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АНОТАЦІЯ  

 

Ярошевич М. А. Суспільно-географічні аспекти формування 

Східноєвропейського газового хабу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2020. 

Наукове дослідження присвячене обгрунтуванню, з суспільно-

географічних позицій,  можливості формування Східноєвропейського газового 

хабу на базі підземних сховищ газу (ПСГ) і трубопровідних мереж Західного 

регіону України.   

У контексті даної праці висвітлена суспільно-географічна сутність 

транспортної інфраструктури. При цьому застосовано комплексний підхід, 

завдяки якому транспортна інфраструктура розглядається не тільки як частина 

соціально-економічних просторових комплексів, але й як передумова 

встановлення та розвитку інших галузей промисловості.  

Проаналізовано та конкретизовано поняттєво-термінологічну систему 

географії транспортної інфраструктури, визначено основні, релевантні для 

даного дослідження, транспортно-географічні поняття, проаналізовано 

дефініції ключових понять транспортного інфраструктури вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Зокрема, розглянено такі поняття як «транспортна 

диференціація», «шляхи сполучення», «транспортна інфраструктура», 

«транспортна доступність», «транспортна дискримінація», «транспортний 

ланцюг», «транспортна система», «транспортна мережа», «хаб», «газове 

сховище».  

Охарактеризовано економіко-географічне положення майбутнього газового 

хабу, зокрема транспортно-інфраструктурно-географічне положення при якому 

увага приділена інфраструктурним транспортним компонентам, які будуть 

найбільшим чином впливати на формування та функціонування хабу. Із 

застосуванням картографічного методу локалізовано не тільки п’ять газових 
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сховищ Західного регіону України, які повинні стати основою для створення 

Східноєвропейського газового хабу – Більче-Волицько-Угерське, Опарське, 

Дашавське, Угерське та Богородсьнське, але й також ще сім газосховищ 

Лівобережної України – Олишківське, Червонопартизанське, Солохівське, 

Кегичівське, Пролетарське, Вергунське та Краснопопівське;  і одне (Глібовське) 

Автономної Республіки Крим. Досліджено розташування основних газових 

сховищ ФРН та встановлено із зв’язок із двома наявними в країн газовими 

хабами. Картографічним способом також зображено основні наявні газові хаби 

Європи. Охарактеризовано їх положення відносно майбутнього 

Східноєвропейського газового хабу.  

Проведено аналіз природно-ресурсної бази Західного регіону України. На 

Західний регіон України у відсотковому співвідношенні припадає незначна 

частина покладів природного газу – близько 10%. Західний нафтогазоносний  

регіон налічує близько 121 родовище вуглеводнів, загальні запаси газу 

перевищують 100 млрд м³. Основною причиною занепаду газовидобутку у 

регіоні було виснаження основних родовищ, а також конкуренція з більш 

перспективним у плані видобутку Дніпровсько-Донецьким регіоном. 

Незважаючи на це, Західний регіон має значний потенціал нарощування 

видобутку, що можна спостерігати останні кілька років.  

Висвітлено вплив соціально-економічного чинника на формування 

майбутнього газового хабу. Зокрема, охарактеризовано провідні міжгалузеві 

комплекси регіону – паливно-енергетичний, транспортний, машинобудівний, 

хіміко-індустріальний, будівельний та інші. Загалом промисловість Західного 

регіону має складну та диверсифіковану структуру, що обумовлено природно-

ресурсною базою, а також вигідним географічним положенням.  

Визначено історико-географічні передумови формування 

Східнодноєвропейського газового хабу. Досліджено історію розвитку газової 

промисловості у Західному регіоні України, а також висвітлено історію 

встановлення трубопровідного транспорту у регіоні. Крім цього, висвітлено 

історію створення підземного зберігання газу, виділено основні етапи розвитку, 

наведена характеристика кожного із п’яти газових сховищ окремо. На основі 
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отриманих даних, охарактеризовано технічні проблеми встановлення та 

функціонування газових сховищ. 

З’ясовано геопросторові аспекти формування газового хабу у межах 

Західного регіону України. Виявлено два підходи до вивчення газових хабів: 

об’єктивний, який ґрунтується на аналізі статистичних даних та показників; та 

суб’єктивний, який характеризується політикою ЄС відносно того чи іншого 

хабу та візією єдиного енергетичного ринку ЄС. Встановлено основні 

параметри ефективного функціонування газового хабу, при якому беруться до 

уваги такі критерії як кількість учасників газового ринку, обсяги торгівлі та 

коефіцієнт перепродажу газу.  

Проведено аналіз геопросторового розподілу потужностей зберігання газу. 

З’ясовано, якими потужностями підземного резервування газу володіють країни 

Європи.  Графічним методом показано міру наповненості газових сховищ 

України та країн Європи. Проведена характеристика підземних сховищ газу 

Західного регіону України, встановлено зв’язок кожного газового сховища із 

прилеглими газопроводами. На основі офіційних  даних ПАТ «Укртрансгаз» 

оцінено міру закачування/відбору газу протягом кожного газового року  від 

2005 року до 2017 року.  

Охарактеризовано управлінську систему провідного підприємства 

паливно-енергетичного комплексу країни – групи «Нафтогаз». Висвітлено 

поточний процес внутрішньої реструктуризації відповідно до вимог Третього 

енергетичного пакету.  

Шляхом детального вивчення Енергетичної стратегії України до 2035 року 

та Європейських енергетичних пакетів, конкретизовано та деталізовано наявні 

проблеми газотранспортної системи України і пов’язані із цим ризики 

формування Східноєвропейського газового хабу. Проведено оцінку основних 

етапів імплементації Енергетичної стратегії України, зокрема етап 

реформування енергетичного сектору до 2020 року, етап оптимізації та 

інноваційного розвитку енергетичної інфраструктури до 2025 року та етап 

забезпечення сталого розвитку до 2035 року. З’ясовано перспективи розвитку 
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газотранспортної мережі Західного регіону України на внутрішньо 

українському та середньо-східноєвропейському рівні.  

 

Ключові слова: газовий хаб, підземне сховище газу, газопровід, 

трубопровідний транспорт, транспорт, транспортна доступність, транспортна 

система.   

 

ABSTRACT  

 

Yaroshevych M.A. Social and geographical aspects of the Eastern European Gas 

Hub formation. -  Qualified scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the Academic degree in Geography, specialty 11.00.02 – Economic 

and Social Geography. Ivan Franko National University of Lviv, 2020. 

The purpose of this thesis is to elucidate the existing surplus of underground gas 

storage  facilities  of  the  Western  region  of  Ukraine  and  to  substantiate  the  

possibilities  of  using gas storages not only for the state domestic needs but also for 

the needs of foreign importers. The gas storage system of the Western region of 

Ukraine consists of five gas storage facilities and is the basis for forming the future 

Eastern European gas hub. To better understand the impact of the geographical factor 

on the formation of the hub, a mapping method is used, which not only depicts the 

primary information on the position of the main gas storages but also provides an 

opportunity to analyze the effect of the location of an individual gas storage as it is 

used during a particular gas year. In order to evaluate the occupation degree of gas 

storage facilities, as well as to evaluate the possibilities of maximal use, the article 

analyzes each gas storage facility separately. There were used such methods as the 

comparative-geographical method, the idealization method, and the principle of 

causality in this paper. The last is an important tool in the study because it allows the 

cause-and-effect relationship to be traced between the position of the gas storage and 

its fullness. Using the comparative-geographical method, two principles are taken 

into account: the similarity principle and the distinction principle. Using the principle 

of similarity, the article reveals similar characteristics of individual gas storage 
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facilities, and using the distinction principle - on the contrary, highlights the 

differences. The core of the gas storage system of the Western region is the Bilche-

Volyzko-Uherske gas storage facility - the largest gas storage with the total capacity 

of 17.050 million m³.  It should be the core of the future Eastern European gas hub, as 

its capacity allows pumping the largest volumes of imported gas. The region’s 

second-largest gas storage facility, Bohorodchanske, at the time of peak gas pumping 

for the past gas year, was filled by 65% of its total capacity. The third-largest gas 

storage facility – Dashawske had the highest percentage of usage for the last gas year. 

If necessary, this gas storage could be filled up by another 207 million m³ (about 10% 

of the total capacity) according to the conditions of the previous gas year. Oparske 

and Uherske gas storage facilities were hardly used for the domestic needs of the 

previous gas year. The total capacity of these gas storage facilities amounted to 2857 

million m³ (1710 million m³ Uherske and 1117 million m³ Oparske) in the past gas 

year. 

The  value  of  underground  gas  storage  is  quite significant  for  the  entire  

gas  transportation  system of  the  country.  In  terms  of  key  features,  Ukrainian  

gas storage facilities take the first place in the world after  American  and  Russian.  

Underground storage facilities guarantee the reliability of natural resource 

transportation for both internal and external needs. The  underground  gas  storage 

network  can  be  considered  as  a  liquid  asset  of  the country, which is a 

component of its energy stability. The UGSs of Ukraine have great potential that can 

be used for internal and external directions of the development of the whole gas 

transportation system of the country and Middle East Europe. 

There is the socio-geographical nature of transport infrastructure covered in the 

context of this work. In doing so, a comprehensive approach has been applied. 

Whereby transport infrastructure is considered not only as part of socio-economic 

spatial complexes, but also as a prerequisite for the establishment and development of 

other industries. 

The definitions of the key concepts of transport infrastructure of domestic and 

foreign scientists are analyzed. In particular, such terms as "transport differentiation", 

"connection routes", "transport infrastructure", "transport accessibility", "transport 
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discrimination", "transport chain", "transport system", "transport network", "hub", 

"gas storage". 

The economical and geographical position of the future gas hub is characterized. 

In particular, the transport-infrastructure-geographical position, with the focus on the 

infrastructure transports components that will have the greatest influence on the 

formation and operation of the future hub. 

There is the analysis of the natural resource base of the western region of 

Ukraine carried out in this work. The western region of Ukraine accounts for a small 

percentage of natural gas deposits - about 10% of general base of the country. Despite 

this fact, there are about 121 hydrocarbon fields in the region, with total gas reserves 

exceeding 100 billion m³. The main reason for the decline of gas production in the 

region was the depletion of major deposits, as well as competition with more 

promising ones in terms of production - the Dnieper-Donetsk region. Despite this, the 

western region has the significant production growth potential that can be observed 

over the past few years. 

The influence of social and economic factors on the formation of the future gas 

hub is highlighted. In particular, there are the leading inter-branch complexes of the 

region characterized in this thesis work - fuel and energy, transport, machine-

building, chemical-industrial, construction, and others. In general, the Western 

region's industry has a complex and diversified structure, due to its natural resource 

base and favourable geographical location. 

There have been the historical and geographical prerequisites for the formation 

of the Eastern European Gas Hub identified. The history of gas industry development 

in the western region of Ukraine is investigated, as well as the history of pipeline 

transport installation in the region. In addition, the history of the creation of 

underground gas storage, the main stages of development, and the characteristics of 

each of the five gas storage separately is discovered. On the basis of the obtained 

data, technical problems of installation and operation of gas storage facilities are 

characterized. 

The geospatial aspects of gas hub formation within the western region of 

Ukraine are investigated. Two approaches to the study of gas hubs have been 
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identified: an objective approach based on the analysis of statistics and metrics; and 

subjective, characterized by EU hub policy and vision of the EU's vision of energy 

market. The basic parameters of the effective functioning of a gas hub have been 

established, taking into account such factors as the number of participants in the gas 

market, the volumes of trade and the coefficient of resale of natural gas. 

The geospatial distribution of gas storage capacities in Ukraine and European 

countries is analyzed. Moreover, it is found out, that the capacity of Ukrainian 

underground gas reserves has a lot of free volumes. By using the mapping method it 

is shown the degree of filling of gas storage facilities of Ukraine and European 

countries. The characteristics of underground gas storage facilities of the Western 

region of Ukraine are conducted. The connection of each gas storage facility with the 

adjacent gas pipelines is established. Based on the official data of «Ukrtransgas», the 

gas injection/ extraction rate for each gas year from 2005 to 2017 has been estimated. 

The management system of the leading enterprise of the fuel and energy 

complex of the country - the Naftogaz Group is characterized. The current process of 

internal restructuring following the requirements of the Third Energy Package is 

covered. 

Through a detailed study of the Energy Strategy of Ukraine until 2035, the 

existing problems of the gas transmission system of Ukraine are specified. There are 

also the risks with the formation of the Eastern European Gas Hub associated in this 

work. The main stages of implementation of the Energy Strategy of Ukraine were 

evaluated, including the stage of reforming the energy sector by 2020; the stage of 

optimization and innovative development of the energy infrastructure by 2025; the 

stage of ensuring sustainable development by 2035. The prospects for the 

development of the gas transport network of the Western region of Ukraine at the 

internal and external levels have been clarified. 

Key words: gas hub, underground gas storage, gas pipeline, pipeline transport, 

transport, transport accessibility, transport system. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження полягає у обгрунтуванні важливості 

географічного чинника при формуванні Східноєвропейського газового хабу, а 

також висвітленні обсягів профіциту потужностей підземних сховищ газу 

(ПСГ) Західного регіону України (ЗРУ). Оскільки одним із ключових аспектів 

при формуванні газового хабу є його логістична привабливість, дана 

проблематика повинна, в першу чергу, розглядатись у транспортно-

економічному руслі та становити інтерес для економіко-географів. Споживання 

газу є нерівномірним протягом року. Воно головним чином пов’язане із 

сезонним змінами: у холодну пору (опалювальний період) рівень використання 

газу є високим, а в літню – низьким. У ПСГ, які повинні стати основою 

майбутнього газового хабу, зберігаються в основному резервні запаси газу. 

Мережа підземних сховищ газу забезпечує надійність роботи газотранспортної 

системи загалом. Вона є невід’ємною технологічною ланкою єдиної мережі 

газопостачання країни, яка призначена для забезпечення безперебійності 

постачання газу внутрішнім споживачам, промисловості, а також транзитних 

переміщень та імпорту природного газу.  

Матеріалом дослідження слугували праці відомих вітчизняних та 

зарубіжних вчених-географів та економістів. Зокрема, для дослідження 

теоретико-методологічних основ сутності транспортної інфраструктури 

розглянено праці О. Бордун, І. Дудника, А. Забарило, Ф. Заставного,  

Д. Зевкалов, А. Голікова, Я.Олійника, А. Степаненка, М. Пістуна, І. Ровенчака, 

С. Рудницького, Ю. Саушкіна, О.Топчієва, О. Шаблія, Л. Яцківського. Завдяки 

доступу до фондів Єнського та Гайдельберського університетів, проаналізовано 

сучасних вчених економіко-географів, які займаються транспортною 

проблематикою:  М.Барке, Г.Воппеля, Д.Еванса, П.Клауса, Г.Нунна, Р.Толеу, 

Ф.Фойхта, Р.Гадвіка, М.Гессера, Б.Петровіч. 

Інформаційною базою для характеристики майбутнього 

Східноєвропейського газового хабу стали напрацювання науково-проектного 
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центру розвитку об’єднаної енергетичної системи України державного 

підприємства національної енергетичної компанії «Укренерго», статистичні 

дані провідного підприємства паливно-енергетичного комплексу країни 

«Нафтогаз», зокрема новоствореної філії «Оператор газосховищ України» 

Укртрансгазу, а також незалежного оператора газотранспортної системи ПАТ 

«Магістральні газопроводи України». Також опрацьовано документи пов’язані 

із роботою підприємств газотранспортної системи України, законодавчі та 

нормативні акти Верховної ради України, Кабінету міністрів України, а також 

праці основних наукових профільних видань та власні дослідження авторки. 

Увага приділяється також основним цілям Енергетичної стратегії України до 

2035 року та основним положенням Європейських енергетичних пакетів 

(зокрема Третього енергетичного пакету). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами досліджень. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно із планами науково-дослідних 

робіт за темою «Людський і природний потенціал західноукраїнського 

прикордоння як чинник національної безпеки України» (номер державної 

реєстрації 0117U001400), яка виконується на кафедрі економічної та соціальної 

географії географічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

висвітлення суспільно-географічних аспектів формування Східноєвропейського 

газового хабу у ЗРУ.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання головних завдань, а 

саме: 

- систематизувати та уточнити наукові підходи до дефініції поняття 

«газовий хаб»;  

- проаналізувати передумови формування Східноєвропейського газового 

хабу, зокрема висвітлити транспортну привабливість регіону, історико-

географічні передумови розвитку транспортної інфраструктури у 

Західному регіоні країни, оцінити вплив соціально-економічного, 

геополітичного та природного чинника; 
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- охарактеризувати геопросторовий розподіл потужностей зберігання газу 

у системі підземних сховищ газу Західного регіону України; 

- проаналізувати транспортно- інфраструктурне положення  

проектованого Східноєвропейського газового хабу. 

Об’єктом  дослідження є проектований Східноєвропейський газовий хаб у 

Західному регіоні України. 

Предметом дослідження є сукупність суспільно-географічних чинників, 

що впливають на формування Східноєвропейського газового хабу, його 

геопросторовий аналіз, зокрема з погляду обгрунтування доцільності його 

формування, а також проблеми функціонування.   

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

складають загальнонаукові та конкретнонаукові методи, а також низка 

філософських принципів, які обрані із урахуванням мети та завдань даного 

дослідження. Зокрема,  порівняльно-географічний, який базується на 

принципах подібності та розрізнення, використовується для порівняння 

газотранспортної інфраструктури ЗРУ  та двох регіонів ФРН. У контексті 

даного дослідження використано метод аналогових ареалів, який дає 

співставити  досліджувані регіони. Метод ідеалізації використаний для 

створення моделі ідеального максимального використання кожного із 

досліджуваних газових сховищ регіону. Картографічний метод у дисертаційній 

роботі застосовується для геопросторового аналізу об’єктів підземного 

зберігання газу, аналізу газотранспортних мереж тощо. Для висвітлення 

транспортної інфраструктури у контексті її історичного розвитку використано 

історичний принцип. Також застосовано принцип причинності для 

обгрунтування транспортної привабливості досліджуваного регіону. Принципи 

індукції та дедукції використано для характеристики функціонування 

підземних сховищ газу та визначення перспектив системи підземного 

резервування газу. Методи графічний та табличний застосовуються для 

наочного представлення результатів аналізу статистичної інформації та 

теоретико-методологічних положень, які обгрунтовані в роботі. З метою  
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висвітлення режимів функціонування мережі газових сховищ використано 

балансовий метод. 

Статистичну інформацію опрацьовано за допомогою програми Microsoft 

Excel; візуалізація результатів дослідження виконана за допомогою програми 

CoralDraw.  

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі проведеного 

дослідження одержано дані, які у сукупності дають змогу науково 

обгрунтувати можливість формування газового хабу європейського зразка на 

основі газотранспортно-резервної інфраструктури ЗРУ. До найважливіших 

результатів, які визначають наукову новизну дисертації, належать такі: 

уперше: 

- обґрунтовано суспільно-географічну сутність поняття «газовий хаб»; 

- визначено транспортно-інфраструктурне положення 

Східноєвропейського газового хабу у системі забезпечення паливно-

енергетичними ресурсами заходу України і Центрально-Східної 

Європи; 

- обґрунтовано геопросторовий розподіл природного газу у 

газосховищах в межах Західного регіону України; 

удосконалено 

- зміст понять «газовий хаб», «транспортна доступність», «транспортна 

система», «транспортний ланцюг», «транспортна інфраструктура»; 

- підходи до дослідження основних чинників, що впливають на 

формування та функціонування газотранспортної інфраструктури, 

серед яких природно-ресурсний потенціал регіону, соціально-

економічний, геополітичний фактор та історико-географічні 

передумови; 

- обґрунтовано новий підхід до позиціонування Східноєвропейського 

газового хабу на європейському енергетичному ринку; 

набули подальшого розвитку 

- картографування об’єктів транспортної мережі, зокрема складено 

низку авторських карт, які висвітлюють газотранспортну систему 
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регіону у контексті можливості формування на її основі повноцінного 

газового хабу; 

- дослідження геологістичних підходів до вивчення газотранспортної 

інфраструктури;  

- розробка  варіантів ефективного використання потужностей підземних 

сховищ газу Західного регіону України. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути впроваджені у роботу підприємства «Оператор 

газосховищ України», я також ПАТ «Магістральні газопроводи України». 

Результати можуть використовуватись у руслі науково-дослідницької роботи 

суспільно-географічного спрямування досліджень ЗРУ  в контексті розвитку 

транспортної інфраструктури, а також у навчальному процесі для викладання 

відповідних дисциплін транспортного та логістичного спрямування. Зокрема, 

географія ринкової інфраструктури, транскордонне співробітництво, географія 

європейської інтеграції України та її регіонів, регіональна економіка і сталий 

розвиток тощо.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті положення, які є результатом особистої 

роботи здобувача. У праці повстало нове наукове завдання, що полягає у 

дослідженні й розробці практичних рекомендацій щодо розвитку 

газотранспортної мережі ЗРУ у контексті можливості формування на її базі 

Східноєвропейського газового хабу. Наукові розробки, положення та висновки 

дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень. 

Особистий внесок полягає у дослідженні поняттєво-термінологічного апарату 

географії транспорту  у контексті формування нових об’єктів дослідження; 

розроблено нові методологічні підходи  до вивчення транспортної 

інфраструктури; було зібрано і опрацьовано статистичну інформацію про 

головні газові хаби Європи, основні параметри та характеристики їх роботи. Всі 

наукові положення, висновки та рекомендації, які подано у дисертаційному 
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дослідженні та наукових публікаціях і винесено на захист, автор отримав 

самостійно.    

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати 

дослідження представлені на міжнародних, всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях, зокрема на: студентській науковій 

конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» 

(м.Львів, 2012 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 

75-річчю утворення Луганської області «Наукові пошуки географічної 

громадськості: минуле, сьогодення, майбуття» (м.Луганськ, 2013 р.); VII 

міжнародній науковій конференції «Географія економіка і туризм: 

національний та міжнародний досвід» (м.Львів-Тернопіль, 2013 р); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Регіон 2013. Стратегія 

оптимального розвитку» (м.Харків, 2013 р.); міжнародній конференції 

«Mitteleuropa – Motor europäischer Integration» (м.Пассау, 2013 р.); 

всеукраїнській науково-практичній конференціі молодих вчених, аспірантів та 

студентів, присвяченій 200-літтю від народження Т.Шевченка «Україна і світ: 

суспільно-географічні виміри» (м.Львів, 2014 р.); науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон 2015. 

Суспільно-географічні аспекти» (м.Харків, 2015 р.); міжнародній конференції, 

присвяченій 100-річчю Національної академії наук України «Географічна наука 

та освіта: від констатації до конструктивізму» (м.Київ, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було 

опубліковано 12 наукових праць, із них 4 у фахових наукових виданнях, 

рекомендованих ДАК МОН України, у тому числі 1 – у виданнях, що входять 

до міжнародних наукометричних баз, а також 8 матеріалів і тез доповідей на 

наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (134найменувань). 

Дисертаційне дослідження проілюстроване 26-ма рисунками та містить 5 

таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 152 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-

ІНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Суспільно-географічна сутність транспортної інфраструктури 

 

Процес формування нових галузей матеріального виробництва та 

невиробничої сфери приводить до потреби їх географічного вивчення. Це, 

відповідно, зумовлює формування нових наукових напрямів, які з розвитком 

теоретико-методологічної бази набувають рис нових наукових дисциплін.  

