненні операцій з фінансовими інструментами. У свою чергу 
Регламент про ринки фінансових інструментів (Markets in Financial Instruments Regulation або MiFIR) 
поширюється безпосередньо на проведення операцій з фінансовими інструментами, публікацію даних і 
надання інформації компетентним установам. 



Концептуальна модель для газового ринку ЄС 

 Інвестування та забезпечення безпеки поставок, місткість трансграничних вузлів та 
управління перезавантаженнями; 

  Інформаційне забезпечення, надання інформації про основні газові потоки в режимі 
реального часу; 

 Ринкове балансування; 
 (Downstreem access) Забезпечення доступу до віртуального хабу (біржі) в зв’язаним з ним 

фізичним хабом;  
 (Upstream/midstream access) Забезпечення автоматичного доступу до оптових ринків через 

віртуальні хаби (біржі) при наявності entry capacity system.  



ЗГІДНО EFET, ЕФЕКТИВНІ ТА УСПІШНІ 
ХАБИ ФУНКЦІОНУЮТЬ У ВИПАДКУ: 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: 

Зразкова модель європейського газового хабу  

1.Забезпечення механізму консультацій.  
2. Визначення структурних ринкових питань (національних програм 
лібералізації ринку газу, пропускної потужності тощо).  
3. Визначення ролі Оператора хабу  (біржі) (її обов’язків у порівнянні з 
обов’язками Оператора ГТС). 

4. Встановленої системи входу-виходу до ГТС.  
5. Забезпечення механізмів передачі права власності на газ (для 
врегулювання небалансів в ГТС, із залученням Оператора ГТС).  
6. Можливість використання правил розрахунків «сash-out».  
7. Забезпечення віртуальної торгівлі газом.  
8. Забезпечення сприятливих умов для гарантування небалансів та оплати 
за потужність зі сторони Оператора ГТС. 
9. Встановленої базової ціни у межах хабу для укладання контрактів. 
10. Наявності стандартної форми контракту. 
11. Активного залучення до хабу агентств, що інформують про ціни. 
12. Залучення маркетологів та брокерів. 
13. Індексу, що використовується інвесторами як надійний показник для 
інвестиційної діяльності. 

Джерело: 2016 EFET Review of Gas Hubs Assessments; P. Heather 

Національний 
регулюючий орган 

Оператор ГТС 

Формується ринковими 
умовами – порядком 

роботи торгової 
платформи (біржі) 

За результатами дослідження EFET «Еволюція 
газового хабу», NBP та TTF є «зразковими 
моделями» успішного хабами, із найбільшою 
кількістю учасників та об’ємами торгівлі газом.  
Такий результат було досягнуто за рахунок 
бірж, що  є операторами хабів: ICE, Powernext, 
EEX, PEGAS.  
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Біржа Спот Ф’ючерси та 
форварди 

Опціони Інші 
продукти 

TGE     

EEX     

Powernext     

ENDEX     

OTE     

Nasdaq OMX     

 

 
 Балансування ринку на торгових платформах операторами яких виступають ГТС показало свою неефективність і невигідність для учасників 

(така платформа завжди має невигідну маржинальну ціну). 
 
 

 Біржа здійснює функціонування короткострокового ринку у співпраці з ГТС щодо інформаційного забезпечення та з Кліринговим центром, 
функції якого може здійснювати біржа, що дозволяє мінімізувати транзакційні витрати учасників ринку  природного газу і підвищити рівень 
ефективності здійснення операцій і їх діяльності в цілому. 
 

Торгівля на європейському газовому ринку 

 Обсяг торгів в Європі продовжує зростати внаслідок 
лібералізації ринків, приріст склав 400%. 

  
 На окремих хабах 30-40% газу вже реалізується на біржах, 

внаслідок чого знизились ціни.  
 

 Лише біржі забезпечують гарантії виконання угод, 
автоматичний кліринг і систему управління ризиками.  
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Зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС і Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства 

Регламент ЄС №3 12/2014, що встановлює Мережевий кодекс балансування газу в газотранспортних системах (Gas 
Balancing of Transmission Networks (BAL NC))  

 запровадження ринкових принципів ціноутворення ,введення категорії «кваліфікований споживач» («eligible customer»); 
 вільне обрання постачальника і виведення газу з-під процедури держзакупівель (І та ІІ енергопакети ЄС); 
 розділення нафтогазових компаній за видами діяльності  (анбандлінг) (ІІІ енергопакет ЄС);  
 забезпечення вільної конкуренції, вільний і однаковий доступ до газотранспортних потужностей і газосховищ.  

Основні вимоги Регламенту:  
 запровадження добового режиму транспортування природного газу та добового режиму балансування; 
 впровадження системи торгових повідомлень від користувачів системи Оператору ГТС для урегулювання небалансу; 
 створення торгової платформи (біржі) для задоволення потреб користувачів системи у природному газі та для урегулювання небалансів самими 

користувачами або Оператором ГТС; 
 запровадження принципу нейтральності Оператора ГТС; 
 забезпечення обміну інформацією між Оператором ГТС, Операторами ГРС та користувачами системи. 

 
Основні  положення Регламенту:  
 «(5) Користувачі мережі мають нести відповідальність за балансування своїх портфоліо з торговими платформами, створеними для покращення 

торгівлі між користувачами мережі й оператором ГТС. Оператори ГТС можуть здійснюють залишкове балансування мережі за потреби.» 
 «(11) Національні регулятори та оператори ГТС мають враховувати найкращі практики для імплементації цього Регламенту…, АCER та національні 

регулятори забезпечують, що правила балансування будуть імплементовані у найбільш ефективний спосіб.» 
 «(4) «Торгова платформа» обслуговується оператором торгової платформи для задоволення короткострокових коливань попиту й пропозиції газу, 

відповідно до правил торгової платформи й на яких оператор газотранспортної системи здійснює торгівлю з метою вчинення дій з 
балансування. 



Що було зроблено для імплементації норм ЄС? 
 Регульовані ціни на газ для населення та теплопостачальних компаній були 

приведені до рівня паритету з цінами імпортного газу (до щоквартального 
рівня ціни NCG), включаючи вартість доставки та прокачку його через 
вітчизняну ГТС (відтерміновано). 
 

 Формульний підхід піддається критиці за негнучкість та діятиме лише у 
період дії спеціальних обов’язків. Натомість уряд не вийшов з рішенням 
на подальше, коли ринок буде повністю лібералізованим, наприклад, 
щодо ціноутворення на основі ринкових механізмів всередині країни, за 
рахунок продажу газу на біржі. 

 Питання роботи «газової біржі» вирішено Постановою НКРЕКП № 1437 
від 27.12.2017 року, що затверджує Зміни до Кодексу ГТС. Пункт щодо 
розроблення проектів нормативно-правових актів про забезпечення 
торгівлі природним газом на біржах міститься у Розпорядженні КМУ від 
27.05.2016р. №418, на виконання Розпорядження, наказом 
Міненерговугілля від 03.10.2016р. № 627 була створена робоча група, 
однак  відкритими залишаються питання: 

 - надати можливість Оператору ГТС закуповувати газ в режимі «non-stop» без 
процедур закупівлі (проект ЗУ «Про внесення змін до статті 2 Закону України 
«Про публічні закупівлі»); 

- вирішити питання Положення про покладення спеціальних обов'язків на 
суб'єктів ринку природного газу (31 березня 2018 року пролонговано його дію 
на 2 місяці). 
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Запровадження добового балансування  
Тестування 

Оператор ГТС та біржа взаємодіють 

до 25 травня 2018 р. (протягом двох місяців) подає Регулятору пропозиції щодо процедури  функціонування балансуючої платформи  

до 01 травня 2018 р. розміщає на своєму сайті інструкції щодо користування інформаційною платформою; запроваджує тестування платформи із 
залученням суб’єктів ринку природного газу 

щомісячно до 01 серпня 2018 р. надавати НКРЕКП звіт щодо стану проходження тестування інформаційної платформи, її наповнення, а також  
готовності оператора ГТС та його інформаційної платформи до переходу на добове балансування 

до 15 червня 2018 р. відповідно до технічних вимог інформаційна платформа має бути наповнена поточними та статистичними даними. 
Сформований Реєстр  споживачів постачальників 

Відповідно до пункту 11 Постанови, Оператор ГТС: 

Чи готові основні учасники?  