Інтерес до вивчення геопросторових особливостей транспортної 

інфраструктури безперервно зростає. Формування географії транспортної 

інфраструктури як окремого наукового напряму пов’язано, насамперед, із 

розвитком ринкового господарства [4]. Одним із ключових факторів - 

територіальний поділ праці, який зумовив інтенсифікацію обмінних процесів. 

Варто зауважити, що транспортна інфраструктура, поряд із мінерально-

сировинною базою, трудовими ресурсами та іншими факторами значно 

випливає на розвиток та функціонування виробництва. Вона  є важливим 

елементом господарства. Як наслідок, транспортна інфраструктура одночасно є 

об’єктом вивчення декількох наук. Зокрема, технічні науки вивчають 

конструкції, технічні засоби та  процеси – все те, що необхідно для 

забезпечення будівництва та експлуатації транспорту. В компетенції 

економічних наук знаходяться конкретні форми прояву об’єктивно діючих 

економічних законів у сфері транспорту: питання планування розвитку 

транспортної інфраструктури, порівняльної характеристики різних його видів 

транспорту, собівартість перевезень, тощо. Географи застосовуючи 

комплексний підхід, часто розглядають транспортну інфраструктуру як одну із 

частин просторових комплексів. Географічні науки вивчають транспортну 

інфраструктуру в трьох аспектах: як необхідну ланку в територіально-

виробничих комплексах; як одну із передумов розвитку і розміщення інших 
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галузей, перш за все промисловості; як одну із галузей національного 

комплексу. У географів та економістів немає єдиного погляду щодо місця 

географії транспорту в системі наук: деякі наполягають на тому, що її слід 

відносити до економічних, а не до географічних наук. При чому, на їхню думку, 

в своїх дослідженнях географія транспорту повинна виходити  тільки із законів 

загального виробництва. В свою чергу економічні науки вивчають не 

виробництво, а, перш за все, промислові відносини. Прояв виробничих 

відносин на транспорт в їх зв’язку з виробничими силами – об’єкт дослідження 

економіки транспорту. Географія транспорту вивчає транспортну 

інфраструктуру  як одну із виробничих сил у зв’язку із промисловими 

відносинами. Виходячи в своїх дослідженнях в основному із економічних 

законів, географія транспорту не може ігнорувати дію законів природи, які 

проявляються у впливі навколишнього середовища на транспорт. При 

географічному вивченні транспорту потрібно брати до уваги не тільки 

економічні, але й природні фактори [49]. 

Багато теоретичних робіт з географії транспортної інфраструктури 

написали німецькі вчені. В німецькій географії, на основі теорії Е.Канта, набула 

популярності ідеалістична хорологічна (просторова) концепція, яка дозволила 

зрозуміти предмет вивчення географії транспортної інфраструктури і її місце в 

системі суспільно-географічних наук. Наукові основи географії транспорту 

продовжували закладати німецькі вчені кінця ХІХ ст – початку ХХ ст – 

А.Геттнер, К.Дове, О.Блюм. Крізь призму тієї ж таки хорологічної концепції 

вони вважали предметом вивчення «географії сполучень» (verkehrsgeographie) 

розміщення шляхів у просторі залежно від природніх умов. Вчені зачисляли 

географію транспорту до розділу антропогеографії, оскільки не вважали 

транспорт галуззю матеріального виробництва, а розглядали його як 

«подолання простору», що не має об’єктивних закономірностей і є сферою 

суб’єктивної діяльності людини. А.Геттнер вважав, що перш за все, географія 

транспорту опирається на населення на його просторові характеристики - 

міграційні процеси, розміри населених пунктів тощо. Вчений писав: «Географія 

транспорту є здавна визнаною і навіть однією із пріоритетних. Але включення 



 21 

її в економічну географію і безпосереднє об’єднання її з географією торгівлі є 

неправильним» [108]. А.Геттнер стверджував, що хоч транспортна 

інфраструктура відіграє важливу роль у торгівлі, вона таким самим чином 

впливає на інші галузі народного господарства. Наприклад, перебуває у таких 

же ж тісних зв’язках із військовою географією, як із економічною. Незважаючи 

на те, що економічне вивчення транспортної інфраструктури відкриває для 

географії транспорту нові грані та збагачує її, цим двом наукам важко 

співіснувати, оскільки організація транспорту, на яку опирається економіка 

найбільшим чином, випадає із області географії. 

О.Блюм, у свою чергу, виділяв географію транспорту із економічної 

географії на тій основі, що транспорт, крім господарських, виконує й інші 

функції – у сфері політики, державного управління, національної оборони, 

охорони здоров’я, міграційних процесів, релігії тощо. «Загалом географія, в 

першу чергу, є природничою наукою і не повинна губитись у економічних чи 

політичних  відношеннях.  Тим  не менше, питання геополітики, економічної та  

політичної географії часто відіграють важливу роль, до прикладу, у 

транспортній географії, оскільки транспорт служить потребам народного 

господарства, політики та культури» [88].  Вчений розвиває також поняття 

транспортної мережі, яке пов’язує із розвитком поселенських мереж: «Особливі 

тісні зв’язки має географія транспорту із географією поселень. В залежності від 

того, де люди живуть, працюють, борються за території, вони об’єднюються в 

поселення, і транспорт має, в першу чергу, на меті з’єднувати населені пункти 

між собою» [88,  C.1]. 

Незважаючи на те, що була напрацьована теоретико-методологічна база, 

яка стала основою для написання багатьох книг з транспортної проблематики, 

загалом хорологічна концепція привела багатьох географів до суто описової 

роботи, яка не могла науково висвітлювати суть транспортно-географічних 

процесів.  

Науково-технічна революція в засобах комунікацій ставила щораз нові 

вимоги до географії транспортної інфраструктури. Вже недостатнім був 

простий опис та аналіз шляхів сполучень, необхідним став точний економіко-
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географічний розрахунок, щоб за наперед визначеними капіталовкладеннями 

створити транспортну мережу, яка  з мінімальним видатком буде максимально 

задовольняти всі потреби. Внаслідок цього з 50-х років ХХ ст розвивається 

новий теоретичний напрямок в географії транспорту, який тісно пов’язаний із 

економічними дисциплінами. Найбільший внесок був зроблений англо-

американською географічною школою, найяскравішими представниками якої є 

В.Бунге та П.Гаггет. Велику роль у встановленні нових підходів до вивчення 

географічної науки зробив також професор Вашингтонського університету 

Е.Ульман. Він розвив географію як науку, яка встановлює закони просторових 

взаємозв’язків. Вчений оприділяв також географію, у вузькому розумінні, як 

науку про переміщення у просторі. Е.Ульман вважається вченим, який зробив 

один із найбільших внесків у розвиток географії транспорту як окремого 

наукового напрямку. Транспорт, за Е.Ульманом, є мірою відносин між 

територіями і тому є важливим аспектом для географічного вивчення. Вчений 

вважав, що економічні зв’язки та відношення між різними територіями 

відображені у характері транспортування, а також у транспортних потоках.  

Щодо місця географії транспорту у загальній системі географічних наук, 

вчений відносить її до так званого блоку «географії обороту», який був раніше 

запропонований французькою географічною школою (Р.Клозьє, М.Парде). При 

цьому Е.Ульман звертає увагу на тісний зв’язок транспортних показників із 

економічними «Транспорт є одним із чотирьох традиційних компонентів в 

економічній географії поруч із первинним виробництвом, промисловістю та 

маркетингом. Міра складності у переміщенні товарів, обсяги, а також відстані 

мають великий вплив на природу та характер організації господарської 

діяльності всіх видів» [127, C.4]. 

Найбільш знакова книга В.Бунге «Теоретична географія» являла собою 

обширну  і всеохоплюючу за тематикою працю про застосування математичних 

методів при вирішенні загальнотеоретичних та практичних проблем географії 

загалом та транспортної географії зокрема [90]. П.Гаггет продовжував 

поширювати ідеї школи просторового аналізу і вважав, що математичні методи 

конкретизують географічні дані, полегшуючи тим самим її практичне 
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застосування [106]. У своїй праці «Географія: Синтез сучасних знань» вчений 

розкриває значення впливу транспортної інфраструктури на процеси 

урбанізації, імплозії міст, а також процеси міграції. Вчений також згадує про 

шведських вчених Т.Геґерстранда та Г.Торіквістона, які звернули увагу на 

збільшення ролі  транспорту в процесі зростання міст. Вчені проаналізували 

записи представників бізнесу про ділові  поїздки і на основі цього встановили 

ступінь взаємозв’язку різних галузей промисловості і видів діяльності, які 

мають різне географічне положення, а також погрупувати шведські міста за 

ступенем їх привабливості для різних видів економічної діяльності. Загалом 

варто зазначити, що американські дослідження мали суто прикладний інтерес, 

їх проводили на замовлення державних управлінь. В дослідженнях 

використовувались гравітаційні моделі і методи лінійного програмування, 

вивчався вплив транспорту на господарство, його регіональну спеціалізацію, на 

розвиток населених пунктів і т.д. З’являлись також роботи з моделювання 

густоти транспортної мережі. Незважаючи на це в науковій літературі 

збереглися старі традиції описової географії транспорту і розуміння її як 

елемента культурного ландшафту. 

Протягом 1980-2000рр. географія транспортної інфраструктури поступово 

стає системною дисципліною. З початку XXI ст транспортна географія 

фокусується основним чином на дослідженні впливу транспорту на соціально-

економічний розвиток. На даний момент дослідження географії транспорту 

спонукали розвиток багатьох наукових напрямків, включаючи теорію 

транспортування, розподіл коштів та планування, дослідження транспортних 

потоків, аналіз транспортних систем тощо. Найвідомішими представниками 

вивчення проблематики транспортної інфраструктури є Г.Вайт, Ф.Джин, 

Д.Голл, М.Дживоні, Г.Нуль, Дж.Джуліоно тощо.  

Щодо розвитку транспортної географії вітчизняними вченими, слід 

найперше згадати дослідження українського географа С.Рудницького, чиї праці 

були найціннішими і найближчими до сучасних. Незважаючи на те, що 

економічна, зокрема транспортно-комунікаційна, проблематика не була 

головним напрямком наукової діяльності вченого, неможна заперечити той 
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факт, що С.Рудницький достатньо детально розглядає її у ряді своїх наукових 

праць. Найповніша економіко-географічна характеристика України подається 

вченим праці «Ukraine: Land und Volk» (1916р). До цього, в «Короткій географії 

України» вчений дав характеристику шляхів станом на 1914р.,  а в праці 

«Українська справа із становища політичної географії» (1923р), де третину 

займає розділ «Українська справа з боку економічної, зокрема лучбової 

географії», вчений розглядає господарсько-географічну проблематику, а також 

простежує зв’язок транспорту і політичної ситуації. Загалом «лучбову 

географію» С.Рудницький зачислив до економічної географії, яка в свою чергу 

є гілкою антропогеографії [51, C.27]. В той час, коли вчений писав про Україну, 

її територію було розподілено між Росією, Польщею та Румунією. Зокрема, 

часто С.Рудницький згадує про територію, що перейшла до Польщі: 

«…Україна, по втраті самостійности, прилучена до Польщі, попала в 

положення великої й багатої та безоглядно використовуваної колонії…» 

[52,C.188]. Тим не менше, вчений прогнозує зміну політичної ситуації і вважає, 

що тільки самостійна Українська держава може відбудувати свої шляхи так, 

щоб вони виконували транзитну функцію сповна. Слід зауважити, що іноземні 

консорціуми декілька разів напрацьовували і передавали російському урядові 

плани щодо українських транспортних шляхів, однак торгівельний і 

транспортний апарат Російської імперії ніколи приймав це до розгляду [4]. 

Зважаючи на це С.Рудницький вважав, що західним країнам набагато легше 

буде налагодити партнерські стосунки із самостійною Українською державою, 

в інтересах якої буде відбудувати свої транспортні шляхи таким чином, щоб по 

них легко могли транспортувати різноманітні товари з Європи до Азії та у 

зворотному напрямку. Вчений також розробив низку проектів, які мали на меті 

полегшити транспортне сполучення із суміжними країнами та налагодити 

економічні зв’язки. Першим проектом став Маничський канал, що з’єднав 

Чорне та Каспійське моря. Зробивши геоморфологічне дослідження вчений 

прийшов до висновку, що затрати на реалізацію каналу не будуть великими, а 

перевагою стане відкритість Каспію для кораблів із цілого світу. Інший проект 

– Двино-Дніпровський канал, повинен був з’єднати два моря – Балтійське та 
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Чорне, і тим самим підштовхнути створення Балтійсько-Понтійської федерації 

[52, C.193]. 

Вивченням транспортної проблематики у післявоєнні роки займались 

І.Нікольський, І.Білоусов, Н.Казанський, М.Ганкін, О.Ізюмський. В основі 

економіко-географічної концепції вивчення транспорту СРСР, яку розвивали 

вчені, лежали ідеї Н.Колосовського, зокрема транспортні проблеми 

розглядались у зв’язку із формуванням системи економічних районів, 

міжнародних і внутрішньовиробничих зв’язків. Сам вчений писав: 

«Дослідження окремих транспортних напрямків – це завдання спеціалізованих 

транспортних інститутів. У той же час транспортні мережі і система перевезень 

значною мірою є географічними проблемами, які тісно пов’язані із загальною 

системою економічного районування» [40, C.300]. 

Щодо сучасних вітчизняних досліджень проблематики транспортної 

інфраструктури, то слід зауважити, що теоретичні основи географії транспорту 

висвітлив О.І.Шаблій. Вчений розробив одну із найбільш структуризованих 

схем поділу суспільної географії. Передусім виділяється теоретичне ядро – 

загальна теорія суспільної географії. Далі виділяються чотири основні блоки, 

два допоміжні блоки, а також група суміжних дисциплін. До основних блоку 

належить географія населення, соціальна географія, економічна та політична 

географія. В системі економіко-географічних дисциплін є географія транспорту 

і зв’язку, або географія комунікаційної інфраструктури. О.І. Шаблій присвятив 

окрему працю транспортній проблематиці, де дає визначення транспорту як 

підсистемі комунікаційної системи виробничої сфери [75]. 

Подібну, але більш актуалізовану щодо галузевого складу схему будує 

професор М.Д.Пістун. у загальній структурі суспільної географії він виділяє 

аналітичні (галузеві), синтетичні та методологічні дисципліни. Географія 

транспорту, разом із географією населення та поселень, географією праці, 

географією промисловості, географією сільського господарства та ін. формує 

блок аналітичних дисциплін [40]. 

Варто також розглянути структуру суспільної географії за О.Г.Топчієвим. 

Його система суспільно-географічних наук є досить розгалуженою: виділяють 
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допоміжні дисципліни, основні дисципліни, а також суміжні дисципліни. 

Основні дисципліни, в свою чергу, діляться на 4 блоки: географія населення, 

соціальна географія, економічна географія та політична географія [65]. 

Відповідно до вищезгаданих систематизації, географія транспорту відноситься 

також до блоку економічної географії.  

Вчені А.П. Голіков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко також відносять 

географію транспорту до блоку галузевих наук економічної географії [11]. 

Сьогодні проблематику транспорту досліджують М.В.Григорович та 

К.Ф.Коценко. Також варто згадати Л.Ю.Яцківського та Д.В.Зеркалова. у їхній 

праці «Загальний курс транспорту» розглянуті транспортні системи світу 

загалом та України зокрема. А також, технологічна, технічна, економічна, 

правова та інформаційна взаємодія різних видів транспорту при перевезенні 

вантажів; приділено увагу елементам логістики і транспортно-експедиторської 

діяльності [81]. 

Розглядаючи проблематику дослідження транспортної інфраструктури 

варто також згадати про такий напрямок як геологістика. Він сформувався на 

поч. ХХІ ст. на перетині суспільної географії та логістики. Виникнення 

геологістики пов’язане, насамперед, із активізацію процесу територіального 

поділу праці  та глобалізацією світового господарства [56]. Об’єктом 

дослідження геологістики прийнято вважати процеси переміщення, їх загальну 

структуру та елементи. Загалом об’єкт дослідження геологістики збігається і 

об’єктом дослідження логістики, а предмет – процес оптимізації зв’язків між 

плануванням і управлінням потокових процесів – із предметом дослідження 

суспільної географії. В.Грицевич та М.Сеньків виділяють сім основних 

сучасних напрямків геологістичних досліджень  в Україні. Перший напрямок 

пов’язаний із дослідженням теоретико-методологічних основ геологістики; 

другий – із дослідженням суспільно-географічних передумов логістичної 

діяльності; третій – із дослідженням процесів інтеграції України в транспортно-

логістичну систему Європи; четвертий – це дослідження геопросторових 

аспектів аграрної логістики; п’ятий пов’язаний із сучасними дослідженням 

геопросторових аспектів митної логістики; шостий – це дослідження 
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геопросторових аспектів логістики туризму; сьомий – дослідження екологічних 

аспектів геологістики [18]. Значний внесок у дослідження теоретичних та 

науково-практичних основ геологістики зробив проф. І. Смирнов. Зокрема, у 

його докторській дисертації обґрунтовано теоретичні та практичні основи 

досліджень логістичного напрямку в суспільній географії [смирнов], а у статті 

проф. І. Смирнова і проф. О. Топчієва ―Просторові структури у суспільно-

географічній логістиці і методи їх аналізу‖ досліджено принципи проведення 

аналізу територіальних логістичних мереж [57]. Оскільки геологістика є 

відносно новим напрямком географічних досліджень, її поняттєво-

термінологічний апарат перебуває тільки стадії формування, а поняття і 

терміни, якими послуговується геологістика, здебільшого запозичені із 

географії транспорту та логістики. У статті В. Грицевича та М. Сеньків 

«Поняттєво-термінологічні основи геологістики як актуального напрямку 

суспільної географії» розглянено транспортну та розподільчу геологістику. За 

авторами вважається, що транспортна геологістика займається дослідженням 

суспільно-географічних чинників й геопросторової організації територіальних 

логістичних систем і створених ними пасажирських та вантажних потоків для 

визначення оптимальних маршрутів перевезень та вибору виду транспорту. 

Розподільча геологістика займається вивченням суспільно-географічних 

чинників й геопросторової організації територіальних логістичних систем і 

створених ними потоків для подальшого вибору найбільш оптимальних 

логістичних каналів  [18].   

Науковий інтерес до визначення поняття інфраструктури постійно зростає. 

Це зумовлено, насамперед, тим, що частка сфери обслуговування в 

господарстві на сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства 

збільшується. Значення транспортної інфраструктури поглиблюють, 

переосмислюють та диференціюють. На сьогоднішній день під поняттям 

транспортної інфраструктури розуміють сукупність споруд, системи мережі 

сполучень усіх видів транспорту, що задовольняють потреби населення та 

виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів [4]. Якщо брати до уваги 

погляд на інфраструктуру як на сукупність споруд, підприємств, системні 
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мережі, що прямо не стосуються виробництва матеріальних благ, але необхідні 

як для самого процесу виробництва, так і для забезпечення повсякденного 

життя населення, то до транспортної інфраструктури належить мережа 

транспорту та об’єкти, що її обслуговують [76]. Беручи до уваги такий підхід 

можна сформулювати альтернативне визначення: транспортна інфраструктура 

– це сукупність споруд, системи мережі сполучень усіх видів транспорту, що 

задовольняють потреби населення та виробництва у перевезеннях пасажирів та 

вантажів.  

Головним завданням економіко-географів при вивченні проблематики 

транспортної інфраструктури є визначення раціональних транспортних 

перевезень наявною мережею шляхів сполучень і економічно ефективний та 

вигідний поділ вантажів і пасажирів між різними видами транспорту. 

Успішним результатом географічних дослідження транспортної 

інфраструктури  є ефективна налагодження транспортно-логістична система 

регіону.  

 

1.2. Поняттєво-термінологічна система географії транспортної 

інфраструктури 

 

У сучасній науці поняття і терміни, які є найважливішими складовими 

інструментарію будь-якого дослідження,  утворюють певну взаємопов’язану 

систему. Особливу роль відіграють так звані поняттєво-термінологічні 

системи (ПТС). О.І.Шаблій пропонує наступне визначення ПТС: «… 

сукупність понять (і відповідних їм термінів), що взаємопов’язані спільними 

вихідними, базовими поняттями» [73, C.66]. Поняття формуються у процесі 

теоретичного осмислення існуючих явищ, встановлення їх значущих 

особливостей. ПТС відображає специфіку об’єкта дослідження, принципи і 

методи наукового аналізу, а також  є свідченням теоретико-методологічного 

розвитку науки. Завданням кожної науки є конкретизувати свої поняттєво-

термінологічні системи. Центральною ланкою цієї системи є поняття – 

своєрідні вузлові елементи наукового знання, в яких відображаються загальні 
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істотні властивості або відношення предметів, явищ і процесів. Фундаментальні 

поняття називають категоріями - найбільш загальні поняття, які відображають 

істотні, загальні властивості і відношення явищ дійсності та пізнання. Для 

дефініції  поняття необхідні терміни : «… слово чи словосполучення, що 

означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, 

мистецтва, суспільного життя тощо» [73, C.64].  

Сучасна географія транспортної інфраструктури володіє розвиненою ПТС. 

Для початку потрібно оприділити ключові транспортно-географічні поняття та 

дати коротку характеристику основним термінам. Трафіком (з нім. «Verkehr»), 

як правило, визначають  реалізовані зміни місцезнаходження осіб, товарів, а 

також інформації. Поняття охоплює фізичне переміщення одиниць в межах 

транспортної мережі, або, в найпростішому випадку, рух між пунктами A і Б. 

Трафік часто диференціюють за засобами транспорту, транспортними цілями 

або за вантажами, що перевозяться. Вид транспорту являє собою сукупність 

транспортних технік, які забезпечують переміщення за однаковою схемою з 

використанням відповідних транспортних засобів (залізничний, морський, 

повітряний транспорт тощо). Транспортний засіб – технічний рухомий склад, 

який використовується для транспортування людей або товарів (автомобіль, 

літак, поїзд, судно тощо). У сучасній зарубіжній літературі часто застосовують 

також поняття транспортної диференціації (з нім. «Modal Split») – поділ  

транспортних потужностей та напрямків за різними видами транспорту [103, 

C.523]. Досить широким за своїм змістом є поняття шляхів сполучень  - 

сукупність потоків всіх видів транспорту, включаючи всі транспортні шляхи, а 

також нерухомі об'єкти транспортування, враховуючи  засоби  так званого 

«пасивного транспортування» (склади тощо) [130, С. 97].  

Поряд із цими вже загальновживаними термінами існують також ще 

поняття з широким теоретичним підґрунтям, які заслуговують подальшого 

вивчення. До основних понять транспортної географії часто відносять 

мобільність (гнучкість), транспорт та логістику. Дані поняття є достатньо 

широкими за своїм змістом і  часто знаходяться у центрі інших транспортно-

наукових дисциплін. До інших належать транспортна мережа (включаючи 
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транспортний вузол), а також транспортна інфраструктура як важливі 

елементи аналізу переміщень у просторі. 

Транспортну доступність, як важливий термін при характеристиці рівня 

розвитку транспорту, можна трактувати у двох різних аспектах:  

1) як характер віддаленості географічного об’єкту (населений пункт, 

економічний центр, підприємство тощо) відносно транспортної магістралі чи 

транспортного вузла (пункту);  

2) можливість (потенційна чи реальна) досягнення певного місця (точки 

простору, ділянки території) транспортними засобами по наявній транспортній 

мережі [25].  

У праці «Транспортна географія» Г.Нун і М.Гессе визначають транспортну 

доступність, у вузькому розумінні, як найкоротший та найзручніший шлях до 

ресурсу: «Поряд із просторовою дистанцією та доступністю транспортних 

засобів (яка, в свою чергу, залежить від фінансового доходу,  територіального 

поділу праці, персонального управління тощо) транспортна доступність 

визначається  також просторовим та часовим супротивом – під цим часто 

раніше мали на увазі недоліки транспортної інфраструктури. На сьогоднішній 

день це  - найчастіше перевантаженість транспортних мереж, а також  проблеми 

при передачі різними засобами транспорту на розподільчих пунктах» 

[118,С.19]. 

Якщо звертатись до сучасної вітчизняної літератури, то, наприклад, 

С.Фрищев визначає транспортну доступність як системний індикатор 

просторових можливостей суспільства, що реалізується завдяки транспортній 

інфраструктурі, оцінює конкурентоздатність різних місцеположень, або 

показник витрат часу на транспортний зв'язок між різними пунктами в межах 

системи групового розселення [25, С.3]. Інше тлумачення транспортної 

доступності й інші показники її виміру запропонував російський вчений 

В.Н.Бугроменко. Він ввів поняття «територіальної соціальної 

несправедливості», під яким розуміє «...недоодержання людьми елементарних 

життєво важливих послуг із-за їхньої просторової недоступності, що приводить 

до істотного зниження якості життя» [5]. Але з позицій суспільно-географічної 
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науки краще описується суть цього поняття терміном транспортна 

дискримінація. Вказаний термін має ширшу сутність і значно коректніше 

пояснює проблему територіальної доступності загалом, та транспортної 

доступності зокрема. Під транспортною дискримінацією А. Мазурова та 

П.Вірченко розуміють явище просторової обмеженості транспортних послуг 

будь-якого територіального утворення (країни, області, району, міста, села 

тощо) через низький або недостатній рівень розвитку транспортної мережі на 

певній території. Відповідно, під територією транспортної дискримінації 

розуміють територію, яка характеризується обмеженістю транспортної 

інфраструктури та недостатнім рівнем розвитку транспортної мережі. Таким 

чином, можна зробити висновок, що транспортна дискримінація обмежує 

рівність людей, які проживають на певній території, стосовно якісних 

транспортних послуг, впливає на звуження мобільності населення, призводить 

до зниження їх конкурентоспроможності [32]. 

Транспорт і логістика тісно пов’язані із перевезенням товарів і 

першочерговою організаційно-технічною діяльністю на підприємствах 

(рис.1.1). Під транспортом, у широкому значенні, розуміють такі процеси, які 

призводять до переміщення товарів чи людей в просторі. Професор 

Нюрберзького університету П.Клаус дає визначення логістики як «… позиція,  

 

Рис.1.1. Співвідношення понять транспортування, трафік, логістика 

[113,С. 29] 
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яка розглядає економічні феномени та взаємозв’язки як потік об’єктів 

системами та мережами із явищ та процесів, з метою оптимізації витрат та 

підвищення якості переміщень, а також покращення  пристосування до 

споживчих та ринкових змін» [113, С.29]. Формулюючи іншими словами, 

логістика – наука про доставлення  відповідного товару в необхідній кількості 

та якості в правильне місце в потрібний час. Логістика, як господарський 

процес, і як функція управління, передбачає єдину техніку, технологію, 

економіку і планування переміщення матеріальних, інформаційних та 

фінансових потоків. Транспорт органічно вписується у виробничі й торгові 

процеси. Тому транспортна складова бере участь у вирішенні багатьох завдань 

логістики [63]. 

Широко вживаним у зарубіжній та вітчизняній літературі є поняття 

транспортний ланцюг (з нім. «Transportkette»). На сайті німецького інституту 

стандартизації (DIN) наводять наступне визначення поняття транспортний 

ланцюг «…ряд пов’язаних між собою організаційних, технічних явищ та 

процесів, завдяки яким здійснюється рух людей та товарів від початкової точки 

до місця призначення. Транспортний ланцюг слід  розглядати як систему. 

Технічний взаємозв’язок здійснюється координацією інформаційних систем і 

систем управління, а також комерційними та правовими нормами.» [95]. 

Відповідно, поняття транспортний ланцюг включає в себе не тільки зміну місця 

розташування об’єктів, але й трансферні процеси між джерелом і кінцевим 

пунктом транспортування. 

Транспортна система одне із ключових понять географії транспортної 

інфраструктури. У вітчизняну теоретичну географію поняття було введено у 

1960-1970 роках Л.І.Василевським. Аналіз структури транспортних мереж і 

транспортних потоків є, на думку вченого, основою географії транспортної 

інфраструктури. Пізніше у географічній науці розвинулось поняття 

територіальна транспортна система, яка стало віддзеркаленням географічної 

специфіки вивчення транспортних систем [37]. Під даним поняттям слід 

розуміти взаємопов’язане поєднання видів (або один вид) транспорту і 
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обмеженому соціально-економічному просторі, що утворює цілісну систему. У 

цьому просторі відбувається активна взаємодія різних видів транспорту, що 

взаємно доповнюють та одночасно конкурують один із одним за географічні 

напрямки перевезень, зони тяжіння або окремі транспортні лінії. Якщо ж 

звертатись до сучасної літератури із транспортно-географічної проблематики, 

то можна зустріти наступне розуміння транспортної системи: «Транспортна 

система включає в себе сукупність структурних елементів, які необхідні для 

переміщення людей та товарів у просторі. До структурних елементів належать 

установи, де здійснюються процеси прийому-передачі об’єктів 

транспортування, засоби транспортування, елементи транспортної 

інфраструктури, а також  дії, які зумовлюють транспортний попит чи потребу» 

[118, С.20].  

Транспортна мережа (ТМ) є своєрідною географічною ланкою між 

районами, країнами, економічними центрами, що формують єдиний 

економічний простір, що є особливо важливим для вільного просування товарів 

та послуг на світовому ринку. ТМ є одним з найважливіших елементів кожного 

виду транспорту, який характеризує рівень потенційної транспортної 

забезпеченості країни або окремої території, визначає можливості держави 

брати участь в міжнародному територіальному поділі праці і 

зовнішньоекономічної діяльності. ТМ є основною категорією транспортно-

географічних дисциплін, що складається із напрямків сполучень, по яких 

здійснюється транспортування;, а також транспортних вузлів, які при розвитку 

мережі розростаються відповідно до ієрархії. ТМ формує важливу частину 

транспортної інфраструктури, оскільки вона оприділяє просторову структуру 

транспортної організації. ТМ зазвичай опирається на різні цілі, в залежності від 

того, яка найкоротша відстань між двома транспортними вузлами (щільність 

мережі тощо) або найменші витрати на будівництво, подальше функціонування 

структури. Для належного огляду, перевірки функціонування та вирівнювання 

мереж використовують теорію графів.  

Транспортна інфраструктура може оприділяться згідно класичної 

дефініції поняття інфраструктура  Йохімсена як: « … сукупність матеріальних,  
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інституційних установ, які є в розпорядженні народного господарства 

(підприємства, домашні господарства, державні установи) і зумовлюють те, що 

… за умов ринкової економіки здійснюються однакові виплати для однаково 

виконаних робіт при доцільному перерозподілі ресурсів» [111, С.490]. Варто 

зауважити, що у вітчизняній літературі немає єдиного прийнятого визначення 

транспортної інфраструктури. У Концепції реформування транспортного 

сектору економіки транспортна інфраструктура розглядається як сукупність 

споруд, системи мережі сполучень усіх видів транспорту, які задовольняють 

потреби населення та виробництва у перевезеннях пасажирів і вантажів. 

О.Фастовець визначає транспорту інфраструктуру як сукупність шляхів 

сполучення, засобів перевезення, управління та зв’язку, а також комплекс 

технічних споруд та пристроїв, здатних забезпечити їх функціонування. 

О.Пікулик висловлює думку, що транспортна інфраструктура - це сукупність 

транспортних комунікацій, об’єктів з обслуговування пасажирських і 

вантажних перевезень, об’єктів технічного обслуговування та ремонту, які 

забезпечують умови для надання транспортних послуг, тобто переміщення 

вантажів і пасажирів [34]. Транспортна інфраструктура є основою 

транспортного комплексу будь-якого регіону, сприяє формуванню 

транспортної мережі і використовується для перевезення вантажів і пасажирів. 

Узагальнивши поняття транспортної інфраструктури можна зробити висновок, 

що транспортна інфраструктура включає в себе транспорту систему всіх видів 

транспорту, з їх складовими частинами та ланками, шляхи сполучення, 

рухомий склад транспорту, об’єкти транспортного сервісу та транспортно-

логістичні підприємства, що працюють у сфері переміщення людей і вантажів.  

Говорячи про поняттєво-термінологічну систему даного дисертаційного 

дослідження, в першу чергу треба виокремити основне поняття газовий хаб. 

Термін хаб був введений у наукову термінологію ще на початку  ХVI ст. і 

позначався як центральна частина колеса, де сходяться всі шпиці. З розвитком 

поняттєво-термінологічного апарату, дефініція поняття теж розвивалась. З 

середини ХХ ст термін хаб характеризують як центр, основну частину якогось 

явища чи процесу [94]. В сфері торгівлі природним газом, хаб є торгівельним 
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майданчиком для фізичних або/та фінансових передач газу. Продаж газу може 

здійснюватись на різних локаціях, але газовий хаб має великий спектр послуг та 

спеціально призначений для підтримки торгівельної діяльності і, як наслідок, 

має більший потенціал повноцінної торгівельної платформи. Хабом може бути 

географічна точка, де перетинаються кілька трубопроводів (наприклад 

бельгійський Zeebrugge), або це може бути віртуальна (балансова) точка в 

системі трубопровідної мережі (як британський National Balancing Point). 

Хабом також може вважатись розподільчий центр при передачі природного 

газу [99]. Б.Петровіч, одна із провідних спеціалістів Оксфордського інституту 

енергетичних досліджень, дає наступне визначення терміну газовий хаб: 

«…віртуальний або фізичний пункт мережі, де відбувається обмін природнім 

газом. Насправді, газовий хаб є своєрідним ринком, де товар розприділяється на 

стандартизованій основі між учасниками» [119, С.61]. П.Гезер, вчений того ж 

інституту, у своїй праці «The evolution of European traded gas hubs» дає схоже, 

але все ж дещо відмінне визначення газового хабу, говорячи про нього як про 

географічне розташування, де здійснюється багаторазова торгівля між 

учасниками ринку [107]. На нашу думку, газовим хабом варто вважати 

логістичний центр, який являє собою не тільки пункт перетину найважливіших 

газотранспортних коридорів, а також передбачає зв'язок із мережею  ПСГ і має 

всі ознаки повноцінної торгівельної біржі.   

Поняття газове сховище  нерозривно пов’язане із газовим хабом. Газове 

сховище – складна технологічна система, основною метою функціонування 

якої є зберігання великих об’ємів природного газу у короткотривалих/ 

довготривалих перспективах з метою подальшого використання чи торгівлі.  

Варто також  розглянути обсяг та зміст понять «газовий хаб» та «газове 

сховище».  О.І.Шаблій визначає обсягом поняття сукупність предметів, 

процесів чи явищ, яка є ним охоплені. Змістом поняття є сукупність 

властивостей і відношень, які характеризують певну множину предметів, 

процесів та явищ [74]. Між змістом та обсягом різних понять існує закон 

оберненого співвідношення:  чим ширшим є обсяг поняття, тим вужчим є його 

зміст і навпаки. Відповідне співвідношення  простежується і між поняттями 
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«газовий хаб» та «газове сховище». За обсягом «газовий хаб» буде поняттям 

вужчим, бо буде охоплювати тільки ті сховища, що формують газовий хаб. 

Поняття «газове сховище» буде ширше за обсягом, бо передбачає всі газові 

сховища. За змістом, поняття «газовий хаб» буде ширшим, бо має багато ознак, 

які його характеризують.  Поняття «газове сховище» буде, у свою чергу, 

вужчим за змістом поняттям, бо передбачає тільки ознаку зберігання.  

Важливим при дослідженні газотранспортної проблематики є також 

поняття газоперекачувальної станції – пункт газотранспортної мережі, де 

завдяки відповідному технічному обладнанню відбувається підвищення тиску 

газу для його подальшого транспортування мережею.  

Отже, можна зробити висновок, що поняттєво-термінологічна система 

географії транспортної інфраструктури постійно оновлюється внаслідок 

переосмислення традиційних і застосування нових або допоміжних понять. Це, 

насамперед, пов’язано із збагаченням інструментарію, новими напрямками 

досліджень, а також новою проблематикою, яка постає перед географією 

транспортної інфраструктури із розвитком транспортних мереж та систем. 

 

1.3. Методологія та методика досліджень транспортної 

інфраструктури 

 

Географія транспорту як окремий напрямок суспільно-географічних 

досліджень сформувалась відносно пізно, тому не припиняє й надалі розвивати 

свою методичну та методологічну основу. У середині XX ст. радянська 

географія транспорту орієнтувалась переважно на аналізі кількісних показників 

– вантажо- і пасажиропотоки, техніко-економічні характеристики різних видів 

транспорту та транспортних магістралей тощо. У закордонній практиці більш 

поширеними були (і залишаються) дослідження транспортних мереж як 

цілісних системних утворень, що мають свої особливості формування та 

розвитку і являють собою важливу інфраструктурну основу для встановлення 

господарських комплексів різних типів та величин. 
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Українські вчені-географи у суспільно-географічних дослідженнях 

розглядаються транспорт у таких трьох напрямках: 1. дослідження окремих 

транспортних підприємств та об’єктів; 2. аналіз транспортних комплексів; 3. 

вивчення транспортних мереж і комунікацій. За таким підходом окремі 

транспортні об’єкти досліджуються на локальному та регіональному рівні. 

Основною метою дослідження у такому випадку є встановлення ролі і місця 

даного транспортного об’єкта у господарському комплексі регіону, визначення 

його економічних функцій, впливу на регіон, а також дослідження перспективи 

його подальшого розвитку [65, С.520].  При дослідженні транспортних 

комплексів, як правило, беруть до уваги участь транспортного комплексу в 

обслуговуванні транзитних пасажиро- й вантажопотоків на міжрегіональному і 

міжнародному рівнях; досліджується роль та місце транспортного комплексу в 

господарстві міста чи регіону, встановлюються транспортні функції, що є 

визначальними для спеціалізації господарського комплексу; аналізується 

характер транспортного обслуговування господарського комплексу, оцінюється 

задовільність функцій. Важливим напрямком досліджень на даний час 

залишається вивчення транспортних мереж. Оскільки, транспортні мережі 

являють собою ключову ланку формування нових видів економічної діяльності 

в залежності від розселення населення та вже наявних видів господарської 

діяльності.  

Транспортна інфраструктура окремого регіону, або країни загалом 

найчастіше вивчається як ланка господарства, що нероздільно пов’язана із 

іншими галузями. Як наслідок, транспорт є об'єктом вивчення багатьох наук. 

Транспортна інфраструктура являє собою складне, але водночас цілісне 

системне утворення, яка з погляду географічної методології трактується як 

територіальна транспортна система [21]. Складна структура системи зумовлює 

застосування відповідних методів дослідження, які повинні бути спрямовані на 

розкриття суті системи, пояснення принципу її функціонування, встановлення 

істотних залежностей – взаємозв’язків та співвідношень між компонентами, а 

також дослідження тенденцій розвитку. Розуміння змісту та завдань 

дослідження передбачає застосування сукупності взаємопов’язаних методів. 
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Взаємозв’язок методів полягає у певній послідовності їх застосування, у 

використанні результатів одного дослідження у іншому, в порівнянні 

результатів, які одержуються у результаті застосування різних методів.  Варто 

зазначити, що послідовність застосування певних методів безпосередньо в 

процесі дослідження не завжди зберігається, оскільки вона не завжди має зміст, 

зважаючи на міру складності структури об’єкта. Тому для дослідження 

транспортної інфраструктури найчастіше застосовується система методів, яка 

конкретизується та модифікується відповідно до мети та специфіки 

дослідження конкретного елемента.  

У дослідженнях транспортної інфраструктури застосовується  

загальнонаукові та конкретнонаукові методи, а також низка філософських 

принципів історизму, взаємозумовленості, взаємозв’язку, причинності.  

Застосування історичного принципу, або іншими словами історичного 

методу зумовлює розгляд транспортної інфраструктури як системи, що у 

своєму розвитку проходить низку етапів – від виникнення, встановлення до 

сталого функціонування, трансформації чи модернізації [73]. Часто за 

допомогою цього методу також можна встановити міру розвитку системи, 

опираючись на дані попередніх чи наступних стадій. Важливим є те,  що при 

застосуванні історичного методу вимагається урахування комплексного впливу 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, які вказують на інтенсивність змін 

транспортної мережі. По суті, історичний метод дає змогу дослідити 

ретроспективу розвитку транспортної інфраструктури.  

Принцип причинності є не менш важливим інструментом у дослідженні 

транспортної інфраструктури. Відповідно до цього принципу одні події чи 

явища зумовлюють появу, розвиток чи зникнення інших. Наприклад, 

сприятливі соціально-економічні, історико-географічні умови для розвитку 

транспортних комплексів рано чи пізно спричинять появу та функціонування 

таких комплексів у відповідних місцях [73]. При застосуванні вищезгаданого 

принципу відслідковується причинно-наслідковий зв’язок. Бувають також 

випадки, коли причина та наслідок замінюються місцями. Наприклад, розвиток 

територіальної системи господарства є причиною формування відповідної 
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транспортної мережі. А транспортна мережа, відповідно, зумовлює розвиток 

інших ланок господарства. І навпаки, якщо транспортна мережа логістично 

обґрунтована і сформувалась швидше, вона буде впливати на подальше 

формування та функціонування різних галузей господарства.  

Вивчення будь-якого об’єкту розпочинається із встановлення його 

відмінностей від інших схожих об’єктів. Дослідження являє собою процес, при 

якому відмінності та подібності різних об’єктів перебувають у нерозривній 

єдності. Порівняльно-географічний метод є одним із найбільш 

фундаментальних у географічній науці. Він набув широкого застосування 

також у дослідженнях транспорту. Порівняльний метод базується на двох 

принципах: подібності та розрізнення [65, С.100]. Принцип подібності полягає 

у порівнянні об’єктів, які мають подібні ознаки. Тобто для того, щоб 

порівнювати об’єкти необхідно показати, що такі об’єкти мають спільні риси. У  

дослідженнях транспортної інфраструктури доцільно порівнювати транспортну 

інфраструктуру, яка належить до одного виду транспорту. Наприклад, 

транспортні вузли трубопровідного транспорту, або морські порти водного 

транспорту. Дані об’єкти мають спільні якісні та кількісні характеристики, тому 

найдоцільніше їх порівнювати за ними. 

Логічно пов’язаним із методом порівняння є метод аналізу аналогових 

ареалів. Даний метод полягає у вивченні подібних об’єктів шляхом їх 

порівняння один із одним, коли інформація про один об’єкт є достовірною. У 

процесі застосування методу виділяють два етапи. Перший полягає у 

визначенні спільних рис між об’єктом, який досліджується і вже відомим 

об’єктом. У даному дисертаційному дослідженні розглядається газопровідна 

інфраструктура Західного регіону. Для її детального дослідження, була також 

вивчена відповідна інфраструктура ФРН. Це дало змогу проводити певні 

паралелі.  Другий етап дослідження методом аналізу аналогових ареалів 

полягає у вивченні відмінних рис між об’єктом, який досліджується, і вже 

відомим об’єктом. На підставі попереднього прикладу можна з’ясувати 

індивідуальні (відмінні) чинники, які вплинули на особливості розвитку 
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транспортної мережі, відмінність функцій, відмінність масштабів охопленої 

території тощо. 

Для зіставлення взаємопов’язаних між собою даних про функціонування 

транспортної інфраструктури використовується балансовий метод. У даній 

дисертаційній роботі використання балансового методу є доцільним, оскільки 

важливим є зображення міри поточного використання мережі підземних 

сховищ газу та максимальних можливостей їх використання за аналогічних 

умов. Даний метод застосовуються також при характеристиці мережі підземних 

сховищ газу в розрізі окремих досліджуваних газових років для висвітлення 

інформації про характери функціонування мережі на підставі даних про 

добовий відбір/закачування природного газу у/із системи. Даний метод 

використано також при аналізі основних параметрів функціонування  

газотранспортної мережі за такими даними, як обсяги імпорту, споживання, 

зберігання та видобутку.   

Загальнонауковий метод ідеалізації використовується у географії для 

створення так званих ідеальних моделей. Часто даний метод комбінують з 

методом порівняння співставляючи ідеальні моделі із об’єктом, який 

досліджують. Поширені два способи побудови ідеальних моделей. Перший 

спосіб передбачає концентрацію уваги на одному аспекті об’єкта дослідження. 

Далі цьому аспекту надаються ідеальні значення. При використанні другого 

способу ідеальній моделі надаються усі можливі риси і особливості, які мають 

реальні об’єкти. Пізніше у процесі дослідження реальний об’єкт порівнюється 

із ідеальним і фіксується ступінь вираження у реальному об’єкті властивості, 

яка характеризує ідеальну модель, наявність або відсутність у досліджуваному 

об’єкті рис і особливостей, які характеризують ідеальну модель. У даному 

дисертаційному дослідженні метод ідеалізації застосовується для висвітлення 

потенціалу газових сховищ. При наявних даних ступеня заповнення газового 

сховища, було визначена максимальна  міра заповнення кожного резервуару, 

таким чином було встановлено можливість «ідеального» використання кожного 

газового сховища.  
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Картографічний метод широко застосовується у географії транспорту. Він 

полягає у розробленні картографічних моделей – карт. При дослідженнях 

транспортної інфраструктури карти головно складаються в камеральних 

умовах, коли у дослідника наявна вся інформація про положення транспортного 

об’єкта (на відмінну від польових досліджень, коли за спеціальними 

методиками картографують земну поверхню, чи її окремі компоненти – 

ландшафт, грунти тощо). Картографічний метод досліджень полягає не тільки у 

вмінні правильно і обширно зображати вихідну інформацію, але й також у 

відображенні результатів камерального дослідження на нових оригінальних 

картах, що стає підставою отримання нової інформації про об’єкт дослідження.  

Зображення тих чи інших характеристик транспортної інфраструктури фіксує її 

положення (розміщення), тобто по суті це нова топологічна інформація, яка дає 

змогу аналізувати взаємне розміщення об’єктів транспортної мережі, їх 

сусідство, просторове дистанціювання [65]. Професор О.І.Шаблій навіть 

поділяє картографічне моделювання на два окремі етапи: перший  - складання 

карти. Кожне конкретне дослідження передбачає складання тематичної карти. 

У процесі складання карт принциповим є їхня наукова основа, тобто 

відображення у легенді карти певної теоретичної концепції; другий етап – 

використання карти для одержання нової інформації. Це здійснюється шляхом 

зчитування (в тому числі і автоматичними засобами) інформації, яка наявна на 

карті, її аналізу та подальшого використання [72]. 