04.01.2017 
Закупівля 

програмно
го 

комплексу 
TSO IP 

27.12.2017   
Постанова № 1437  

«Про затвердження Змін до 
деяких постанов НКРЕКП щодо 

впровадження добового 
балансування на ринку 

природного газу»  

З 1.05.2018  
має розпочатися тестування 
інформаційної платформи 

Оператора ГТС із залученням 
суб’єктів ринку природного 

газу 

З 1.06.2018   
ТБ «УЕБ» запускає 
торгову платформу  

та клірингову 
систему 

01.08.2018  
Набирає чинності 

Постанова №1437. 
Впровадження 

добового 
балансування 

Тестовий режим Бойовий режим 
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БІРЖА 
грає життєво важливу роль у 

розвитку сировинної бази ринку 

5  основних 

функцій   

 Ринкове ціноутворення 
 Прозорість, 
 Гнучка політика ціни /доставки 
 Матеріальний баланс  
 Управління фінансовими ризиками  

Значення бірж для розвинених ринків  

забезпечує 

 Пом'якшення різкої нестійкості цін 
 Встановлення справедливої ринкової  ціни 
 Ціноутворення відповідно світової практики 
 Формування конкурентного середовища 
 Прозору і недискримінаційну торгівлю 

 Біржа дає можливість відділення фінансових угод від фізичних. Ціна 
визначається на момент поставки відповідно до ринкової ставки – біржової ціни. 
Це надає можливість управління ризиком за рахунок хеджування. 
 

 За рахунок того що біржі є регульованими ринками, вони зобов'язані 
забезпечувати повну прозорість всіх своїх дій в реальному часі. 
 

 Біржі є найефективнішим інструментом для балансування,  наприклад, NBP OCM 
вів торги на ICE-Endex де за рахунок можливості клірингу  та  торгівлі без 
посередників частка біржової торгівлі зросла на всьому континенті. 

 В основі ф'ючерсних контрактів лежить усталений фізичний ринок. За умови існування обох ринків на біржі учасник отримує  можливість 
управління фінансовими ризиками своїх портфелів в одному місці.  

Енергетичні 
біржі в Європі 

Джерело: TGE  



Характеристики біржової та позабіржової торгівлі 
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Взаємозалежність між спотовими та строковими умовами ринку: наприклад, EEX і NP розрахунки по 
фьючерсам йдуть на основі цін спотового ринку 

 
Контракти з поставкою  

 
Розрахункові контракти Расчетные контракты Контракты с поставкой 

Непрерывные торги по 
встречным заявкам 

Двусторонние торги по 
залповому принципу 

Спотовий ринок Ф’ючерсний  ринок Спотовий ринок Форвардний ринок 

Двосторонні торги по 
залоговому принципу  

Безперервні торги по 
зустрічним заявкам  

Біржа 

Спотовий ринок Ф’ючерсний  ринок 
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Досвід реформування та функціонування газового ринку ЄС, США (Henry Hub) та Великобританії свідчать, що розвиток 
біржової торгівлі природним газом (і в якості забезпечення необхідної гнучкості постачань), розвиток похідних 
фінансових інструментів (ф’ючерси та інші деривативи) сприяє розвитку прозорого і конкурентного ринку газу. Біржова 
ж торгівля за своєю суттю являється сильним інтеграційним фактором. Інтеграція сильніша там, де відсутня монополія.  
 

- В Європі активно розвиваються регульовані біржові ринки та поступово створюється єдина сітка торгових 
майданчиків, що функціонують на схожих цінових рівнях.  
- Підсумком інтеграційних процесів в Євразії стане побудова до 2020-2040 рр. нової інфраструктури серед газових 
ринків (та енергетики в цілому) з якісно іншою зв’язністю країн в біржовій торгівлі, транспорті, зберіганні, логістиці і, 
частково, регулюванні ринків. 

 
Джерело: Інститут Світової Економіки та Міжнародних відносин імені Є.М. Примакова РАН 
«Енергетика Євразії: нові тенденції та перспективи». 