Важливим методом є метод моделювання. При застосуванні методу 

моделювання об’єкт, явище або процес досліджується не безпосередньо, а за 

допомогою моделі, що їх замінює. Метод моделювання у географічній науці 

полягає у дослідженні будови, функціонування, динаміки розвитку (або 

регресу) досліджуваних об’єктів із використанням моделі, яка відповідає 

оригіналу. Метод моделювання дуже часто комбінують із іншими методами, 

зокрема із методом експерименту (який також часто заміняють методом 

порівняльно-географічним), а також методом спостереження. Основним 

методологічним принципом географічного моделювання є найчастіше 

системний підхід, тобто вивчення географічних об’єктів, які відображаються як 
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складні та великі системи. У дослідження транспортної інфраструктури 

моделювання використовуються переважно для того, щоб з’ясувати загальні 

закономірності функціонування досліджуваного об’єкта або для дослідження 

конкретного явища, що є структурним елементом (ланкою) системи. Перевага 

методу моделювання в тому, що модель може включати в себе велику кількість 

різних елементів, що є підставою для детального дослідження об’єкта як 

складної структури. Moделі, включаючи в себе велику кількість різних 

eлeментів, дoзвoляють об’єднати дві протилежні тeндeнції в науці: з одного 

бoку, oдвічне бажання науки розділити явище чи oб’єкт, що досліджується на 

eлeменти (для спрощення вивчення), а з іншoгo – бажання oб’єднати eлeмeнти, 

синтезувати їх. Метод моделювання є одним із ключових у дослідженнях 

транспортної інфраструктури [22]. У загальному вигляді вчений подає процес 

моделювання як сукупність логічних і взаємопов’язаних між собою етапів. 

Перший етап - це загальна змістовна характеристика об’єкта: його структура, 

функції, зв’язки, кількісні характеристики, закономірності розвитку тощо. На 

наступному етапі формулюється мета створення моделі: у чому полягає 

загальна ідея дослідження; визначається і конкретизується поставлена ціль. Це 

дає змогу забезпечити повноцінне досягнення мети дослідження. Третій етап – 

побудова формалізованої схеми (моделі) об’єкта. Відбувається також вибір 

характеристик та параметрів, які потребують формалізації, тобто відображення 

через зміст, структуру, форму чи функціонування у знаковому вигляді за 

допомогою знакових систем. На наступному етапі схему перетворюють в 

модель при цьому застосовуючи  один або декілька методів. Найчастіше такими 

методами є математичні та графічні. На п’ятому етапі відбувається реальне 

оперування моделлю: отримання за допомогою моделі необхідної 

(передбаченої метою) інформації про реальний об’єкт, перевірка моделі 

введенням реальних показників, тобто по суті, перевірка моделі на практиці. 

Шостий етап полягає у вдосконаленні моделі. На даному етапі вносяться 

корективи, змінюються частини моделі для наближення її до реального об’єкта. 

Останній заключний етап – це розрахунок та вибір оптимального варіанту 

моделі і обґрунтування на цій підставі оптимальних параметрів функціонування 
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реальної системи, розробка програм, проектів та планів. Слід зауважити, що 

поетапність процесу не є стандартною. Вона кількісно та змістовно може 

змінюватись відповідно до властивостей об’єкта, мети дослідження та способу 

втілення [21].  

Спеціальнонауковим методом у вивченні транспортної інфраструктури 

можна вважати метод транспортно-географічних циклів. Цей метод полягає у 

відстеженні та вивченні сталих зв’язків в транспортній системі, які 

виражаються в потоках вантажів (або пасажирів) між її структурними 

елементами. На базі таких інформації про транспортні потоки виділяють цілісні 

технологічно пов’язані між собою функціональні блоки в межах одного 

компоненту, або на між компонентному рівні. Цей метод комбінується з 

картографічним, балансовим та іншими методами та принципами. Найчастіше 

метод транспортно-географічних циклів застосовують для вивчення 

транспортних процесів у  агропромислових, господарсько-рекреаційних, 

виробничих, будівельно-індустріальних циклах. На основі даного методу 

досліджують межі та конфігурацію територіальних транспортних систем, 

виявляють їх слабкі сторони та налагоджують шляхи оптимізації.  

Специфікою досліджень транспортної інфраструктури у суспільній 

географії є комплексний підхід до розгляду об’єкта. Цей підхід передбачає 

загальну оцінку факторів та передумов, що визначають структуру та динаміку  

функціонування транспортної інфраструктури, взаємозв’язки транспорту в 

господарському комплексі, взаємодію різних видів транспорту тощо.  

Базуючись на підходах інших вчених-географів, зокрема І.М. Дудника, 

виділено такі етапи дослідження транспортної інфраструктури [22]:  

1. Теоретико-методологічний етап – розроблення концепції дослідження 

транспортної інфраструктури. На даному етапі робиться певна заготовка 

дослідження, а саме: визначаються складові елементи транспортної структури, 

структура загалом, закономірності функціонування, визначається сама сутність 

об’єкта тощо; 

2. Етап оцінювання  - аналіз територіальних поєднань, умов та факторів 

формування та розвитку транспортної інфраструктури за такими критеріями: 
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історико-географічні передумови, природні фактори, соціально-економічні 

передумови тощо; 

3. Аналітичний етап – характеристика транспортної інфраструктури, що 

включає в себе аналіз кількісних та якісних показників об’єкта ( у випадку 

трубопровідного транспорту це вивчення торгівельних потоків), їх структуру, 

та географічний розподіл. На основі отриманої інформації виділяються 

транспортні центри (вузли), визначаються межі транспортної системи тощо;  

4.  Синтетичний етап – визначення проблем функціонування 

досліджуваної транспортної інфраструктури, встановлюється рівень  її розвитку 

тощо. 

5. Етап прогнозування – здійснення прогнозу подальшого функціонування 

транспортної інфраструктури. Прогнозування може здійснюватись за 

допомогою різних методів в залежності від специфіки конкретного 

досліджуваного об’єкта або процесу. За умов поєднання історичного принципу 

та загального прогнозування можна отримати у результаті сценарій розвитку, 

який буде наближений до і реального,  і до  бажаного; 

6. Конструктивно-прикладний етап – обґрунтування засобів впливу на 

транспортну інфраструктуру з метою визначення оптимального стану  її 

функціонування. Часто даний етап комбінується із попереднім. 

Отже, можна зробити висновок, що транспортна інфраструктура є 

специфічним об’єктом суспільно-географічних досліджень, перш за все через 

свою достатньо складну структуру. Тим не менше суспільна географія володіє 

достатнім методологічним потенціалом, що дозволяє створити спеціально 

наукові методики географічного дослідження, які можуть розкрити повноту 

змісту транспортної інфраструктури.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Підсумовуючи результати дослідження теоретико-методологічних засад  

формування транспортно-інфраструктурних систем можна зробити висновок, 

що транспортна інфраструктура є одночасно об’єктом вивчення декількох наук. 
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Не зважаючи на це, все частіше при вивченні транспортної інфраструктури до 

уваги беруться її геопросторові особливості. Формування і розвиток географії 

транспорту  як окремого напрямку пов’язане із розвитком ринкового 

господарства та інтенсифікацією територіального поділу праці. Географічні 

науки вивчають в трьох аспектах, а саме: як важливу ланку в територіально-

виробничих комплексах; як один із факторів розвитку інших галузей 

промисловості та як одну із галузей народного господарства.  

Теоретичні основи географії транспортної інфраструктури закладені 

вченими німецької географічної школи. Завдяки працям Е.Канта набула 

популярності ідеалістична (хорологічна) концепція, завдяки якій було 

встановлено предмет вивчення географії транспортної інфраструктури та її 

місце в системі суспільно-географічних наук. Подальший розвиток географії 

теоретико-методологічних засад транспортної інфраструктури пов’язаний із 

іменами таких вчених, як А.Геттнера, К.Дове та О.Блюма. Із 50х років ХХ ст. 

починається новий етап розвитку географії транспортної інфраструктури, що 

пов’язаний із науково-технічною революцією та необхідністю формування 

логістичних передумов функціонування того чи іншого виду транспорту. 

Найбільший внесок був зроблений представниками англо-американської 

географічної школи В.Бунге, П.Гаггетом та Е.Ульманом. Сучасними 

найвідомішими дослідниками проблематики транспортної інфраструктури є  

такі вчені географи, як Г.Вайт, Ф.Джин, Д.Голл, М.Дживонні, Г.Нуль та 

Дж.Джуліоно.  

Якщо розглядати дослідження географії транспортної інфраструктури 

вітчизняними вченими, то  варто найперше згадати С. Рудницького. Вчений 

достатньо детально розглядає у ряді своїх наукових праця, таких як «Ukraine: 

Land und Volk», «Коротка географія України» тощо. У післявоєнні роки 

транспортної проблематикою займались такі вчені, як І. Нікольський, 

І.Білоусов, Н. Казанський, М. Ганкін тощо. Серед сучасних вчених географів 

проблематика функціонування транспортної інфраструктури досліджена у 

працях таких вчених: О. Шаблій, М. Пістун, О. Топчієв, І. Ровенчак, 
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В.Грицевич, М. Сеньків, І. Смирнов, А. Голіков, Я. Олійник, А. Степаненко, 

М.Григовович, К. Коценко.  

Поняттєво-термінологічна система географії транспортної інфраструктури 

є дуже динамічною та зазнає постійних змін. Це пов’язано, насамперед, із 

застосуванням нового наукового інструментарію, новими напрямками 

досліджень, а також новими викликами, які постають перед наукою із 

розвитком транспортних мереж та систем [30]. Зміни поняттєво-

термінологічної системи пов’язані також із постійним переосмисленням 

традиційних та застосуванням нових або допоміжних понять.  

Методологічна та методична основа географії транспортної 

інфраструктури, разом і з поняттєво-термінологічним апаратом, перебуває на 

стадії розвитку. Головним фактором цього є достатньо пізнє формування 

географії транспорту як окремого напрямку суспільно-географічних 

досліджень. На сьогоднішній день транспорт у суспільно-географічних 

дослідженнях розглядається у таких трьох основних напрямках, як: 

дослідження окремих транспортних підприємств та об’єктів, аналіз 

транспортних комплексів та вивчення транспортних мереж і комунікацій. 

Таким чином об’єкти транспортної інфраструктури вивчаються на локальному 

та регіональному рівнях. При цьому вивчається береться до уваги роль даного 

транспортного об’єкта у господарському комплексі регіону, визначаються його 

економічні функції, вплив на розвиток регіону тощо.  

На сьогоднішній день географія транспортної інфраструктури потужна 

системна дисципліна, що спонукає розвиток багатьох наукових напрямків.  
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РОЗДІЛ 2  

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ГАЗОВОГО 

ХАБУ 

 

2.1. Транспортно-інфраструктурно-географічне положення та природні 

передумови 

 

Поняття географічного положення є однією із головних категорій 

географічної науки. Під ним розуміють розташування об’єкта чи ареалу земної 

поверхні стосовно інших об’єктів чи територій, які розміщені за межами цього 

об’єкта чи ареалу і мають на них вплив. Географічне положення — 

динамічний опис, який постійно набуває нових рис і  змінюється в міру зміни 

різних властивостей географічного об'єкта і його взаємозв'язків з іншими 

об'єктами і явищами. 

У праці ―Галичина та соборна Україна‖ академіком С.Рудницьким 

зазначено: ―Географічне положення – се, може, найважніший географічний 

чинник для кожної землеописної одиниці: материка чи комплексу країн, краю 

чи землі, сторони чи околиці, навіть поодинокої місцевини‖ [51].  

Проф. О.І.Шаблій зазначає, що ―географічне положення – це просторове 

відношення певного об’єкта (країни, міста, гірського масиву тощо) до 

географічних данностей, що лежать поза ним і мають чи можуть мати на нього 

суттєвий вплив‖ [73, С.93]. У структурі географічного положення виділяють 

підсистеми – суспільно-економічне, культурно-географічне, етнокультурно-

географічне положення. Вчений  відносить «географічне положення» до 

складної категорії, оскільки воно завжди індивідуалізує географічний об'єкт. У 

«географічному положенні» відображається така його риса як позиційність і 

унікальність. На думку О.Шаблія, географічне положення — це властивість 

об'єкта, але водночас у ньому відображається його відношення до інших  

територіальних систем. Підхід до визначення суспільно-географічного 

положення цілком зберігає  риси  визначення географічного положення як 

такого. Суспільно-географічне положення трактується як положення певного 
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суспільно-географічного об'єкта щодо інших об'єктів, які мають для нього 

господарське значення (джерел сировини та енергії, транспортних шляхів 

тощо) [73]. 

Проф О.Г.Топчієв  у праці «Основи суспільної географії» описує 

відношення  та взаємодію географічного об’єкта з іншими об’єктами як 

важливу характеристику, яка впливає на його подальший розвиток. Вчений 

зазначає, що просторове відношення об’єкта до інших сусідніх є відносною 

прив’язкою, але використовується географами частіше, оскільки дає змогу 

здійснити комплексну характеристику просторової організації: «…теорія і 

практика суспільно-географічних досліджень переконливо свідчать, що саме 

аналіз відносних місцеположень, дослідження сусідства дають змогу дати 

розміщенню окремих об’єктів глибоку та змістовну якісну характеристику» 

[64, С.154 - 155]. 

Транспортно-інфраструктурно-географічне положення є підсистемою 

економіко-географічного положення, при вивчені якого звертається увага на 

інфраструктурні компоненти транспортних систем. Ведучи мову про 

конкретний об’єкт – Східноєвропейський газовий хаб, у першу чергу, варто 

локалізувати окремі структурні елементи – газові сховища [49]. На території 

Західного регіону України знаходиться 5 підземних сховищ газу (ПСГ)  - 

Угерське, Опарське, Більче-Волицько-Угерське, Дашавське та Богородчанське 

(рис.2.1). Найбільшим серед вищевказаних є Більче-Волицько-Угерське із 

загальною потужністю 17050 млн м³. Дане газосховище повинно стати ядром 

майбутнього проектованого хабу.  Наступними за потужністю є 

Богородчанське -  2300 млн м³, далі Дашавське – 2150 млн м³, Опарське  – 1920 

млн м³ та  Угерське – 1900 млн м³  [70]. Всі газосховища Західного регіону 

України (ЗРУ) мають однаковий генезис: вони виникли на місці виснажених 

газових/ нафтових родовищ. Слід також зазначити, що газові сховища, 

особливо перших чотири, розташовані на невеликих відстанях однин від 

одного. Це дозволяє говорити про них як про один структурований 

географічний об’єкт [79].  

 



 49 

 
 

Рис 2.1. Розміщення підземних сховищ газу у Західному регіоні України 
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П’ять вище наведених ПСГ збігаються розташуванням Олеської сланцевої 

площі у межах ЗРУ загальною площею 6 324 км². Олеська ділянка знаходиться 

на території Львівської (Буський, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, 

Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, 

Сокальський райони), Івано-Франківської (Тлумацький, Галицький, 

Городенківський, Рогатинський райони) та крайньої західної частини 

Тернопільської областей. Окрім п’яти ПСГ ЗРУ на території країни 

знаходяться ще вісім (рис.2.2). Сім з них розташовані на Лівобережжі Дніпра, 

вздовж важливих транспортно-трубопровідних вузлів (а також Глібовське на 

території тимчасово окупованого Криму) [91].  Газові сховища 

Червонопартизанське (загальна потужність 2 700 млн м³) та Олишівське 

(загальна потужність 660 млн м³ ) являють собою природні резервуари на базі 

водоносної структури. Всі інші ПСГ, як і газосховища ЗРУ, створені на місці 

колишніх газових/нафтових родовищ. За показником загальної потужності 

газосховища розташовуються наступним чином: Пролетарське – 4 800 млн м³, 

Солохівське – 2 000 млн м³, Кегичівське – 1 315 млн м³, Вергунське – 920 млн 

м³, Краснопопівське – 800 млн м³ [70]. Дані ПСГ здебільшого 

використовуються для внутрішніх потреб країни загалом та регіону зокрема.  

Географічна віддаленість газосховищ ЗРУ від інших ПСГ країни не тільки 

зміцнює логістичні позиції, але й також дає змогу розглядати сукупність ПСГ 

ЗРУ як газовий хаб європейського зразка. Тобто, мова може йти про 

формування на території ЗРУ Східноєвропейського газового хабу [80]. 

Варто зазначити, що бажання зберегти на європейському політичному рівні 

конкуренції через розвиток нормативно-правової бази на тлі загальної 

економічної кризи зумовило швидкий розвиток цілої низки європейських 

газових хабів, які впливають на ціноутворення енергоресурсу загалом (рис.2.3). 

Найбільш широко використовуваною  є класифікація європейських газових 

хабів на торгівельні, транзитні  та перехідні [119].  
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Рис 2.2. Положення Східноєвропейського газового хабу в Україні  
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Рис 2.3. Газові хаби Європи 
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До основних торгівельних хабів належать британський хаб NBP  (National 

Balancing Point) та нідерландський TTF (Title Transfer Facility). Здебільшого 

власне торгівельні хаби найбільшим чином впливають на ціноутворення 

газового енергоносія. 

Найбільшими транзитними хабами Європи є бельгійський ZEE (Zeebrugge) 

та центральноєвропейський CEGH (Central European Gas Hub). Основною 

метою транзитних газових хабів є полегшення процесу передавання великої 

кількості газу для подальшого транспортування. Фактично транзитні хаби є 

фізичними пунктами, де учасники ринку можуть здійснювати торгівлю. 

Перехідними хабами вважаються німецький GPL (Gaspool Balancing Services 

hub) та NCG (NetConnect Germany), французька мережа PEGs (The Points 

d’Echange de Gaz), а також італійський  PSV (The Punto di Scambio Virtuale) та 

австрійський Баумгартен (Baumgarten). Загалом у дану категорію відносять 

хаби, які вже встигли заявити про свої позиції на ринку, лібералізують його 

здійснюючи торгівлю, але ще не в повній мірі розкрили свій потенціал. Є всі 

підстави вважати, що проектований Східноєвропейський газовий хаб складе 

найбільшу конкуренцію Центральноєвропейському газовому хабу, оскільки, у 

першу чергу, географічно найближче розташований до нього, по – друге, має 

значно більший потенціал у плані потужності газових резервуарів, що дасть 

змогу у майбутньому розвинути потужний ринковий майданчик для торгівлі 

газом. 

Природні ресурси є важливим фактором соціально-економічного розвитку, 

а також мають вплив на функціонування суспільно-територіальних комплексів. 

Найбільшим чином вони впливають на розвиток, розміщення та територіальну 

організацію виробництва.  Між природними ресурсами та діяльністю людини 

простежується причинно-наслідковий зв'язок: саме природні ресурси 

здебільшого є об’єктом первинного господарства, а їх видобуток є початковим 

етапом виробництва. Є два найбільш поширені підходи до розуміння 

природних ресурсів. Перший полягає у розгляді природних ресурсів як 

навколишнього матеріального світу у його відношенні до соціуму. Другий 

підхід розглядає природні ресурси дещо вужче: сукупність ресурсів, які можна 
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використати на даному етапі розвитку суспільства. Звідси слідує, що при 

дослідженні беруть до уваги не тільки суто природні явища та процеси, але й 

розглядають природні ресурси як свого роду природні продуктивні сили, що 

можуть використовуватись суспільством. Природні ресурси прийнято поділяти 

на три типи. До природніх ресурсів першого типу належать невичерпні. Сюди 

належать сонячна радіація, атмосферні опади, енергія вітру, морські 

припливи/відпливи тощо. До другого типу природніх ресурсів, як правило, 

відносять ресурси, які є вичерпними і не відновлювальними.  Це природні 

ресурси, які після їх використання, не можна відновити у даний час, або для їх 

відновлення потрібно значно більше часу, ніж той, який був витрачений на їх 

вичерпання. До невідновних природніх ресурсів відносять ресурси земних 

надр: корисні копалини, паливо, металева та неметалева мінеральна сировина 

тощо. Останні третій тип природніх ресурсів – вичерпні відновлювальні 

ресурси. До цього типу належать деякі види корисних копалин, грунти, 

рослинність, тваринний світ тощо. Після використання такого типу природних 

ресурсів, вони відновлюються природним шляхом. Разом із цим, все частіше 

відновлюваність такого типу природніх ресурсів суперечить дійсності, оскільки 

їх використання  є набагато швидшим, ніж темпи відновлення ресурсів.  

Загалом роль природніх ресурсів та їх вплив на розвиток виробництва 

змінюється і залежить від етапу розвитку продуктивних сил, розвитку науки та 

техніки. Логічним є те, що природні ресурси найбільшим чином впливають на 

територіальну організацію та розвиток тих виробництв, які безпосередньо 

пов’язані із їх використанням на підставі технологічних процесів. Окрім 

добувної промисловості, природні ресурси значним чином впливають  розвиток 

обробної промисловості, транспорту та інших галузей індустріального 

виробництва, що тяжіють до джерел сировини та паливних ресурсів. За 

допомогою рівня розвитку продуктивних сил та техніко-економічними 

особливостями розміщення галузей визначається не тільки вплив природних 

ресурсів на формування територіально-виробничих комплексів, але й характер 

цих ресурсів [122].  
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Якщо розглядати природні ресурси ЗРУ, що слід зазначити, що наявна 

мінерально-сировинна база стала фундаментом для формування багатьох 

галузей промисловості [43].  

Проф. В.Руденко проводить економічну оцінку природно-ресурсного 

потенціалу України на основі суми споживчої вартості мінеральних, водних, 

земельних, лісових, рекреаційних та  фауністичних ресурсів [50]. Частка ЗРУ 

становить 179,86 ‰ від загального потенціалу країни (таб.1). 

 

Таб.1. Природно-ресурсний потенціал України [50] 

 

Області 

Потенціал ресурсів, в ‰ від споживчої вартості 
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Львівська область 8,491 8,539 11,011 4,169 0,066 5,377 37,653 

Закарпатська область 0,753 7,751 4,767 4,294 0,020 7,036 24,621 

Івано-Франківська 

область 
1,676 7,529 5,453 3,983 0,030 3,929 22,600 

Чернівецька область 0,658 2,324 6,354 1,596 0,027 1,744 12,703 

Волинська область 0,160 3,051 9,340 2,749 0,069 1,557 16,926 

Рівненська область 0,088 2,895 9,685 2,842 0,132 1,171 17,605 

Тернопільська область 0,261 2,862 15,792 0,982 0,032 1,136 21,085 

Хмельницька область 0,929 3,675 19,385 1,014 0,096 1,600 26,699 

ЗРУ 13,016 38,626 81,787 21,629 0,472 23,550 179,862 

Україна 282,558 130,759 443,839 41,699 4,739 96,406 1000,000 
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Земельні ресурси переважають у структурі у всіх областях ЗРУ, крім 

Закарпатської та Івано-Франківської. У останніх двох зазначених областях 

переважають рекреаційні та водні ресурси. Важливе значення тут мають також 

лісові. Беручи до уваги дані наведені у таб.1 можна зробити висновок, що 

Львівська область характеризується найбільш збалансованим природно-

ресурсним потенціалом: у даній області земельні ресурси складають приблизно 

третину потенціалу, а інші частки достатньо рівномірно розподілені між 

іншими типами ресурсів. Земельні ресурси загалом мають велике значення у 

ЗРУ. У структурі потенціалу Волинської та Рівненської областей частка 

земельних ресурсів становить більше 50%, а у Тернопільської та Хмельницької 

– ще більше – 75%. Високий потенціал земельних ресурсів мають також 

декілька районів Буковинської та Прикарпатської частини ЗРУ, хоча площа 

сільськогосподарських земель у Закарпатській, Івано-Франківській та 

Чернівецькій областях є меншою у порівнянні із іншими [29].  

Загальнонаціональним значенням характеризуються водні ресурси регіону: 

на регіон припадає близько 40% місцевого стоку України (близько 50% 

поверхневого та майже 60% підземного) [28].  

Біологічні ресурси ЗРУ представлені, перш за все, лісовими. Регіон 

характеризується найвищим показником лісистості в Україні, а Карпатська 

частина регіону має найвищу частку запасу деревини на одиницю площі [29]. 

Зростаючий вплив на соціально-економічний комплекс ЗРУ мають 

рекреаційні ресурси. Загалом природно-заповідний фонд ЗРУ має 

загальнонаціональне значення, оскільки третина фонду країни припадає саме на 

ЗРУ [50]. 

Щодо мінеральних ресурсів регіону, то варто зазначити, що за останні 

десятиліття паливно-енергетичні ресурси, а також хімічна сировина, які мали 

велике значення на загальнонаціональному та міжнародному рівнях, на 

сьогоднішній день  практично вичерпані і не можуть задовільнити навіть 

потреб регіону. Значні поклади нафти, які знаходились на Передкарпатті, 

виснажили ще у першій половині ХХ ст., а поклади газу – у другій. Тим не 

менше, зараз розвідані значні нафтогазоносні площі в Закарпатських та 
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Волинських районах. Реальними перешкодами на шляху до розроблення нових 

родовищ є відносно низька вартість вуглеводнів, відсутність реальних 

інвестицій та низький рівень технологічного оснащення [29]. Тим не менше, 

варто зазначити, що регіон є перспективним у плані видобутку сланцевого газу. 

Зокрема, у межах регіону розміщена Олеська сланцева площа. Незважаючи на 

те, що  сланцевий газ наявний у  невеликих кількостях, завдяки розробленню 

великих площ можна одержувати достатньо велику кількість відповідного газу. 

Основна перевага добування сланцевого газу – це безпосередня близькість до 

ринку збуту. Загалом розглядають три варіанти, які залежать від початкового 

потоку природного газу. Перший -  варіант низького рівня видобутку, при 

якому початковий потік видобутку газу буде в межах  29 000 м³/добу; другий 

варіант - варіант стандартного видобутку - при якому початковий потік газу 

буде в межах 57 000 м³/добу;  третій варіант - варіант високого рівня видобутку, 

за якого  початковий потік природного газу буде становити близько 114 000 

м³/добу [45].  

При закладених початковими обсягами видобутку і темпом зниження 

дебіту, загальний видобуток зі свердловини за весь час роботи прогнозовано 

становитиме від 21,7 до 86,8 млн м³. Наприклад у США оцінка середнього 

видобутку зі свердловини протягом всього часу експлуатації відрізняється і для 

переважно є в межах 1 - 5 млрд кубічних футів,  що дорівнює 28,3 - 141,6 млн 

м³. 

Такий прогноз дає підстави зробити висновок, що досягнення рівня 

видобутку 3 - 5 млрд природного газу в рік на Олеській ділянці є цілком 

реальним. Тим не менше, досягнення такого результату буде залежати від 

групи таких факторів:  

 - міри успішності геологорозвідувальної роботи на ділянці та  дослідження 

реальних обсягів запасів сланцевого газу;  

 - якісного буріння свердловин і здійснення гідророзриву пластів з високою 

продуктивністю газового потоку;  

 - міри активності реалізації інвестиційних програм для розроблення 

більших ділянок сланцевої площі; 
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 - дотримання природоохоронних норм і уникнення аварійних ситуацій 

тощо [45]. 

Природні ресурси часто перебувають у безпосередній близькості одні від 

одних. У межах територіальних утворень, де наявне скупчення кількох видів 

природних ресурсів виникає проблема вибору пріоритетного напрямку 

подальшого розвитку на основі того чи іншого ресурсу. У дані роботі 

невипадково проведено короткий аналіз земельних ресурсів, а також згадано 

про рекреаційні та біологічні ресурси. Якщо розглядати ЗРУ з перспективи 

добування сланцевого газу, загальний обсяг добування якого буде позитивним 

чином впливати на паливно-енергетичний комплекс та буде зміцнювати 

енергетичні позиції країни в Європі, варто згадати про екологічні загрози 

такого видобутку, що нанесе шкоду, перш за все, земельним ресурсам, а 

пізніше буде мати вплив на біологічні та рекреаційні ресурси регіону.  

 

2.2. Соціально-економічні та геополітичні фактори 

 

Дослідження чинників територіальної організації, умов і особливостей 

розвитку господарства, з’ясування територіальних господарських відмінностей, 

територіальних поєднань у господарстві – територіальних господарських 

утворень, формувань, систем, є одним із завдань економічної географії загалом. 

Закони і закономірності територіальної організації господарства також вивчає  

економічна географія. Одним із них, на думку проф О. Шаблія, є закон 

географічної диференціації і формування територіальних господарських 

відмінностей – районів, спеціалізованих господарських зон [72, С.241]. 

Районування - важливий чинник територіальної організації та управління 

господарством країни, воно передбачає розподіл території з урахуванням 

об'єктивних закономірностей територіального поділу праці, формування 

територіально-виробничих комплексів різного масштабу тощо.   

Формування Східноєвропейського газового хабу заплановано в Західному 

регіоні України (ЗРУ). Особлива роль ЗРУ в системі зовнішньополітичних та 
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соціально-економічних пріоритетів зумовлена низкою важливих чинників, 

серед яких є і соціально-економічний фактор.  

Про вигідність економічного положення згадано ще на початку ХХ ст у 

праці С.Рудницького "Галичина та соборна Україна" (1921). Учений висловив 

думку про  непогані промислово-сільсько-господарські перспективи Галичини 

як окремої частини країни. Намагаючись обстояти свою думку, науковець 

кілька разів порівнював Галичину і Швейцарію: "З економіко-географічного 

боку як Швейцарія, так і Галичина, хоч невеликі простором та населенням,  є: 

1.важними продуцентами (Швейцарія – у промислі,  Галичина – у сирівцях; 2. 

надійними й виплатними контрагентами в торговлі; 3. природними 

посередниками в торговлі поміж сумежними великими державами. На се 

звертає обі сі країни їхнє подібне комунікаційно-географічне положення" [51, 

С.256]. С. Рудницький наголосив на подібності Швейцарії та Галичини в 

економічному плані, використовуючи  показники торгівлі, промисловості та 

сільського господарства. За С.Рудницьким, Галичина – перспективний в 

економічному плані регіон, з доброю промисловою базою та сільсько- 

господарським потенціалом [71]. 

Соціально-економічний чинник має винятково великий вплив на розвиток 

регіону. Група соціально-економічних чинників повинна подолати, перш за все, 

соціально-економічні відмінності між містами і селами, промисловістю та 

сільським господарством, а також позитивним чином впливати на структуру 

зайнятості населення, покращення умов праці і рівня життя, на розвиток освіти 

та науки [69]. ЗРУ має вагому частку в економіці держави: тут виробляється 

близько 15% промислової та сільсько-господарської продукції. Загалом можна 

стверджувати, що у ЗРУ сформований індустріально-аграрний тип 

господарського комплексу. 

  Провідні галузі промисловості регіону представлені лісовою, 

деревообробною, целюлозно-паперовою, хімічною, нафтохімічною, 

машинобудівною, металообробною, легкою та харчовою промисловостями. 

Тим не менше, у руслі даного дисертаційного дослідження, варто звернути 

більшу увагу на паливно-енергетичний комплекс регіону. Як зазначалось у 
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попередньому розділі, у ЗРУ наявні практично всі види паливних ресурсів. 

Однак їх запаси практично вичерпані, або є незначними навіть із перспективи 

використання тільки для потреб регіону. Одним із шляхів раціонального 

споживання енергоресурсів є підвищення ефективності їх використання у 

промисловості. Це особливо стосується паливно-енергетичного комплексу, де 

використовується їх левова частка [1].  Основними об’єкти паливно-

енергетичного комплексу зосереджені у Рівненській, Івано-Франківській та 

Львівській областях. Це відповідно Рівненська АЕС, Бурштинська та 

Добротвірська ДРЕС.  

На сьогоднішній день простежується зниження ефективності використання 

енергетичних ресурсів у паливно-енергетичному секторі ЗРУ. Це пов’язано, 

насамперед, із недостатнім рівнем забезпечення місцевими паливно-

енергетичними ресурсами. Також таке зниження пов’язане із відсутністю 

інвестування у модернізацію, реконструкцію та розвиток основних напрямків 

промисловості, що спричинило зношення устаткування. Серед інших факторів 

можна виділити також: низький рівень використання нетрадиційних видів 

енергії; високий рівень втрат енергоресурсів під час їх видобування, та 

транспортування; малораціональне використання енергоресурсів; наявність 

високої частки енергомістких технологій тощо [1].   

Якщо розглядати демографічну ситуацію в ЗРУ, то слід зазначити, що 

динаміка кількості населення протягом 2001-2016 рр зменшується і саном на 

2018 рік становила 9 356 тис осіб, що становить 21% від населення держави. 

Тим не менше, якщо порівнювати із іншими регіонами, Західний регіон 

характеризується дещо повільнішим темпом депопуляції. Швидкими темпами 

зменшується кількість сільського населення. У той же ж час, кількість міського 

– збільшується, що пов’язано із міграційним припливом. Якщо розглядати 

рівень урбанізації, то треба зазначити, що він є найнижчим в країні – складає 

усього 49%. Проте темп урбанізації за останні 15 років був найвищим в Україні 

(якщо не враховувати відповідний показник Столичного регіону). Це, 

насамперед, пов’язано із активізацією економічної діяльності та розширенням 

територій міст. Якщо характеризувати регіон стосовно показника старіння 
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населення, то варто зазначити, що даний показник є найнижчим в країні, 

найбільш постарілим є населення сіл. Але, у зв’язку із тим, що рівень 

народжуваності постійно знижується, а рівень смертності зростає, відбувається 

також швидке старіння і міського населення. Якщо розглядати демографічні 

показники Західного регіону загалом, то найбільш сприятливою ситуацією 

характеризується Закарпатська область, а також сільська місцевість Рівненської 

області. Це пов’язано, головно, із високим рівнем народжуваності, низьким 

рівнем передчасної смертності та меншим рівнем еміграції. Найгіршою 

демографічною ситуацією характеризується Тернопільська область. Тут 

простежуються міграційні втрати, а також дуже швидко знижується рівень 

народжуваності. Якщо розглядати міське населення регіону, то можна 

стверджувати, що воно характеризується новою європейською моделлю 

репродуктивної поведінки: низьким рівнем народжуваності, пізнім віком 

укладання шлюбів, а також низьким рівнем ранньої народжуваності [19].  

У ЗРУ налічується 121 місто та 140 селища міського типу. Із них, 66 міст 

(25%) перевищують визначений рівень людності міста – 10 тис осіб. Серед них 

виділяються 14 середніх та великих міста, а також місто Львів – дуже велике 

місто. На підставі аналізу зміни людності за останні 20 років (з 2001 року), 

можна простежити зменшення кількості населення (депопуляцію населення) в 

усіх містах регіону, крім таких міст як Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, 

Мукачево, Ковель. Тим не менше, у регіону є певна кількість міст та містечок, 

людність яких зростає. Особливо помітне таке зростання у містах та селах, які 

розраховані на територіях прилеглих до кордону, поблизу пунктів переходів. 

Такі міста займаються обслуговуванням, у переважній більшості, 

транскордонних потоків. Зростанням кількості населення характеризуються 

також і міста, що знаходяться в рекреаційних зонах Карпатського та 

Закарпатського районів, а також ті, які знаходяться в зонах приміських 

агломерацій [110]. 

Беручи до уваги вище зазначену інформацію, можна стверджувати, що ЗРУ 

характеризується позитивними рисами демографічного потенціалу у порівнянні 

із іншими регіонами країни. Демографічний потенціал за віковими параметрами 
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більш сприятливий, ніж у інших регіонах. Найкраща демографічна ситуація 

спостерігається у Закарпатській та Рівненській областях, а найгірша – у 

Тернопільській.   

Геополітичний фактор має великий вплив на розвиток та розміщення 

продуктивних сил як країни загалом, так ЗРУ зокрема. Як зазначалось у 

попередньому розділі, ЗРУ має надзвичайно зручне географічне положення: 

наявна розвинена транспортна мережа міжнародного значення, безпосереднє 

межування із Білоруссю, Польщею, Румунією, Молдовою, Словаччиною та 

Угорщиною. Це посилює вплив геополітичного фактора на соціально-

економічний розвиток регіону. Загалом геополітичний аспект слід розглядати 

як фактор впливу географічного чинника на політичні цілі й інтереси. У 

сучасному розумінні геополітична складова трактується дещо ширше – як 

взаємодія та зв'язок географічного простору і політики. Відповідно у руслі 

дослідження даного фактору варто дослідити, з одного боку, географічний 

аспект, що впливає на ті чи інші політичні дії та рішення, а з іншого – вплив 

політики на простір, його перетворення відповідно до тих чи інших політичних 

рішень [12].  Геополітичний фактор відіграє визначальну роль у встановленні 

зовнішніх політичних зв’язків країни, а також задає напрям подальшого 

розвитку країни.  Варто зазначити, що на сьогоднішній день не існує єдиного 

погляду на геополітичне положення України загалом. Одні вчені вважають, що 

Україна – виключно європейська країна і курс її розвитку повинен повністю 

співпадати із загальноєвропейським. Інші ж вважають її «бірегональною», 

тобто такою, яка належить одночасно до двох регіонів – Європи та Азії, при 

чому, в обох регіонах Україна має периферійне положення. Якщо опиратись на 

державну геополітичну стратегію, то держава зацікавлена в утверджені 

бірегіональної позиції і підтриманні конструктивних зв’язків у східному і у 

західному напрямах, оскільки це зміцнить встановлення держави як 

геополітичного центру на перетині Сходу-Заходу. Незважаючи загальний 

процес глобалізації, в Україна збереглися риси певного регіонального 

індивідуалізму. За О.І.Шаблієм виділяється західний геополітичний регіон, 

який формується такими історичними територіями як Волинь, Галичина, 
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Буковина та західне Поділля. В основу виділення даного геополітичного 

регіону лягла, перш за все,  історична передумова. Впродовж багатьох століть 

саме через цей регіон пролягали основні транспортні шляхи та торгівельні 

маршрути.  Цей регіон здавна був своєрідним центром перетину важливих 

транспортно-торгівельних коридорів балканських та середземноморських країн, 

а також був на перетині Європи та Азії. Важливим аспектом тут також є 

історичний розвиток регіону – входження до складу Австро-Угорщини та 

Польщі, уряди яких надавали регіону право автономії та самоврядування. Це 

дало поштовх до формування більш демократичного та лояльного менталітету 

місцевого населення, що орієнтувалось на більш ринкові відносини [72].   

 

2.3. Історико-географічні передумови 

 

Розвиток інфраструктури трубопровідного транспорту головним чином 

пов’язаний із газовою та нафтовою промисловостями. Промисловий видобуток 

газу у регіоні почався у 1924 році із здачею в експлуатацію Дашавського 

родовища газу. У тому ж таки році споруджені перші газопроводи для 

транспортування дашавського газу: Дашава-Дрогобич та Дашава-Стрий, а в 

1929 році – Дашава-Львів. Мережа підземного зберігання газу, як невід’ємна 

технологічна ланка газотранспортної системи, формувалась десятиліттями 

паралельно із будівництвом газопровідної мережі. У повоєнні роки Україна 

була оcновним газовидобувним регіоном СРСР.  Окрім внутрішнього 

споживання, задовольнялись також потреби і інших країн Радянського Союзу – 

Росії, Білорусії, Литви, Латвії, Молдови, а також здійснювались експортні 

поставки до Польщі та Чехословаччини. В результаті зростання попиту на газ, 

швидкими темпами розвивалась і транспортно-трубопровідна мережа – 

будувались нові трубопроводи, а також вводились в експлуатацію газові та 

газоконденсатні родовища (головним чином на Прикарпатті). Одночасно якісне 

функціонування газопровідних систем вимагало будівництва та розвитку 

мережі підземних сховищ газу (ПСГ). Перший проект створення ПСГ було 

здійснено у 1960 році на базі вироблених газових покладів Дашавського 
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родовища під керівництвом інженера О.В.Солецького у Дрогобицькому 

технологічному відділі Львівського проектно-конструкторського інституту [70]. 

Загалом можна стверджувати, що першу спробу створити ПСГ на основі 

виснажених газових родовищ було здійснено одночасно з аналогічними 

спробами в Європі: в 1954 році почали проводились роботи із нагнітання газу 

проводились поблизу м.Ясло (Польща). Подальший розвиток підземного 

зберігання газу був, головним чином, присвячений вивченню техногології 

створення ПСГ на основі водоносних горизонтів, а також на основі виснажених 

газових родовищ. Для останнього типу газового зберігання за технічними 

характеристиками найкраще підходили Угерське, Опарське а згодом і 

Дашавське родовища, розташовані в безпосередній близькості від основних 

експортних магістральних газопроводів, недалеко від західного кордону [53].  

У 1969 році проводились перші роботи, пов’язані із дослідно-промисловим 

нагнітанням газу у вироблені продуктивні горизонти НД-8 та НД-9 Угерського 

родовища. У процесі створення даного сховища виникала низка проблем, яка 

вимагала відхилення при створенні ПСГ до запланованих методик. Це було 

пов’язано із тим, що в низько проникних прошарках і при контурних зонах 

покладу утворювались зони обмеженого газообміну, так звані застійні зони 

[67].  Саме ці проблеми призвели до неможливості створення запланованого 

об’єму штучного газового покладу. Для вирішення цих проблем було прийнято 

рішення про необхідність підняття значення початкового пластового тиску та 

збільшення кількості нагнітально-експлуатаційних свердловин. На початку 

створення сховища нагнітання проводилось у НД-8 горизонт. Пластовий тиск 

на кінець розроблення складав 20,6 кгс/см². У 1971 році газ почав додатково 

вводитись в НД-9 горизонт з метою збільшення загальної місткості ПСГ. У 

результаті цих робіт обидва поклади експлуатувались як самостійні. Але не 

зважаючи на це, обидва газові поклади розбурені спільною сіткою свердловин і 

об’єднані в один об’єкт підземного зберігання газу. Він знаходився 

безпосередньо над Угерським покладом сенон-гельветських відкладів 

надпотужного Більче-Волицько-Угерського ПСГ, тому його можна вважати 

об’єктом газозберігання об’єднаного Більче-Волицько-Угерського ПСГ. В 
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результаті завершальних робіт в Угерському сховищі сформувався штучний 

газовий поклад і проводилась його циклічна експлуатація [70]  

Більче-Волицько-Угерське ПСГ було створено на основі вироблених 

покладів Угерського (розташованого на відстані 10 км від м.Стрий в межах 

однойменного району) та Більче-Волицького (розташованого на відстані 20 км 

від м.Стрий) газових родовищ. Сенон-гельветський поклад, який разом із 

пісковиками складає Більче-Волицьку структуру, експлуатувався протягом 

1950-1983 рр. Початкові запаси становили 43,24 млрд м³. Оскільки структура 

має гідродинамічний зв’язок із сенон-гельветським скупченням Угерського 

газового родовища, в останнє проникло 4,42 млрд м³ газу. Отже, Більче-

Волицько-Угерське ПСГ створене у виснажених процесом розроблення 

взаємодіючих покладах вельвет-сенонського горизонту Більче-Волицького та 

Угерського газових родовищ [10]. На момент створення спільного ПСГ 

взаємодія між покладами здійснювалась лише через водоносну частину 

продуктивного пласта. Унаслідок цього на базі цих покладів запроектовані 

окремі об’єкти газозберігання з відмінними пластовими тисками, газозбірними 

системами та сітками свердловин. В проектних рішеннях компресорних станцій 

враховано теж особливості експлуатації об’єктів газозберігання. Угерський 

поклад розроблявся протягом 1946-1974 рр. і експлуатація покладу проводилась 

в режимі родовища-регулятора. У зв’язку із незначним підняттям пластового 

тиску у покладі-ргеляторі, його активній взаємодії із сусіднім Більче-

Волицьким покладом та великоміською водоносною областю, самостійна  

експлуатація Угерського покладу в режимі регулятора виявилась 

неефективною. Враховуючи це, а також потребу в додатковій активній 

місткості для зберігання в умовах зростаючого експорту газу у Західну Європу, 

вирішено зробити ПСГ на базі взаємодіючих в межах сенон-гельветського 

горизонту Більче-Волицького та Угерського газових родовищ. Облаштування 

Більче-Волицько-Угерського ПСГ було завершено в 1992 році. За своїми  

характеристиками воно може порівнюватись лише із надпотужним Північно-

Ставропольським газосховищем у Росії. ПСГ нараховує близько 341 

експлуатаційно-нагнітальну свердловину, що становить 45% від загальної 
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кількості свердловин газосховищ Західного регіону та 24% від загальної 

кількості свердловин ПСГ України. При створенні сховища вперше в Україні 

було пробурено 59 свердловин із збільшеним діаметром (обсадна 

експлуатаційна свердловина 219 мм, колона фронтальних труб 168 мм з 

видовженими  та зі зменшеними зовнішнім діаметром 178 мм муфтами) [9]. За 

проектними розрахунками такі свердловини повинні забезпечувати дебіти 750 – 

1000 тис. м³/добу. Слід також зазначити, що ПСГ з’єднано із системою 

магістральних газопроводів Київ- Західна Україна та Івацевичі- Долина, що 

підтверджує його велику потужність, а також підкреслює значимість 

газосховища для регіону. Крім цього, Більче-Волицько-Угерське ПСГ 

газопроводом-колектором Більче-Волиця-Богородчани сполучено з системами 

газопроводів «Союз», Уренгой-Помари-Ужгород, Прогрес та Ананьїв-Чернівці-

Богородчани. Вдале географічне розташування, хороші експлуатаційні 

параметри та проходження кінцевих ділянок газопроводів спонукали 

використання даного сховища для надійності великого транзиту російського та 

середньо азійського газу в країни Центральної та Західної Європи [30]. 

Опарське підземне сховище є другим за величиною у Західному регіоні. 

Воно розташоване у Дрогобицькому регіоні Львівської області. Проектні 

роботи на базі Опарського газового родовища розпочались практично 

одночасно із аналогічними роботами в Угерському ПСГ. Розвідуванню та 

дослідженню підлягали три продуктивні горизонти НД-5, НД-7 та НД-8. При 

цьому було вперше в Україні проведені дослідження герметичності зразків 

порід для подальшого визначення максимального пластового тиску. Були 

вивчені фільтраційні та екрануючі властивості порід у термобаричних умовах, 

наближених до пластових. У результаті було визначено абсолютну 

газопроникність взірців порід-покришок та визначені верхні межі пластових 

тисків, при перевищені яких може розгерметизація покришки. Було 

встановлено, що в непорушеному стані пластовою водою глинисті породи 

даного типу здатні затримувати газ із перепадом тисків в діапазоні 50-130 

кгс/см². На сьогоднішній день ПСГ з’єднано з газопроводом Пукеничі-Комарно 

Ду 700 і системою магістральних газопроводів Івацевичі-Долина Ду 1200 та 
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Київ-Західна Україна Ду 1200. В результаті проведеної додаткової перфорації 

вдалось збільшити інтервал розкриття горизонту приблизно на 110%, 

продуктивність свердловин підвищилась на 58%, активний об’єм збільшився 

приблизно на 10%. 