Біржа – визнаний світом елемент забезпечення конкуренції  

Джерело: «Основні положення енергетичних стратегій та програм  Європейського Союзу щодо 
розвитку енергетичної сфери  в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії» 

Світовий досвід показує, що забезпечення ефективності та прозорості на ринку енергоносіїв можна досягти за рахунок 
розвитку на ньому біржової торгівлі.  
 
 - За своєю природою біржа є тим економічним інструментом, який забезпечує відкритість товарного ринку та 

прозорість операцій на ньому за рахунок створення конкурентного середовища, усунення проявів цінової 
дискримінації, монопольного тиску та тіньових схем ринкових транзакцій тощо.  

 - Біржа - ефективний механізм ціноутворення, забезпечення захисту економічних інтересів та спрощення доступу на 
ринок   міжнародних учасників.  



Основні  особливості  біржової торгівлі 
 

Рівний доступ 

Справедливе і 
прозоре 

ціноутворення 

Анонімність 
торгівлі 

Вільна 
 конкуренція 

Референтна ціна  

Рівновіддаленість від 
учасників ринку 

Гарантії 
виконання 

зобов'язань  
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Кліринг та 
управління ризиками 



Торгівля 
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Модель ринку природного газу, яким він має бути (SPOT) 

Фінансовий 
ризик та 

ризик 
непоставки 

Торгівля 
БІРЖА 

Ліміти по 
 номінації 

Перевірені ліміти. 
Чисті дані про 

номінацію 

Маржа Маржа 

Кліринг біржі 

Ціна купівлі Ціна купівлі 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ 

Торгове 

повідомлення 

Фінансовий розрахунок 

Фізичне постачання 

НОМІНАЦІЯ 

ПРОПОЗИЦІЯ/ВХІД СПОЖИВАННЯ/ВИХІД 

ГТС 

Кліринг. Біржа надає необхідну інформацію 
до біржового клірингового центру для 
здійснення ним на щоденній основі клірингу 
та врегулювання фінансових і інших 
зобов'язань. Типи маржі, алгоритми, 
порядок здійснення розрахунків, види 
цінних паперів, що приймаються у 
забезпечення, визначаються біржовим 
кліринговим центром. 
 
Постачання. Біржовий кліринговий передає 
інформацію про постачання газу (торгове 
сповіщення), отримане від учасників ринку 
за результатами відповідних операцій, 
безпосередньо оператору ГТС.  
 
Ризики на етапі клірингу і система 
управління ризиками в клірингової 
організації: біржа та Кліринговий центр 
нівелює : 
 кредитний ризик контрагента, 
 операційний ризик,  
 правовий ризик,  
 системний ризик. 

Продавець Покупець 



 

 Біржовий ринок визначається наявністю єдиних і комплексних правил по всьому циклу операцій від 
укладення угоди до її виконання (завершення розрахунків і поставки) в якості основи, яка підтверджує 
ринковий принцип ціноутворення; 

 Контроль забезпечення на етапі виконання угоди (відхід від стандартів позабіржового ринку: 
передоплата продавцеві або предпоставка покупцеві); 

 Необхідність управління ризиками на етапі виконання біржових угод (в силу анонімності контрагентів на 
етапі їх здійснення); 

 Забезпечення недискримінаційного доступу до інфраструктури на умовах прозорих і стандартизованих 
вимог. 

Чим пояснюється актуальність клірингових послуг? 

Кліринг - послуга з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню третіх осіб, в тому числі 
шляхом неттинга, і вчинення дій по виконанню (припиненню) таких зобов'язань 



Роль клірингу на біржовому товарному ринку 

 Стандартизація процесу виконання зобов'язань за угодами: 
- створення передумов для концентрації ліквідності та інтеграції ринків (мультіпродуктовий кліринг); 
- зростання прозорості логістики поставок; 
- прискорення і надійність грошових розрахунків; 
- зниження транзакційних витрат учасників; 
 
  Застосування схеми клірингу з «центральним контрагентом» (ССР) на ринку строкових контрактів і контроль 

принципу DVP (поставка проти платежу) для спотового сегмента ринку. 
 