Протягом 1974-1987 років на базі виснажених покладів НД-8, НД-9 

Дашавського газового родовища проводись роботи з формування ПСГ. 

Першопочатково для створення Дашавського сховища об’єктом газозберігання 

було вибрано поклад Г. У процесі дослідно-промислової експлуатації, яка 

проводилась при створенні штучного газового покладу, було встановлено, що 

наявність газодинамічного зв’язку між покладами Г та Е. Це дало підстави для 

їх експлуатації як єдиного об’єкта зберігання. Подальша дослідно-промислова 

експлуатація показала також взаємозв’язок покладу Е з покладом Д, в якому 

через перетікання газу з покладу Е формувався один буферний об’єм сховища. 

У результаті, фактичні показники роботи сховища підтвердили, що в процесі 

підземного зберігання газу беруть участь поклади Г, Е та Д, які утворюють 

єдину газодинамічну систему. На даний час при експлуатації ПСГ задіюються 

газові поклади Е,Д, а також Ж+В горизонту НД-8 та поклади Г горизонту НД-9, 

що стали в результаті проведених робіт єдиним об’єктом газозберігання.  

В Івано-Франківській області, в районі проходження газопроводу «Союз», 

створено Богородчанське ПСГ. Воно було сформовано на базі виснаженого 

родовища, яке почало свою роботу в 1967 році. Особливістю створення 

Богородчанського газосховища є вдалий вибір моменту переведення газового 

родовища в режим роботи газосховища. Весь об’єм буферного газу було 

сформовано за рахунок його залишкових запасів. Після розробки газового 

родовища було залишено 7 свердловин видобувного фонду. Це дало змогу 

якісно і за короткі терміни почати закачування початкові об’єми газу. Всі 

заплановані параметри та підключення і введення в дію перших пробурених 

для ПСГ свердловин та підняття пластового тиску до 40% від проектного 

створили сприятливі умови для робурювання сховища основною кількістю 

свердловин. Це дало змогу досягнути проектної продуктивності основного 

фонду свердловин. Богородчанське ПСГ з’єднане із системами магістральних 
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газопроводів «Союз» діаметром 1400 мм, уренгой-Помари-Ужгород діаметром 

1400 мм, Ананьїв-Чернівці-Богородчани діаметром 1020 мм і газопроводом 

Більче-Волиця-Долина 1400 мм [70]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Формування Східноєвропейського газового хабу заплановане на територіях 

ЗРУ. Особлива роль ЗРУ в системі зовнішньополітичних та соціально-

економічних векторів зумовлена низкою важливих чинників, серед яких є 

географічне положення.  Розвиток паливного сектору загалом (і газового 

зокрема) має пріорітет у руслі процесу впровадження євроінтеграційних планів 

України в економічній сфері і визначається не лише перевагами у плані 

географічного положення, але й існуючою протягом останніх років 

технологічною інтеграцією газотранспортної інфраструктури в європейський 

енергетичний простір. Стратегія такої інтеграції, на наш погляд, повинна 

передбачати також заходи з формування Східноєвропейського газового хабу. 

Геополітичний фактор має великий вплив на розвиток та розміщення 

продуктивних сил як країни загалом, так ЗРУ зокрема. Як зазначалось у 

попередньому розділі, ЗРУ має надзвичайно зручне географічне положення: 

наявна розвинена транспортна мережа міжнародного значення, безпосереднє 

межування із Білоруссю, Польщею, Румунією, Молдовою, Словаччиною та 

Угорщиною. Це посилює вплив геополітичного фактора на соціально-

економічний розвиток регіону. 

 Система підземного зберігання газу формувалась десятиліттями 

паралельно із будівництвом газопровідної мережі і на сьогоднішній день є 

невід’ємною технологічною ланкою газотранспортної системи країни. 

Протягом 1950-1960 років Україна була основним регіоном газовидобування 

СРСР. Крім внутрішніх потреб, здійснювались поставки до Росії, Молдови, 

Білорусії, Литви, Латвії, крім цього також до Чехословаччини та Польщі. Як 

наслідок газотранспортна мережа розвивалася дуже швидко: будувались нові 

лінії трубопровідних мереж, розроблялись нові  газові родовища (головним 
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чином на Прикарпатті). На підставі архівних матеріалів можна стверджувати, 

що промисловий видобуток газу розпочався у Дашаві ще у 1924 році. Також в 

цей час розпочиналось будівництво перших газопроводів: Дашава – Львів та 

Дашава – Стрий – Дрогобич. 

Історію розвитку підземного зберігання газу в Україні можна розділити на 

три етапи. Перший етап (до 1969 року) пов’язаний із будівництвом та 

введенням в експлуатацію газопроводів від Дашавського родовища. Також цей 

етап пов’язаний із дослідницько-промисловою роботою із створення ПСГ на 

основі водоносних структур біля газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – 

Москва. Перший етап розвитку підземного зберігання газу в Україні практично 

збігається із промисловим розвитком мереж газопостачання у США (в 

Іллінойсі, Айові), у Франції (центральна частини країни),  в Латвії (поблизу 

Риги), в Узбекистані (поблизу Ташкента). Беручи до уваги цей факт можна 

стверджувати, що з різницею у 10 років (аналогічний тип промислового 

нагнітання газу здійснено у ПСГ Гершер, Чікаго) розвиток підземного 

зберігання природного газу на базі водоносних структур було здійснено 

практично одночасно із світовим досвідом. Другий етап розвитку підземного 

зберігання газу в Україна охоплює період 1969-1985 рр. Це етап пов’язаний із 

розширенням мережі вже наявних на той момент газосховищ, а також із 

створенням ПСГ на основі вироблених родовищ  газу. Метою було 

використання мережі ПСГ для балансування експортних поставок газу в країни 

Центральної та Західної Європи, а також для задоволення внутрішніх потреб у 

газі.  У 1969 році було вперше проведено промислове закачування газу у 

вироблені продуктивні горизонти Угерського газового родовища. При цьому 

використовувався наявні свердловини та обладнання, які застосовували при 

розробці даного родовища. Приблизно у цей же ж період проводилось 

проектування та розвідка можливостей зберігання газу у Опарському газовому 

родовищі. Третій етап розвитку починається із середини 80-х років і триває до 

сьогодні. За останні 30 років  була проведена велика кількість робіт 

спрямованих на збільшення ємності ПСГ. На сьогоднішній день, в результаті 

проведення цього, Україна має надпотужну мережу підземного зберігання газу 
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– важливу технологічну ланку наявної газотранспортної системи країни, яка 

здатна забезпечити надійність імпорту та експорту блакитного палива.  

Слід взяти до уваги той факт, що інші види паливних ресурсів (мазут чи 

вугілля) мають значно гірші можливості для зберігання. Зважаючи на цей факт  

стають очевидними переваги підземного резервування газу. При цьому слід 

також зазначити, що в країні є всі умови для того, щоб мережа підземного 

зберігання газу розширювалась та нарощувала потужності об’єму та 

збільшувала показники добових відборів.  
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РОЗДІЛ 3 

ГЕОПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ГАЗОВОГО ХАБУ  

 

3.1. Характеристика газових хабів Європи  

 

За підходом  Оксфордського інституту енергетичних досліджень пропонує 

два типи аналізу характеристик європейських газових хабів у співвідношенні з  

повністю лібералізованими, зрілими, ліквідними ринками газу. Перша категорія 

– це об'єктивний аналіз статистичних даних функціонування газового хабу; 

другий - це суб'єктивний аналіз розвитку кожного хабу стосовно політики  

ринку газу ЄС та європейського бачення єдиного енергетичного ринку. З двох 

типів аналізу перший є більш всеохоплюючим, на його підставілегше робити 

висновки. Проте такий аналіз охоплює лише 9 з 28 газових хабів. Другий тип 

аналізу базується на 3 основних показниках: політичному факторі, культурному 

факторі та комерційному факторі [107]. 

Один із ключових компонентів об’єктивного аналізу - учасники ринку. 

Кількість компаній, яка бере участь у торгівлі в межах газового хабу, є 

важливим показником, що стимулює розвиток газового ринку. Цей  показник 

не тільки демонструє готовність учасників брати участь у торгівлі, але також 

відображає легкість участі у торгах. Крім того, важливо, що чим більше 

учасників, тим менше шансів (як правило) на те, що будь-яка компанія може 

стати домінантом на ринку.  

Розглядаючи показник кількості учасників ринку, слід враховувати 

декілька аспектів: загальна кількість компаній, незалежно від того, вважається 

компанія позабіржовою чи біржовою; яку кількість компаній можна вважати 

активними учасниками ринку;  який тип участі компанії -  фізичний, 

фінансовий, адміністративний тощо. Також переліки учасників ринку повинні 

ретельно перевірятись, щоб уникнути повторення дочірніх підприємств, а 

також компаній, які належать до одного концерну. 
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Важливим критерієм є кількість незалежних учасників, зокрема, яку 

кількість із них можна вважати активними учасниками ринку. Тут 

спостерігається пряма залежність: чим більше трейдерів, тим ліквіднішим та 

прозорішим можна вважати ринок. Важливо також визначати тип торгівельної 

участі, у випадку, якщо це можливо. 

Цей критерій потребує об’ємної об’єктивної інтерпретації з метою 

отримання загальної картини мережі газових хабів. Це особливо зумовлюється 

тим, що часто компанії, які відповідають за  газову систему та її 

функціонування, біржі, а також торгові представники наводять дуже різні 

цифри, залежно від їх інтерпретації того, хто вважається учасником ринку 

(особливо в визначенні «активного»  учасника та визначенні спільної 

власності).  

Визначення «активного» учасника є досить складним, оскільки воно 

певною мірою є суб'єктивним. На європейському газовому ринку потрібною є 

наявність щонайменше десяти активних компаній, для того, щоб підтримувати 

прозорість ринку, а також стимулювати його розвиток. У даній праці 

активними учасниками вважаються ті, які беруть участь у торгівлі щонайменше 

раз на тиждень. Такий підхід не є загальноприйнятим і суттєво відрізняється, 

наприклад, із визначенням італійського регулятора AEEG (L'Autoritа per 

l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico), який у своєму річному звіті для ЄС 

за 2014 рік стверджує наступне: "У 2013 році 148 компаній брало участь у 

транспортуванні, продажі, купівлі газу в межах PSV(PuntodiScambrioVirtuale); 

близько третини з них (48) були торговими представниками,  і не були 

користувачами системи передач" [84]. Це, по суті, свідчить про те, що 

активними учасниками вважаються ті, які брали участі у торгівлі хоча б один 

раз на рік. Зрештою навіть кількість учасників ринку та брокерів має свої 

обмеження: позабіржові брокери можуть бути індикаторами кількості активних 

трейдерів, але їх власне охоплення певного ринку може бути обмеженим. 

Учасники ринку можуть бути дуже активними в межах одного хабу, але менш 

активними в межах іншого. Найважливішим аргументом взяття до уваги лише 

активних трейдерів, є те, що лише вони є тими, хто підвищують ліквідність, 
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конкуренцію на ринку, зазвичай створюють жорсткіші ставки/пропозиції, а 

також зменшують шанси на маніпулювання ринком.  

Основний товарний ринок буде складатись в основі із торгівельних 

представників, а саме постачальників, оптових покупців, а іноді і роздрібних 

покупців та споживачів. До цього додадуться адміністративні учасники, такі як 

(у випадку з газом) компанії, що відповідають за газові мережі (їх безпечне 

функціонування газопроводів, балансування та зберігання газу). Згодом, коли 

ринок розвивається, приєднуються фінансові гравці – банки та фонди, і  

використовують позабіржові та біржові продукти для управління ризиками, а 

також частково для спекуляції. Значна частина фінансових гравців, як правило, 

вказує на ліквідний зрілий ринок і є мірою довіри до цього ринку. 

У таб.3.1.1. показано приблизну кількість активних учасників у дванадцяти 

європейських газових хабах, а також загальну кількість учасників, що беруть 

участь у торгівельних процесах. Загалом, лише невелика частина загальної 

кількості учасників є "активною". Беручи до уваги наведені у таблиці дані 

можна зробити висновок, що у газових хабів NBP (Великобританія) і TTF 

(Нідерланди) є набагато більша кількість активних гравців, ніж у хабів ZEE 

(Бельгія), PSV (Італія), VTP (Австрія) або PEG Nord (Франція). Найменша 

кількість у  VOB (Чехія) та AOC (Іспанія). 

Кількість активних гравців у NBP повільно збільшувалася від 20-ти у 

середині 2000-х років до 40-ка у 2014 році. Ця кількість включає в себе як 

позабіржових, так і біржових учасників ринку. У TTF також спостерігається 

збільшення: з 10 до 15 у 2011 році, і  до близько 30 у 2014 році, Цей показник 

враховує також  позабіржових та біржових учасників ринку. У газовому хабі 

ZЕЕ нараховується 82 компанії, що беруть участь у торгівлі, в тому числі 72 

окремі підприємства. Багато з яких також активні в NBP, що відображає 

фізичний зв'язок між цими двома ринками. Тут і в PEG Nord є набагато менше 

фінансових гравців, що призводить до зменшення активної кількості до 15 та 10 

відповідно. 
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таб. 3.1.1. Кількість учасників (трейдерів) газових хабів Європи [107] 

 

 

Газовий хаб 
Учасники ринку Активні учасники ринку 

2005 рік 2011 рік 2013 рік 2014 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

NBP(National Balancing Point) 

Великобританія ~80 ~160 ~180 ~200 40 45 <40 

TTF(Title Transfer Facility) 

Нідерланди 37 60 ~100 ~130 30 45 <40 

NCG+GPL(NetConnect 

Germany+Gaspool) 

Німеччина 
- - ~80 ~95 25 <25 30 

PSV(Punto di Scambio Virtuale) 

Італія - 112 148 118 12 15 18 

ZEE(Zeebrugge) 

Бельгія 
53 78 78 82 15 15 15 

CEGH/ VTP(Central European 

Gas Hub/ Virtual Trading Point) 

Австрія 
- 40 42 53 10 15 15 

PEG (Point d`Echange de Gaz) 

Франція 23 26 54 55 15 15 <25 

VOB (Virtualni Obhodni Bod) 

Чехія - - - 16 <10 <10 <10 

AOC(AlmacenamientoOpertivo 

Comercial) 

Іспанія 
- - 43 70 <5 <10 <10 

 

 

Газовий хаб CEGH охоплює учасників ринку як австрійського VTP, так і 

чеського VOB з 53 та 16 окремими об'єктами відповідно. Хоча кількість 

активних гравців, ймовірно, складає 10 та 8, відповідно. Як PEG Sud, так і PEG 

TIGF в значній мірі являють собою фізичні центри балансування. У них 

переважають три основні гравці: GDFS, Total і ENI. Не зважаючи на те, що  ENI 

- найбільша газова компанія в Італії, вона не брала участі у торгівлі в межах 

PSV до недавнього часу і навіть на даний момент бере участь лише в відносно 

незначній  мірі. 

У межах італійського хабу PSV торгівля збільшилася на 84% з 2013 до 

2014 року. Незважаючи на це, відповідно до річного звіту за 2015 рік [84] 
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кількість зареєстрованих трейдерів фактично знизилась від 148 в 2013 році до 

118 в 2014 році. Це, напевно, єдина країна, де знизилася загальна кількість 

учасників. Як і в інших хабах, важливим показником є кількість активних 

учасників ринку, яка в межах данного газового хабу поступово зростає. Є всі 

підстави вважати, що така тенденція буде зберігатись  й надалі.  

В Іспанії дуже важко оцінити кількість учасників «віртуального» газового 

хабу на підставі загальних даних, оскільки ті охоплюють і термінали 

скрапленого газу, і газові сховища. Тим не менше, відповідно до даних звіту 

діяльності газового хабу можна зробти висновок, що кількість активних 

учасників ринку становить менше ніж 5 у 2014 році, і менше ніж 10 у 2016 році 

[123]. 

На  підставі даних таб. 3.1.1. можна зробити наступний висновок: кількість 

активних учасників ринку хабів  NBP та TTF стабілізувалися в 2016 році. Дані 

хаби характеризуються великою кількістю фінансових гравців і перебувають на 

лідерських позиціях, значно випереджаючи інші хаби. Німецькі хаби NCG+GPL 

та італійський PSV  на 20% збільшили кількість активних учасників у 2016 

році. Особливо вражаючим цей показник є для PSV, оскільки даний хаб ще 

кілька років тому відносився до категорії слаборозвинених. Загалом на 

підставві показника кількості учасників ринку можна вважати, що газові хаби 

NBP, TTF, NCG+GPL зрілими економічними майданчиками. Газові хаби  PSV, 

ZEE, VTP та PEG Nord є хабами, які показують досить динамічний розвиток і з 

кожном роком посилюють свої позиції на ринку,  а газові хаби PEG S+T, VOB 

та AOC ще не можна розглядати як великі, прозорі та ліквідні [107]. 

Для перспективи збільшення кількості учасників ринку в межах 

Східноєвропейського газового хабу, і в подальшому на наростання обсягів 

продажів,  велике значення маю угода, яка підписана італійською компанією  

«Snam», словацькою «Eustream», та «Укртрансгаз» і спрямована на спільну 

оцінення можливостей експлуатації газових сховищ України і розвитку 

газотранспортної мережі загалом. Європейські країни є споживачами газу, який 

транзитом йде територією України, тому вони чи не найбільше зацікавлені у 

стабільності поставок та зменшенні ризиків. Формування у майбутньому 
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газового хабу на території України забезпечить диверсифікацію поставок 

блакитного палива, а також можливість вибору оптимальних умов співпраці у 

використанні газових сховищ та транзиту  газу  на територію Європи. Тим не 

менша, остаточне рішення щодо співпраці повинно прийматись на основі 

закону України  "Про ринок природного газу".  

Обсяг торгівлі є важливою характеристикою газового хабу, оскільки цей 

показник прямо пропорційно відображає ступінь розвитку хабу і може надати 

повну характеристику ринкової активності. Незалежно від кількості учасників, 

незалежно від типів наявних продуктів, обсяги ілюструють динаміку розвитку 

ринку, в даному випадку динаміку розвитку газових хабів. Обсяги, що 

знаходяться в обігу, порівняно з загальним об’ємом базового ринку, визначають 

темпи падіння, що, мабуть, є найважливішою характеристикою при визначенні 

успіху ринку. Хоча слід зазначити, що загалом ринки з дуже великими 

абсолютними обсягами торгівлі мають також і достатньо швидкий темп 

падіння, великий і різноманітний діапазон учасників і, як правило,  є вільними 

від маніпуляцій з цінами. 

Загальні обсяги торгівлі розглядаються у звітах регуляторів 

газотранспортних систем, окремих брокерів та бірж тощо. Але ці звіти завжди 

зосереджені лише або на позабіржовому ринку або біржовому. У даних, які 

наведені у праці Гетнера «Оцінка європейських торгівельних хабів», беруться 

до уваги загальні обсяги торгівлі, тобто обсяги на позабіржовому та біржовому 

ринках (таб.3.1.2).  

 

таб.3.1.2. Сукупні обсяги торгівлі газових хабів, 

станом на 2016 рік, млрд м³[107] 

 

 

Газовий хаб 2008 рік 2011 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

TTF(Title Transfer Facility) 

Нідерланди 57,32 644,36 1387,49 1748,31 2275,46 

NBP(National Balancing Point) 

Велика Британія 
1087,06 1842,48 2098,89 2144,95 2051,81 

NCG (NetConnect Germany) 

Німеччина 
36,85 90,08 179,13 183,22 212,91 
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GPL (Gaspool) 

Німеччина 
31,73 102,36 97,24 113,62 

PSV(Punto di Scambio Virtuale) 

Італія 
16,38 18,94 53,74 73,7 90,59 

ZEE(Zeebrugge) 

Бельгія 
51,18 89,05 87,01 82,40 79,84 

PEG Nord(Point d`Echange de Gaz, 

Nord) 

Франція 
18,94 44,01 44,53 51,18 56,3 

VTP(Virtual Trading Point) 

Австрія 
16,89 17,4 40,94 34,8 54,25 

VOB (Virtualni Obhodni Bod) 

Чехія - - 3,58 8,19 10,75 

PEG TRS(Point d`Echange de Gaz, 

Sud+TIGF) 

Франція 
- - 8,7 6,65 10,24 

 

 

Беручи до уваги дані наведені в таб. 3.1.2, газові хаби TTF та NBP без 

сумніву утримують лідерські позиції протягом останніх 8 років. Великою 

зміною на ринку, є те, що TTF за показниками обсягів торгівлі обійшов NBP в 

другому кварталі 2016 року після збільшення обсягу на 26% з 2014 по 2015 

роки і подальшого зростання до 30% від 2015 року. Протягом цих двох років 

показники NBP залишались досить стабільними. Ще одним хабом, який показав 

швидке зростання обсягів торгівлі, є PSV: 69% протягом 2014-2016 рр. Цим 

самим італійський хаб залишив позаду бельгійські хаби і наблизився до 

німецького GPL.  

NCG збільшив свої обсяги майже на 20% за два роки, а GPL – на 11%. Два 

німецькі вузли залишаються стабільно займають третю і четверту позиції. 

Щодо бельгійських газових хабів, то їхні показники повільно зменшуються, 

оскільки за  5 років вони втратили близько 10% обсягів. Французький PEG 

Nord, втративши раніше позиції на початку 2011 року, з повільною динамікою 

збільшує обсяги і наближається за показниками бо австрійського VPT, який 

протягом 5 років постійно збільшує свої обсяги.  

Три газові хаби з найнижчими, у порівнянні з іншими хабами, 

показниками, мають найшвидші темпи зростання: чеський VOB збільшим свої 

обсяги утричі за останні три роки.  



 78 

 

 
 

 

Рис.3.1.1. Динаміка коливання торгівельних обсягів газових хабів протягом 

2011-2016 рр. [107] 

 

Французький TRS наростив показники на 18%, після злиття попередніх газових 

хабів PEG Sud та TIGF. Новоутворений у 2015 році іспанський PVB 

перейнявши базу попереднього хабу АОС, демонструє збільшення показників 

більше ніж на 200%. Хоча, слід зазначити, що у абсолютних показниках хаб все 

одно залишається на низьких позиціях. 

За даними 2016 року газовий хаб TTF переважає NBP на 11% за 

показниками обсягів торгівлі. Загалом ці два хаби є, по суті, монополістами на 

ринку газу – із загальної кількості обсягів торгівлі сумарна часка цих двох хабів 

складає 87%. 

Якщо характеризувати українську систему підземного зберігання газу, то 

можливість її використання коливається у межах обсягів 10-15 млрд м³ 

резервного газу для стратегічних запасів  не тільки для України та країн 

Західної та Центральної Європи, а й також Туреччини та країн Балканського 

напрямку.  Важливим у даному аспекті є також питання реверсу газу. У жовтні 
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2015 року спільними зусиллями ПАТ «Укртрансгаз» та польського оператора 

«GAZ-SYSTEM» завершився процес затвердження будівництва нового 

інтерконектора для інтеграції газових систем обох країн. До середини 2020 

року має  завершитись будівництво інтерконектора «Дроздовичі-Германовичі» 

протяжністю  99,3 км. Новий напрямок дозволить постачати в Україну до 8 

млрд м³ газу на рік з польської сторони. Проект є економічно вигідним не 

тільки для Польщі та України, але й для інших європейських країн, які є 

потенційно зацікавлені у зберіганні газу в ПСГ України.  На сьогоднішній день 

українська система підземного зберігання газу є найбільшою за обсягами у 

Європі і пропонує найнижчі тарифи на зберігання газу  [68]. 

Напевно найважливішою мірою комерційного успіху газового хабу є 

коефіцієнт перепродажу, який є кратним числом об’єму проданого газу до 

фактичної фізичної пропускної спроможності газового хабу. Іншими словами 

це кількість разів, коли газ продається і перепродається від моменту продажу 

першому покупцю до надходження до кінцевого споживача. Коєфіцієнт 

перепродажу єхорошим показником реальної ліквідності та успішності хабу, а 

також є параметром, який використовується на більшості торгівельних, а також 

фінансових ринках. 

Вважається, що торгівельний ринок є достатньо зрілим, коли перепродаж є 

більшим, ніж 10 разів. У цій метриці все безумовно пов’язане між собою: якщо 

є багато учасників ринку, які продають велику кількість різних продуктів у 

великих кількостях, тоді коефіцієнт перепродажу є зазвичай високим. Даний 

коефіцієнт часто використовується торгівельними представниками, оскільки він 

є прямим відображенням ринкової ліквідності. Деякі великі трейдери не 

погодяться бути учасниками ринку, якщо коефіцієнт перепродажу є нижчим 

ніж 10. Також, як показує практика, велика кількість важливих фінансових 

гравців не готова брати участь у торгівлі, якщо коефіцієнт перепродажу хабу є 

нижчим ніж 12. 

У таблиці 3.1.3 наведені показники рівнів перепродажу газових хабів 

Європи протягом 2008-2016 рр. Результати показують, що газовий хаб TTF має 

найшвидшу динаміку зростання коефіцієнта - від 13,9 у 2011 році до 57,1 у 2016 
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році. Хаб NBP закріплює другу позицію у рейтингу показником 22,1 у 2016 

році. Це єдині, поки що, газові хаби, коефіцієнт перепродажу яких становить 

більше ніж 10. На третій позиції знаходиться австрійський VTP, який 

зареєстрував коефіцієнт перепродажу 5,7 у 2016 році. Всі інші хаби 

вирізняються відносно низьким коефіцієнтом перепродажу, який є нижчим 5-

ти: у 2016 році прослідковується зменшення показника хабу ZEE та двох 

німецьких хабів NCG та GPL; французький  PEGN залишається стабільним на 

рівні 1,7; газові хаби PSV та VOB підвищили свої показники, але тим не менше 

залишаються на низьких позиціях у порівнянні з іншими хабами. 

 

таб.3.1.3.  Коефіцієнти перепродажу газу у газових хабах Європи[107] 

 

Газовий хаб 2008 рік 2011 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

TTF(Title Transfer Facility) 

Нідерланди 
3,3 13,9 36,0 45,9 57,1 

NBP(National Balancing Point) 

Велика Британія 
14,4 19,8 26,2 26,2 22,1 

VTP(Virtual Trading Point) 

Австрія 
2,4 2,2 4,8 3,9 5,7 

ZEE(Zeebrugge) 

Бельгія 
5,1 4,1 4,9 4,3 4,1 

NCG(NetConnect Germany) 

Німеччина 

0,4 

1,8 4,2 3,9 4,0 

GPL(Gaspool) 

Німеччина 
0,8 3,0 2,5 2,5 

PEG Nord(Point d`Echange de 

Gaz, Nord) 

Франція 
0,4 1,0 1,6 1,7 1,7 

PSV(Punto di Scambio Virtuale) 

Італія 
0,2 0,2 0,8 1,0 1,2 

VOB (Virtualni Obhodni Bod) 

Чехія 
- - 0,4 1,0 1,1 

PEG TRS(Point d`Echange de 

Gaz, Sud+TIGF) 

Франція 
- - 1,1 0,6 0,6 
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Отже, беручи до уваги коефіцієнт перепродажу можна зробити висновок, 

що газові хаби TTF та NBP є розвиненими ліквідними газовими хабами. 

Австрійський хаб VTP є хабом, який тільки розвиває свою ліквідність та 

нарощує обсяги. Всі інші хаби поки що не можна вважати розвиненими та 

ліквідними.  

Великий вплив має також політичний фактор. Важливість створення 

єдиного внутрішнього енергетичного ринку в ЄС є першочерговим завданням, 

яке ставить перед собою Європейська Комісія. У звіті, опублікованому у жовтні 

2014 року, зазначено: "Глави держав та урядів визнали важливість наявності 

внутрішнього енергетичного ринку та встановили чіткий термін його 

завершення його формування до 2014 року, підкреслюючи, що жодна країна-

член ЄС Держава не повинна залишатись ізольованою від європейських газових 

та електричних мереж після 2015 року. Ці цілі часто повторюються з тих пір, і 

явно схвалені усіма основними зацікавленими сторонами, від галузевих 

асоціацій до споживчих організацій. Величезне значення енергетичного сектору 

для конкурентоспроможності, добробуту та незалежності Європи означає, що 

ЄС не може дозволити собі невдачу" [92]. На жаль, не для усіх країн поки що 

був сформований чіткий план імплементації поставлених цілей. Очевидно, що 

кожна держава-член ЄС бачить реалізацію цієї мети дуже по-різному, і це часто 

буває як з ідеологічної, так і з фінансової точки зору. Багатьом країнам 

доведеться вдосконалювати чи будувати нову інфраструктуру. До прикладу, 

70% газотранспортної інфраструктури Румунії потребує модернізації, для чого 

необхідно 30-35 млрд. Багато з менших (особливо південно-східних) країн 

мають великі плани, і Румунія - лише одна з таких країн, які хочуть відчувати 

привілей країни-частини "Європейського клубу. Загалом  політика ЄС має бути 

спрямована на об'єднання різних країн у єдину енергетичну систему. Це мета, 

яку у сучасних умовах дуже важко досягти.  

Цілісний енергетичний ринок має значний вплив на безпеку 

енергопостачання, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення 

доступності енергоносія за помірними цінами. Європейські транскордонні 
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газопроводи функціонують відповідно до правил, які регулює Європейська 

Комісія. Первинно ці правила були розроблені на національному рівні. Проте, з 

посиленням взаємозв'язків та торгівлі між країнами на внутрішньому 

енергетичному ринку, загальні правила ЄС стають все більш необхідними для 

ефективного розподілу газу. Зараз ці правила відомі як мережеві кодекси.  Вони 

регулюють всі міжнародні газові домовленості. Відповідно до плану розвитку  

GasTargetModel (GTM) 1 всі країни-члени повинні були  б імплементувати 

мережеві кодекси до кінця  2014 року. Але це вдалось реалізувати тільки двом 

країнам (рис 3.1.2). Тому на початку 2015 року був погоджений новий план 

розвитку GTM 2, який передбачав більше часу на імплементацію основних 

положень.  

Однак в  окремих країнах спостерігається сповільнене впровадження 

директив та кодексів: опубліковані дані деяких держав-членів показують, що 

вони, можливо, не зможуть імплементувати всі норми до передбаченого 

терміну. Насправді багато країн мають регульовані ціни на газ і багато хто з 

них протистоїть лібералізації оптових ринків. Скасування контролю за 

роздрібними цінами дозволить підвищити конкуренцію на ринку і таким чином 

лібералізувати його.  

Важливо підкреслити, що мережевий кодекс, встановлений у 2014 році, 

завжди був політичною метою, оприділеною на суспільному рівні. Тим не 

менше деякі країни не були готові до рішучого впровадження змін. Часто 

кодекс інтерпретувався до відповідної країни, що дозволило різко змінювати 

прийняття правил та положень (рис.3.1.2.). Це призвело до відсутності у GTM 2 

кінцевого терміну виконання зобов’язань, що відповідно ускладнює процес 

імплементації (таб.3.1.4).  

Умовно можна виділити такі групи перешкод, на які наштовхуються країни 

у процесі впровадження змін в рамках мережевого кодексу: 

 

1. реальні фізичні перешкоди  - наявність одного головного джерела та 

одного основного маршруту постачання газу, низький рівень місцевого 
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видобутку (Болгарія); модернізації ІТ структури для управління новими 

процесами (Італія); 

 

2. економічні перешкоди – суміжні зміни у різних галузях промисловості, 

які потрібно здійснити у короткий термін часу (Португалія); 

 

3. комерційні перешкоди – відсутність ринкової ліквідності (Італія, 

Португалія, Польща, Словенія, Угорщина); готовність учасників ринку 

пристосуватись до нового режиму і прийняти ключову роль балансових 

питаннях (Італія).  

 

 

таб. 3.1.4 Терміни провадження мережених кодексів [82] 

 

 

 

 

 

 

Країна Попередній термін 

Австрія, Нідерланди  До 31.12.2014 року 

Бельгія, Данія, Франція, Велика Британія, 

Угорщина, Італія, Люксембург, Словенія 
До 1.10.2015 року 

Чехія, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Хорватія, 

Португалія  
До 1.10.2016 року 

Болгарія, Греція, Північна Ірландія, Польща, 

Румунія, Словаччина, Швеція 
До 16.04.2019 року 
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Рис. 3.1.2. Поетапна імплементація мережевих кодексів 
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Розглядаючи культурний фактор варто зазначити, що мова йде, головним 

чином, про економічну культуру ведення торгівлі та культуру споживання 

окремої країни. Даний фактор, безсумнівно, є дуже суб’єктивним аспектом. У 

значній мірі йдеться про історичний розвиток торгівлі у країні загалом. Країни, 

такі як Велика Британія, Нідерланди та країни Північної Європи, традиційно 

були "торговими народами". Завдяки активні зовнішній торгівлі вони розвивали 

ефективні ринки. Інші, країни центральної Європи, розробили власні торгові 

системи і ефективно послуговувались ними на практиці. Такі країни як 

Франція, Італія та інші країни Південної Європи традиційно були більш 

сконцентрованими на розвитку внутрішньому ринку.  

Європа охоплює безліч народів з багатолітніми історіями, які поєднують в 

собі різноманіття культури цієї частини світу. Але це має негативний вплив на 

спрощення впровадження стандартизованих правил торгівлі в межах 

європейського ринку. 

Культурний фактор важко розглядати як окремий аспект тому, що дуже 

часто він є частиною загального підходу, поряд з політичним фактором та 

комерційним сприйняттям. Однак все-таки важливо виділяти його як окремий 

аспект. Для кращого розуміння культурного фактору слід розглянути кілька 

прикладів. 

За даними Німецької асоціації місцевих комунальних служб Verband 

Kommunaler Unternehmen (VKU), в Німеччині нараховується у загальній 

складності 1420 житлово-комунальних підприємств. Вони спочатку були 

створені як місцеві монополії для забезпечення енергії, водопостачання, 

очищення стічних вод та забезпечення громадського транспорту. Коли 

Німеччина у 1998 році лібералізувала свій сектор енергетики, дозволивши 

конкуренції регулювати ринок, багато передбачали, що місцеві компанії були 

приречені на зникнення, оскільки вони були занадто малими, щоб конкурувати. 

Незважаючи на це через 20 років більшість житлово-комунальних підприємств 

не тільки втримали свої позиції, але багато хто з них навіть знаходиться в 

кращому становищі, ніж підприємства-монополісти [107]. 
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Сьогодні існує сотні крихітних житлово-комунальних підприємств з лише 

кількома десятками співробітників, а також кілька дуже великих концернів, які 

можуть конкурувати з великими комунальними підприємствами. (Зокрема, 

комунальне підприємство Мюнхена мало  обігу у 2013 році 6,3 мільярда євро) 

Як група, на німецькому газовому ринку вони складають 59% роздрібних 

продажів у порівнянні з підприємством RWE, найбільшим роздрібним 

торговцем, з часткою лише 10%. Житлово-комунальні підприємства здатні 

зберегти цю дуже сильну позицію головним чином через культурне ставлення 

німецького народу, який їм довіряє, і таким чином  прибуток залишається в 

місцевій громаді. 

Балансування газу є питанням безпеки і торгівля поточного дня є 

ефективним способом ведення бізнесу, як це передбачено європейським 

мережевим кодексом. Німеччина все ще не бажає приймати належні 

зобов’язання щодо торгівлі за контрактами поточного дня, віддаючи перевагу  

торгівлі на поза біржою, таким чином здійснювати короткострокове 

балансування газу через операторів газових хабів (NCG та Gaspool). Німецька 

балансування сітки ефективно працює завдяки контрактам «наступного дня». 

Тому існує дуже мало торгових операцій з контрактами поточного дня. Такий 

самий принцип використовується  і в Австрії. 

Франція балансує завдяки контрактам поточного дня. Є також достатня 

кількість трейдерів, які здійснюють балансування завдяки контрактам 

«наступного дня», оскільки значні потоки фізичного газу надходять у Францію 

з Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Італія в основному використовує сховище, 

щоб збалансувати домовленості контрактами поточного дня, і там також нема 

потреби, щоб вантажовідправники торгували газом за контрактами поточного 

дня (звичайно ж мова не йде про позабіржовий ринок, хоча існує дуже великий 

обсяг торгівлі на платформі PB-Gas). 

У Великобританії існує дуже великий обсяг газу, що торгуються на ринку 

контрактів поточного дня. Балансувальна платформа, створена таким чином, 

щоб позабіржові трейдери та вантажовідправники могли торгувати один з 

одним,  і таким чином підтримували балансування системи. Обсяги торгівлі за 
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контрактами поточного дня значно відрізняються для різних газових хабів, але 

зрештою британський NBP залишається тут на першій позиції.   

Британія є єдиним європейським ринком із повністю імплементованими 

контрактами поточного дня і відповідною торгівельною платформою. Жодна 

інша країна наразі не має балансування газу протягом дня. Навіть Нідерланди, 

які модернізували газову систему в квітні 2012 року, не достатньо строго 

дотримуються мережевого кодексу. 

У Німеччині є 13 позабіржових платформ, а торгівля за контрактами 

поточного дня навряд чи буде введена в найближчий час. Більшість інших країн 

або задоволені тим, з чим вони зараз працюють, або ще не мають встановленого 

механізму модернізації (тобто такі країни мають дуже жорсткі механізми 

доставки). 

Зацікавленість культурних відносин у різних країнах-членах створює 

перешкоди для ефективного впровадження мережевих кодексів, і навіть у таких 

країнах, як Німеччина, які мають активний ринок газу. Відповідно бачення 

єдиного енергетичного ринку різних країн є часто абсолютно різним.  

Комерційний фактор - це дуже важливий елемент, який є рівнозначним 

політичному на культурному факторам. Однак у цьому елементі можна 

відрізнити  комерційні аспекти торгівлі газом, зокрема, історичний характер 

газових контрактів в Європі. 

На сьогоднішній день спостерігається процес трансформації газових ринків 

в конкурентоспроможні торгівельні майданчики. Для успішного впровадження 

змін потрібні компанії, які дійсно зацікавлені в модернізації. Цілком зрозуміло, 

що державні структури хочуть захистити маржу  та майбутні доходи. Тому як 

правило головними гравцями є національні компанії (або лише нещодавно 

приватизовані), які мають міцні зв'язки з урядами, і тому здатні успішно 

лобіювати затримки у виконанні європейських інтеграційних процесів.  

Роль контролюючих органів є одним із ключових елементів для здійснення 

змін. У Британії цей процес змінювався завдяки приватизації компанії 

«BritishGas», після чого відбулося узгодження інтересів всіх ключових гравців 
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для забезпечення співпраці на ринку. «British Gas» був змушений прийняти 

зміни після втручання політичного та конкурентного права.  

Якщо говорити про досвід Нідерландів то там вдалось дійти до розуміння, 

що повне і чітке переміщення до відкритого та прозорого комерційного ринку 

газу має стати перевагою для країни. Після того, як зміна відбулася, газовий хаб 

TTF почав стрімко розвиватися і ймовірно вже невдовзі його можна буде 

назвати головним газовим вузлом Європи.  

Отже, можна зробити висновок, що природний газ є важливим 

компонентом енергоресурсів ЄС, який використовується для виробництва 

теплової та електричної енергії, як сировина для промисловості та паливо для 

транспорту. Природний газ займає близько 22% в первинному 

енергоспоживанні країн-членів ЄС. Його частка за 10 років (протягом 2006-

2016 рр) скоротилася на 2% відносно початкового рівня 2006 р. Це пов'язано як 

із загальним зниженням споживання викопних видів палива, так і з розвитком 

поновлюваної енергетики в регіоні. Однак із зростанням внутрішнього 

виробництва, обсяги імпорту газу в умовах економічного розвитку 

продовжують збільшуватися, підвищуючи, таким чином, імпортозалежність 

країн та необхідність розв’язання проблем енергетичної безпеки. 

Країни-члени ЄС традиційно приділяють велику увагу розвитку сектора 

підземного зберігання газу, оцінюючи його як один з ключових елементів 

власної енергобезпеки в умовах високої залежності від зовнішніх поставок. Для 

аналізу ринку підземних сховищ газу (ПСГ) Єврокомісія та 

Загальноєвропейський Регулятор ACER використовують інформаційний портал 

операторів газової інфраструктури – Gas Infrastructure Europe (GIE), де 

зосереджується інформація за всіма діючими, перспективними проектами в 

тому числі і щодо обсягів щоденного завантаження сховищ газу. Разом з тим 

зазначений портал об'єднує операторів, що працюють на 110 ПСГ загальним 

активним обсягом 78 млрд м3 , в той час як в ЄС – 124 сховища загальним 

обсягом понад 98 млрд м3 . У цілому по країнах Європи для забезпечення 

пікового попиту всього завантаженого газу в ПСГ виявляється достатньо для 

покриття приблизно 35 – 40% загального добового обсягу споживання 



 89 

протягом 10 днів або до 43 днів підвищеного попиту, з урахуванням 

максимальних технічних можливостей відбору газу [68]. 

Як зазначалось раніше, за даними GIE на території країн ЄС створена і 

розвивається потужна система ПСГ, яка складається з понад 124 ПСГ сумарним 

активним обсягом понад 98 млрд м3 природного газу. Важливо зазначити, що в 

регіоні спостерігається профіцит потужностей ПСГ. Разом з тим навіть при 

цьому в період різких похолодань європейські сховища не в повній мірі можуть 

виконати своє безпосереднє призначення – регулювання нерівномірності 

споживання газу і покриття пікових рівнів попиту. Це обумовлено відносно 

низьким технічним рівнем можливого добового відбору. За даними платформи 

GIE рівень запасів газу в ПСГ в цілому по країнам Європи за досліджуваний 

період знизився більше ніж на половину – за підсумками газової доби на 22 

січня 2016 р. становив 49,5 млрд м³ (рівень заповнювання ПСГ 48,9%) [124]. 

Підвищення обсягів витрат газу зі сховищ підсилює значимість постачання 

газу ззовні на європейський ринок. Крім того, підвищені витрати газу 

створюють додатковий попит газу в літній період – сезон закачування газу в 

ПСГ для відновлення використаних за зиму запасів газу. 

Використання ПСГ дозволяє регулювати сезонну нерівномірність 

споживання газу, знижувати пікові навантаження в Єдиній системі 

газопостачання, забезпечувати гнучкість і надійність поставок газу. 

Загалом актуальну інформацію про наявні обсяги природного газу в 

європейських і українських газових сховищах можна знайти на сайті 

NAFTOGAZ EUROPE (в системі відображення даних AGSI +) за стандартами 

асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE) (рис.3.1.3). 

Якщо розглядати досвід  Німеччини, то варто зазначити, що в країні 

функціонує більше 50 ПСГ сукупною потужністю близько 23 млpд м³, а рівень 

запасів газу відповідає загальному тренду – 30,6%, 11,274 млрд м³ активного 

газу. Уcі сховища знaxoдятьcя в приватній власності. Компанія E.ON Ruhrgas 

володіє потужностями у розмірі 5 млpд м³ (рис.3.1.4). 

 



 90 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Україна

Німеччина

Італія

Франція

Нідерланди

Австрія

Угорщина

Словаччина

Чехія

Польща

Іспанія

Данія

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Португалія

млн м3

Загальна потужність Заповненість станом на 15.02.2020

 

 

Рис.3.1.3. Запаси газу в підземних сховищах України та країн Європейського союзу, млн. м³ [2] 
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Рис.3.1.4. Підземні сховища газу та газові хаби Німеччини  
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Найбільше ПСГ в Німеччині і Західній Європі Rehden (4,2 млpд м³) 

знаходиться у власності кoмпaніі Wingas. В Італії розташовано 10 ПСГ, у 

Франції – 15, в Австрії – 5, в Нідерландах – 3. 

 

3.2. Загальна характеристика Східноєвропейського газового хабу 

 

Україна володіє найбільш потужною мережею підземних сховищ газу 

(ПСГ) в Європі. Сьогодні загальна активна місткість ПСГ України, 

розташованих на підконтрольних територіях, становить понад 30 млрд м³, або 

майже третину обсягів ПСГ країн ЄС. Як зазначалось раніше, найбільші 

сховища газу розташовані на західному кордоні України на перетині ключових 

газопроводів, що поєднують газотранспортну систему (ГТС) України, Білорусі, 

Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії (рис.3.2.1.). Основні обсяги 

транзитного газу з Росії так само проходять цією територією.  

Ядром майбутнього Східноєвропейського газового хабу повинно стати  

найбільше газове сховище регіону - Більче-Волицько-Угерське, з потужністю 

17050 млн м³. ПСГ  з’єднане з системою газопроводів Івацевичі – Долина III, 

Київ – Захід України-II, Більче-Волиця – Долина, який через своє продовження 

(газопровід Долина – Богородчани) сполучається з магістральними 

газопроводами ―Союз‖ та Уренгой – Помари – Ужгород.  Другим за величиною 

ПСГ регіону є Борогодчанське. Загальна потужність сховища 2300 млн м³ [32]. 

Богородчанське підземне сховище з’єднане з системами магістральних 

газопроводів «Союз», Уренгой – Помари - Ужгород, Ананьїв – Чернівці -

Борогодчани і газопроводом Більче-Волиця - Долина.  Підземні сховища 

Дашавське, Опарське і Угерське з’єднані з системами газопроводів Івацевичі – 

Долина, Київ – Захід України та між собою. Крім того, вони приєднані до 

високопродуктивного газопроводу Більче-Волиця – Долина (діаметром 1420мм, 

довжиною 84 км), який, забираючи газ з Більче-Волицько-Угерського ПСГ та 

трьох вищезгаданих газосховищ, є по суті газопроводом-колектором. Загальна 

потужність Дашавського газосховища 2150 млн м³, Опарського – 1920 млн м³, а 

Угерського – 1900 млн м³. Опираючись на технологічні особливості сховищ, в  
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е 

Рис.3.2.1. Газові сховища Західного регіону України 
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межах комплексу створюються сприятливі умови для маневрування об’ємами 

нагнітання газу та його відбору в широкому діапазоні. ПСГ призначені, перш за 

все, для регулювання сезонної нерівномірності газоспоживання; додаткової 

подачі газу споживачам при екстремальних зниженнях температури, як в 

окремі дні, так і в період аномально холодних зим; створення довгострокових 

резервів газу при виникненні непередбачених ситуацій, таких як довгострокове 

припинення поставок газу у зв'язку з аваріями, стихійними лихами тощо; 

резервування газу у випадку виникнення короткочасних аварійних ситуацій у 

системі газопостачання.   