  Побудова розподіленої система управління ризиками: 
- єдиний кліринговий центр; 
- уповноважені розрахункові банки; 
- контролери поставки (системні оператори товарних поставок); 
- гарантують постачальники / покупці (на ринку термінових контрактів). 



Перспективи розвитку  біржової торгівлі природним газом    (1/2)        
          

запровадження добового балансування на торгових (біржових) платформах з 01.08.2018  
Кодекс газотранспортної системи (нова редакція щодо запровадження добового    
балансування) 
  
запровадження закупівель природного газу на торгових (біржових) платформах 
Проект  закону  України  про  внесення змін  до   Закону  України «Про публічні закупівлі»    
в   частині закупівель природного газу  з метою балансування та в технологічних цілях 
       
продаж  ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» частки вільних обсягів природного  
газу власного  видобутку частки вільних обсягів із застосуванням  прозорих  біржових  механізмів торгівлі  
ПСО: нова редакція проекту Постанови КМУ 
             
запровадження  біржових продуктів з базисом поставки в ПСГ в режимі «митний склад» 
Закон України «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо створення   умов для нової моделі 
ринку природного газу» щодо надання ПАТ «Укртрансгаз» права проводити заміщення газу  шляхом 
операцій бекхола   
      

Сприяння розвитку ліквідного біржового ринку природного газу 



Перспективи розвитку біржової торгівлі природним газом         (2/2)           
          
       

«ДОДАНА ВАРТІСТЬ»  ДЛЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ 
 
   ефективні і прозорі інструменти для учасників ринку та ПАТ «Укртрансгаз» в цілях     
      закриття небалансів на  ринкових засадах 
 
   зниження корупційної складової, рівня зловживань та   маніпулювань 
   вирівнювання умов для учасників ринку природного газу та гарантування рівних    
      можливостей доступу до   ринку природного газу 
 
   підвищення прозорості  
   розширення кола учасників ринку за рахунок нерезидентів   
   зростання конкуренції 
 

   ринкове ціноутворення (вимога МВФ) 

   формування репрезентативних цінових індикаторів та формування маржинальних цін  на    

      ринкових засадах 

 
   запровадження нових інструментів (як-то, товарні свопи, репо-операції) для учасників  ринку з   
      метою сприяння підвищенню ефективності їх діяльності 
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Проблемні питання, які гальмують розвиток ринку природного газу в Україні 

Сектор транспортування та зберігання вуглеводнів 

1. Впроваджені реформи досі не забезпечили двосторонню та вільну транскордонну торгівлю;  
2. Правила ліцензування все ще залишаються досить жорсткими з огляду на те, що вони вимагають створення компанії на 

території України;  
3. Стандартні умови контрактів відсутні;  
4. Тарифи та податки є несприятливими та не відповідають європейським стандартам;  
5. Відсутні прозорі ринкові ціні;  
6. Наявний учасник ринку природного газу, який щомісяця встановлює мінімальну ціну; 
7. Існують нечіткі та несприятливі правила постачання кінцевим користувачам тощо.  

Комплексні заходи для розвитку ринку природного газу в Україні 
(Джерело: Американська торгівельна палата в Україні «Реформи нафтогазового сектору в Україні») 

1. Запровадити вимоги про прийнятні фінансові гарантії, попередню оплату за користування транспортними  потужностями: 
- забезпечити рівні права та обов’язки для всіх учасників ринку ( забезпечується Правилами біржі); 
- запровадити добове балансування в найкоротший термін.  

2. Обґрунтований розрахунок тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу: 
- Тариф для точок входу-виходу повинен бути конкурентоздатним і зафіксованим на середньому для країн ЄС рівні.  
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3. Запустити торгівлю природним газом на торгівельних майданчиках (біржах): 
 
- Регулятор повинен запровадити ринкові механізми балансування, що має відбуватися на електронних торговельних 

майданчиках:  Регламент (EC) 312/2014 встановлює вимоги до прозорості, зокрема, прозорість ціноутворення з метою 
балансування газу на ринку, вимоги до балансування, передбачені Регламентом (ЄC) 715/2009 та передбачаються 
Законом України «Про ринок природного газу» Кодексом ГТС.  
 

- моніторинг кореляції між прозорими ринковими оптовими та роздрібними цінами на енергоносії в динаміці, а також 
різниці між оптовими й роздрібними цінами на енергоносії відсутній через те, що біржова торгівля не розвинена; 
 

- за висновком експертів групи Бреттл, функціонування успішного газового хабу може створити додатковий вид 
економічної діяльності, з обертами близько 21,4 млрд. євро до 2020р., та забезпечити близько 136 тис. “робочих років” 
(тут — одне місце роботи для одного працівника на один рік); 
 

- Ще один виклик – це розвиток торговельних майданчиків та електронних технологій балансування в режимі реального 
часу, торгівлі на добу наперед і внутрішньодобової торгівлі та розрахунків, а також електронних аукціонів з розподілу 
потужностей міждержавних газопроводів.  
 

 4. Вдосконалити механізм платежів продажу газу, ліквідаційний неттінг та взаємозалік обсягів газу, уніфіковані контракти на 
газ: 
 
- На українському ринку відсутня можливість оплати при ліквідаційному неттінгу або взаємозаліку обсягів газу через 

відсутність для газових транскордонних транзакцій процедури переведення в готівку та через відсутність здійснення 
клірингу, що може забезпечити біржа. 
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5. Вільний вибір постачальника: 
- чинне українське законодавство обмежують право 
споживачів вільно обирати постачальника та 
дозволяють купувати природний газ лише від одного 
постачальника в межах одного розрахункового 
періоду (один місяць).   

6. Забезпечити рівні обсяги замовленого та розподіленого газу в 
транскордонній торгівлі : 
 
- забезпечити рівність заявлених та розподілених обсягів на 
кордоні та уникнення небалансу в транскордонній торгівлі; 
- оператор ГТС має запровадити енергетичні одиниці як єдині 
одиниці в торгівлі газом, а також торгівлю на віртуальних 
торговельних пунктах; 
- це дозволить розпочати ефективну торгівлю газом, 
запровадити сучасні біржові механізми торгівлі та договори 
купівлі-продажу природного газу 

7. Покращити режим нормативного регулювання в сфері 
тимчасового зберігання природного газу та транскордонних 
транзакцій України: 
 
- необхідно прийняти всі необхідні підзаконні акти, які б 
дозволили практично реалізувати режим «митного складу»; 
- стосовно транскордонної торгівлі – необхідно прийняти певні 
зміни до підзаконних актів та прийняти комплекс чітких та 
прозорих правил регулювання та здійснення транскордонних 
операцій. 
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Переваги функціонування біржі газу в Україні 



40 

  Україна має розвивати національний газовий хаб (газову біржу), щоб забезпечити надійні цінові сигнали для всіх учасників 
ринку 

 На сьогоднішній день: Україна має важливі передумови для розвитку хаба 
 
 Але: Україна має завершити важливу роботу по критичним елементам: 
– стимулювати конкуренцію зі сторони пропозиції 
– правила доступу до мережі 
– гарантії виконання контрактів 

Висновки щодо лібералізації ринку газу 

Вигоди 
Національний хаб (газова біржа) 
  Надійний ціновий сигнал для внутрішніх гравців 
– Споживачі: вигода від оптової конкуренції 
– Виробники: вигода від ліквідного ринку, що може споживати їх 
обсяги та, можливо, від наявності довгострокових цінових сигналів 
– Регулятор: може використовувати ринкові цінові сигнали для 
встановлення компонентів тарифів (за використання мереж, 
покладення спеціальних обов’язків, …) 
Міжнародний хаб 

 Зростаюче використання інфраструктури та сховищ 
 Вигоди від торгівлі 

Що необхідно для гарного хабу? 
  Ліквідність 
Достатні пропозиція і попит при прийнятному рівні цін 
(багато газу можна купити/продати за ціною близькою до 
ринкової) 
 Волатильність 
Пропозиція і попит є динамічними – призводить до різного 
рівня цін у різні періоди часу 
 Анонімність 
Учасник транзакції не повинен бути відомий 
 Прозорість 
Інформація про ціни та обсяги звітується у публічний спосіб 

Джерело: Інститут економічних досліджень і політичних 
консультацій; Німецька консультативна група 