Беручи до уваги дані про кількість закачування та відбір газу у газові 

сховища, можна помітити тенденцію щорічного зменшення потужностей 

(рис.3.2.2.).  
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Рис. 3.2.2. Міра наповненості газових сховищ України до та після 

опалювального сезону, млрд м³ [3] 
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Для кращого розуміння функціонування газових сховищ варто розглянути 

їх роботу у розрізі газового року. Газовий рік – це проміжок часу, від першої 

газової доби жовтня поточного календарного року і до першої газової доби 

наступного календарного року.  Якщо розглядати газовий рік 2014-2015, то 

загальна кількість газу у газосховища була 16,67 млрд м³, що складало 53,78% 

від загальної місткості газосховищ (рис. 3.2.3).  

 

 

 

Рис. 3.2.3. Динаміка зміни кількості природного газу у газосховищах протягом 

газового року 2014-2015 [44] 

 

Останнім днем закачування газу у 2014 році було 20 жовтня.  Після цього 

почався зимовий період його відбору. 10 квітня 2015 року залишки газу 

становили 7,61 млрд м³, а період відбору змінився новим періодом закачування. 

Загальний обсяг відібраного газу за цей газовий рік становив 9,01 млрд м³. 2 

грудня спостерігалося максимальне значення добового відбору на рівні 132,7 

млн м³, натомість найменше газу було відібрано 27 лютого в обсязі 0,6 млн м³.  

Загальний  обсяг закачування за газовий рік 2014-2015 становив 8,237 млрд м³. 
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Максимальне значення добового закачування спостерігалось 3 червня на рівні 

73,1 млн м³, натомість найменше газу було закачано 20 жовтня в обсязі 0,9 млн 

м³ [44]. 

Газовий рік 2015-2016 почався з позначки 15,71 млрд м³, або 50,68 % 

загальної місткості (рис.3.2.4), що на 960,6 млн м³ менше аналогічного 

показника попереднього року.  

 

 

 

Рис.3.2.4. Динаміка зміни кількості природного газу у газосховищах протягом 

газового року 2015-2016 [44] 

 

30 травня було завершено період закачування, що на 10 календарних днів 

довше, ніж у попередньому році.  При цьому, варто зазначити, що у жовтні 

місяці загалом було закачано 1,38 млрд м³ газу, що в 12,25 рази більше  

закачаного обсягу за аналогічний період попереднього газового року (112,7 млн 

м³).  Зимовий період відбору почався на позначці 17,06 млрд м³ і тривав до 6 

квітня. На цей момент у газосховищах залишалось 8,43 млрд м³ газу. На 

наступний день почався новий період закачування.  Загальний обсяг 

відібраного газу за цей газовий рік становив 8,71 млрд м³. Максимальне 

значення добового відбору спостерігалось 5 січня на рівні 137 млн м³, натомість 
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найменше газу було відібрано 15 липня та 3 серпня в обсязі 0,3 млн м³. Цей 

газовий рік характеризується літнім відбором газу у незначних добових 

обсягах. При цьому варто зазначити, що попереднього газового року 

Укртрансгаз не вдавався до відбору взагалі. Загальний обсяг закачаного газу за 

цей рік становив 7,25 млрд м³. Максимальне значення добового закачування 

спостерігалось 17 жовтня на рівні 85,6 млн м³. Найменше газу було закачано 30 

жовтня в обсязі 0,3 млн м³ [44]. 

Наступний газовий рік почався з позначки 14,31 млрд м³ газу у газових 

сховищах (рис. 3.2.5).  Це значення було найменшим у порівнянні з 

попередніми роками та становило всього 46,16 % загальної місткості ПСГ.  

 

 

 

Рис. 3.2.5. Динаміка зміни кількості природного газу у газосховищах протягом 

газового року 2016-2017 [44] 

 

Даний газовий рік характеризується паралельними процесами закачування 

та відбору протягом десяти календарних днів: 15 жовтня було завершено літній 

період закачування, при цьому зимовий період відбору стартував 6 жовтня. 

«Чистий»  відбір розпочався із позначки 14,73 млрд м³.  Перехід від зимового 
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періоду відбору до літнього періоду закачування також не був одномоментним. 

Сезон закачування газового року 2016-2017 стартував 9 березня, а сезон 

відбору остаточно завершився 26 квітня. Цей період також характеризується 

мінімальним обсягом запаси газу цього газового року – 22 березня було 

зафіксовано 8,1 млрд м³ газу. «Чисте» закачування розпочалось із позначки 8,3 

млрд м³.  Загальний обсяг відібраного газу у цей газовий рік становив 6,91 млрд 

м³. Максимальне значення добового відбору спостерігалось 31 січня на рівні 

91,9 млн м³. Найменше газу було відібрано 26 квітня та 3 травня в обсязі 0,1 

млн м³.  Загальний обсяг закачаного газу за цей газовий рік становив 9,03 млрд 

м³ максимальне значення добового закачування спостерігалось 30 травня на 

рівні 71,5 млн м³, натомість найменше газу було закачано 15 жовтня в обсязі 0,7 

млн м³ [44].  

Наступний газовий рік почався із позначки 16,43 млрд м³, тобто ПСГ були 

заповнені на 53 % від загальної їх потужності (рис. 3.2.6).  

 

 

 

Рис.3.2.6. Динаміка зміни кількості природного газу у газосховищах протягом 

газового року 2017-2018 [44] 

 

Цей газовий рік теж характеризується поступовим переходом від літнього 

сезону закачування до зимового сезону відбору. Останнє закачування відбулось 
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24 жовтня, при цьому перше відбирання газу відбулось вже 3 жовтня. Період 

«чистого» відбору розпочався 25 жовтня на рівні 16,97 млрд м³.  Зимовий сезон 

відбору можна умовно поділити на три етапи. Протягом першого етапу (з 

жовтня до середини листопада), обсяги відбору відбували на рівні від 0,7 млн 

м³ до 23 млн м³ за добу.  У другий етап відбору (умовно з середини листопада 

до середини січня) добові обсяги відбору зросли до рівня 29,1-56,2 млн м³. 

Третій етап тривав з середини січня і тривав до квітня. У цей перід часу з ПСГ 

відбирались найбільші обсяги газу, які з кінця лютого до початку березня 

досягли 100 млн м³ за добу. За підсумками сезону відбору залишки газу в 

газосховищах на кінець першої половини квітня становили 7,4 млн м³, а 

загальний обсяг відбору  до кінця липня сягнув позначки 9,57 млрд м³.  Новий 

сезон закачування було розпочато в першій половині квітня з досить 

нестабільних добових значень 3,6-40 млн м³. Поступово процес закачування 

виходить на рівень 50 млн м³ на добу [44]. 

Беручи до уваги дані про функціонування останніх газових років, можна 

прослідковувати  певні закономірності функціонування газосховищ. По-перше, 

максимальний добовий відбір газу з підземних сховищ стабільно зміщується 

щороку на один календарний місяць: якщо у 2014-2015 рр максимальний 

добовий відбір був на початку грудня, то вже у поточному газовому році 

максимуму було досягнуто на початку березня 2018року. По-друге, динаміка 

закачування газу у ПСГ у літній період з кожним роком стає більш стабільною 

та рівномірною. Особливо це помітно у період початок травня-кінець вересня 

2017 року, а також з початку травня до кінця липня 2018 року. У попередні два 

роки динаміка закачування газу є більш строкатою – спостерігаються часті 

зміни у добових кількостях. По-третє, простежується чітка тенденція 

зменшення максимальних значень добових відборів газу з газосховищ. У 

зимовий період 2014-2015 газового року протягом доби з підземних сховищ 

могло бути відібрано більше 130 млн м³ природного газу, то в аналогічний 

період газового року 2016-2017 добовий відбір не перевищував 92 млн м³ в 

межах доби. Якщо розглядати вже газовий рік 2017-2018 року, то максимальне 

значення добового відбору сягало позначки 116 млн м³ [44]. 
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3.3. Геопросторовий розподіл потужностей зберігання газу  

 

Потенціал газосховищ України значно перевищує внутрішні потреби 

країни: щороку використовується лише близько половини потужності газових 

резервуарів.  Ідея зберігання газу для закордонних трейдерів існує вже давно.  

Найкраще для таких цілей слугують газосховища Західного регіону України 

(ЗРУ), оскільки їх географічна віддаленість від інших підземних сховищ газу не 

тільки зміцнює логістичні позиції, але й також дає змогу розглядати сукупність 

газових резервуарів як газовий хаб європейського зразка. Як зазначалось 

раніше, потенціал газосховищ використовується не в повній мірі. Газосховища 

ЗРУ  - не виключення (рис. 3.3.1.). Загальна потужність п’яти газосховищ – 

25320 млрд м³. Це майже 80% від загальної потужності всіх газосховищ 

України (враховуючи Глібовське газосховище на території тимчасово 

окупованого Криму).  Як зазначено у Енергетичній стратегії України до 2035 

року, видобуток газу матиме таку динаміку: 2020 рік – 22,9 млрд м³, 2025 рік – 

27,5 млрд м³, 2030 рік - 33,8 млрд м³, 2035 рік - 42,1 млрд м³. Це означає, що на 

найближчі 10-15 років місткості підземних сховищ газу буде достатньо для 

зберігання і власного, і європейського газу. За даними річного звіту  

НАФТОГАЗу за 2017 рік, обсяг газу, закаченого третіми сторонами  в підземні 

сховища газу (ПСГ) становив 1,5 млрд м³. Це  15% від загальної кількості газу у 

газосховищах. Обсяг відбору газу третіми сторонами становив 1 млрд м³. Це 

13% від загального обсягу вилученого газу з ПСГ. Це дуже низькі показники, 

беручи до уваги характеристики газових сховищ.  

Щоб краще розібратись у потенціалі використання газових сховищ, варто 

розглянути характеристики кожного ПСГ  ЗРУ окремо за поточний газовий рік. 

Найбільшим газовим сховищем України загалом і Західного регіону зокрема є 

Більче-Волицько-Угерське. Загальна потужність газосховища, як зазначалось 

раніше, складає 17050 млн м³. На рис. 3.3.2. показано реальне використання 

ПСГ, загальну потужність, а також потенційний рівень використання.  
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Рис. 3.3.1. Динаміка наповненості газових сховищ Західного регіону України 
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Рис.3.3.2. Потужність Більче-Волицько-Угерського газового сховища 

 

У досліджуваному газовому році Більче-Волицько-Угерське газосховище 

використовувалось на початок періоду відбору на 51% від загальної 

потужності.  Якщо залишити 10% об’єму ПСГ для потреб балансування газу, то  

у межах тільки даного газосховища можна було б виділити близко 6 575 млн м³ 

об’єму для зберігання газу третіми сторонами.  

Друге за величиною газосховище Західного регіону Богородчанське, 

загальною потужністю 2300 млн м³, у межах досліджуваного газового року 

використовувалось дещо більше: об’єм закачаного газу становить 65% від 

загальної потужності ПСГ (рис.3.3.3). 
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Рис.3.3.3. Потужність Богородчанського газового сховища 

 

Якщо залишити 10% «вільного» об’єму, то у Богородчанськомуу ПСГ можна 

було б зберігати у даному газовому році ще 566 млн м³.   

Найбільший відсоток використання у третього за величиною газового 

сховища – Дашавського. Загальна потужність ПСГ - 2 150 млн м³ (рис.3.3.4).   
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Рис.3.3.4. Потужність Дашавського газового сховища  
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Не враховуючи 10% об’єму газосховища, у досліджуваному газовому році 

можна було б використати ще 207 млн м³ об’єму для зберігання газу третіми 

сторонами.  

Одним із найменш використовуваних у досліджуваному газовому році 

було четверте за величиною газосховище – Опарське (рис.3.3.5).  Загальна 

потужність газосховища 1920 млн м³.  
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Рис.3.3.5. Потужність Опарського газового сховища  

 

Станом на 18.11.17 об’єм газу, який знаходився в ПСГ був 611 млн м³. 

Тобто газосховище було заповнено на 32 % від своєї загальної потужності. 

Період закачування почався для ПСГ теж порівняно пізно: якщо збільшення 

кількості газу  у Більче-Волицько-Угерському, Богородчанському, Угерському 

газосховищах простежується вже у квітні місяці, то період закачування газу у 

Опарському та Дашавському газосховищах почався у тільки липні.  Опарське 

ПСГ, яке є одним із найменших у регіоні, у зв’язку із тим, що використовується 

не в повній мірі, має достатньо великий потенціал для зберігання газу третіми 

сторонами. Тільки  у даному  газосховищі можна було б зберігати ще додатково 

до 1117 млн м³ у поточному газовому році.  
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Найменшим ПСГ регіону є Угерське із  загальною потужністю 1900 млн 

м³. Відсоток використання даного газосховища теж дуже малий: на початок 

сезону відбору рівень газу у ПСГ був на рівні 637 млн  м³. Це близько 34 % від 

загальної потужності ПСГ (рис.3.3.6). 
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Рис. 3.3.6. Потужність Угерського газового сховища 

 

Якщо залишити 10% об’єму для балансування, то у даному газосховищі 

можна було б теоретично зберігати ще близько 1710 млн м³ газу в межах 

одного газового року.  

Отже, можна зробити висновок, що значення підземних сховищ газу є 

досить вагомим для всієї газотранспортної системи країни. За ключовими 

характеристиками українські газосховища поступаються в світі лише 

американським та російським. Підземні сховища гарантують надійність 

транспортування природного ресурсу як для внутрішніх потреб, так і для 

зовнішніх. Мережу підземних сховищ газу можна вважати ліквідним активом 

країни, який є складовою її енергетичної стабільності. У ПСГ України є 

великий потенціал, який можна використовувати для внутрішніх та зовнішніх 

напрямках розвитку цілої газотранспортної системи країни. 
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3.4 Формування управлінської системи Східноєвропейського газового 

хабу 

 

НАК «НАФТОГАЗ» України провідною компанією паливно-енергетичного 

комплексу країни, що відповідає за повний спектр операцій, що пов’язаний із 

розвідкою та подальшою розробкою родовищ, експлуатацією, а також 

транспортуванням та зберіганням нафти та газу. Діяльність підприємства 

здійснюється за такими основними напрямками: видобування та переробка 

сировини, транспортування, розподіл та реалізація, а також забезпечення 

виробництва. Структура компанії складається із трьох дочірніх компаній, п’яти 

дочірніх підприємств, двох державних акціонерних товариств та двох відкритих 

акціонерних товариств (рис.3.4.1.).  

У межах відповідальності ПАТ «Укргазвидобування», ДАТ 

«Чорноморнафтогаз» та  ВАТ «Укрнафта» є функції, які пов’язані із 

видобутком та переробкою сировини. Транспортуванням займаються три 

компанії: ДК «Трансгаз», ВАТ «Укртранснафта», та ДАТ «Укрспецтрансгаз». 

За розподіл та реалізацію відповідають такі компанії як ДК «Газ України», ДП 

«Нафтогазмережі», СП «Укренерго» та  ВЗП «Нафтогаз».  Такі підприємства, 

як ДП «Нафтогазкомплект», ДП «Нафтогаз», ДП «Ликво» працюють у сфері 

забезпечення виробництва. Провідною дочірньою компанією НАК 

«НАФТОГАЗ» є «Укртрансгаз» (УТГ). Компанія займається всіма 

стратегічними та операційними процесами, які пов’язані із функціонуванням 

підземних сховищ газу.  ПАТ УТГ було створено відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Прo реoрганізацію дoчірніх компаній 

Націoнальнoї акціoнернoї кoмпанії «Нафтогаз України» від 13.06.2012 №360-р, 

наказу Міністерства енергетики та вугільної прoмисловoсті України «Прo 

реoрганізацію Дoчірньої кoмпанії УТГ Націoнальної акціoнерної кoмпанії  
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Рис. 3.4.1. Структура НАК «НАФТОГАЗ» України до 1 січня 2020 р [35] 
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«Нафтoгаз України» від 18.07.2012 №530 внаслідoк реoрганізації шляхoм 

перетвoрення в публічне акціoнерне тoвариствo Дочірньoї кoмпанії УТГ  [35]. 

Відповідно із зобов’язаннями Третього енергетичного пакету Україна 

повинна розділити транспортування, зберігання, видобуток та продаж газу. На 

даний момент всі ці функції виконують компанії, які входять до НАК 

«Нафтогаз України». Процес, за яким відбувається відокремлення відповідних 

функцій називається анбандлінгом. Оскільки Третій енергетичний пакет 

відіграє ключову роль у реструктуризації НАК «Нафтогазу» варто розглянути 

його положення більш детально. З 2011 року Україна входить до Енергетичного 

співтовариства. Це міжнародна організація, до якої входить як низка держав ЄС 

так і  країни, які до ЄС не входять.  Однією із цілей організації є інтеграція 

національного паливно-енергетичного сектору країни в енергетичний ринок ЄС 

для подальшого встановлення європейських норм та стандартів і формування 

єдиного енергетичного ринку. Власне із цією метою було розроблено Третій 

енергетичний пакет – пакет законів для регулювання внутрішнього ринку газу і 

електроенергії. Близько 15 років тривав процес розробки та імплементації 

моделі, яка б була ефективною та дієвою для будь-якої із країн європейського 

простору – від 90-х ХХ ст до кінця 2000х ХХІ ст. тобто до прийняття Третього 

енергетичного пакету [16]. 

Енергопакет є діючим від вересня 2009 року і має на меті 

демонополізувати та лібералізувати енергетичні ринки відповідно до інтересів 

ключових споживачів, реформувати корпоративне управління державних 

компаній, що є операторами, провести процес анбандлінгу власності та 

створити повноцінні національні ринки електроенергії та газу. Законодавчою 

базою енергопакету є дві директиви і три постанови: директива щодо загальних 

правил на ринку електроенергії; директива щодо загальних правил на 

внутрішньому ринку газу; постанова щодо умов доступу до електромереж для 

міжнародної торгівлі; постанова щодо умов для доступу до газових мереж ждя 

міжнародної торгівлі; постанова про заснування Співтовариства взаємодії 

енергетичних регуляторів. Третій енергопакет повинен стати своєрідними 

каталізатором інвестування у енергетичну сферу, а також має на меті 
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покращити міжнародну торгівлю енергоносіями та диверсифікувати  джерел 

енергії, оскільки сьогоднішній день на енергетичному ринку ЄС досі 

залишається невелика кількість компаній, які контролюють істотні ринкові 

частки [35].  

Незважаючи на те, що Україна входить у співтовариство з 2011 року (як 

зазначалось раніше), процес втілення основних положень енергопакету в країні 

почався тільки на після 2014 року, а модель анбандлінгу була затверджена 

Урядом України 18 вересня 2019 року. Безпосередня імплементація 

енергетичних хартій  (Третього енергетичного пакету) почалась із введення в 

дію закону України «Про ринок природного газу» (від 09.04.2015 р.) та закону 

України «Про ринок електричної енергії» (від 12.06.2017 р.). Для більш 

детальної характеристики варто розглянути головні положення закону України 

«Про ринок природного газу». Перше положення полягає у визначенні 

правових засад функціонування ринку природного газу, який є заснованим на 

принципі вільної конкуренції, на захисті прав споживачів та на безпеці 

постачань енергоносія.  Друге положення полягає у закріпленні регулювання 

держави на ринку послуг щодо транспортування, розподілу, зберігання 

природного газу, а також послуг, що пов’язані із функціонуванням LNG- ринку. 

Третє положення полягає у передбаченні формування торгівельного ринку 

природного газу, який складатиметься із оптового та роздрібного ринків газу. 

[16].  

У рамках домовленостей із європейським енергетичним співтовариством, 

Україна повинна сформувати незалежного оператора газотранспортної системи 

(ГТС). Раніше дані функції виконував УТГ.  

ПАТ «Нафтогаз» розробив план дій, який спрямований на нівелювання 

ключових ризиків, пов’язаних із анбандлінгом: 

1. Створення у складі УТГ окремих структур («Оператор ГТС», 

«Оператор ПСГ»), які спеціалізуються на транспортуванні та зберіганні газу, 

переведення необхідних активів та персоналу, налагодження співпраці між 

ними як між окремими юридичними особами. На даний момент ці філії уже 
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створено, триває процес реформування «Оператор ПСГ»  та установлення 

регламенту подальшої роботи; 

2. Залучення до співпраці провідних експертів газотранспортної сфери 

для подальшої співпраці, а також налагодження контактів із газовими 

операторами Європи; 

3. Створення окремої юридичної структури (без виходу із загальної 

структури ПАТ «Нафтогаз») філії УТГ до завершення дії транзитного 

контракту з російським «Газпром». У подальшому ця компанія повинна увійти 

до складу ПАТ МГУ; 

4. Передача ГТС та відповідних прав і угод від групи Нафтогазу у 

МГУ. Чинність даних угод обумовлена низкою важливих рішень, які повинні 

бути прийняті парламентом, при зміни законодавчою бази. Це дозволить 

зреалізувати майнові зміни відповідно до обраної моделі, незалежність та 

безпеку роботи нового оператора ГТС. Паралельно із цим повинна відбутись 

сертифікація нової структури зі сторони українського регулятора.  

Питання анбандлінгу є віддзеркаленням готовності України виконувати 

поставлені перед нею завдання європейським енергетичним співтовариством 

[68]. Виконання домовленостей стане своєрідним визначником прозорості 

українського енергетичного ринку, а також відображенням готовності до 

входження  міжнародних інвесторів та нових енергетичних гравців. Це дає 

змогу також здійснювати купівлю газу на східному кордоні України і окремо 

оплачувати послуги українських філій за транспортування та зберігання газу.  

За даними НАК «Нафтогаз» на сьогоднішній день вже 10 компаній 

зацікавились співпрацею із МГУ. Така співпраця є перспективною не тільки у 

плані транзиту газу, але й у його зберіганні. Якщо буде забезпечено достатній 

об’єм реверсу газу, буде створена незалежна торгова біржа і окремий оператор, 

який буде здійснювати всі операційні функції, на базі підземних сховищ газу 

(ПСГ) Західного регіону України (ЗРУ) можна буде створити надпотужних 

газовий хаб.  

Загалом, у відповідності до закону було дві моделі, за якими може бути 

проведений анбандлінг. Перша модель – це так звана модель ISO  (Independent 
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System Opetaror), при якій газотранспортні активи залишаються у Нафтогазі, 

але оператор передається незалежному третьому органу. Друга модель – це 

модель OU (ownership unbundling). Ця модель передбачає вилучення оператора 

та активів ГТС за межі групи «Нафтогаз». В обох варіантах «Нафтогаз» не 

контролює діяльність пов’язану із транспортування газу, а залишається 

звичайним гравцем на ринку. Обидві моделі були раніше імплементовані 

різними країнами, хоча кожна з них має свої переваги та недоліки.  

Модель ISO дає можливість провести процес абандлінгу швидше і 

забезпечує максимальний захист інтересів країни на міжнародній торговій 

арені. При цьому необхідно провести більше змін законодавчої основи. Процес 

імплементації моделі OU є більш складним  реалізації, хоча має більш просту та 

зрозумілу систему управління оператора над активом. Таку модель найчастіше 

застосовують в Європейських країнах. Вона передбачає, що оператор і 

газотранспортна система (ГТС) є постачальником та виробником газу, а 

незалежність оператора забезпечується іншими регулюваннями. Як власник 

структури, оператор несе повну відповідальність за ГТС, має можливість 

приймати рішення щодо подальшого розвитку системи під наглядом 

відповідного державного органу. В ЄС були також випадки застосування 

моделі OU за умови обмеженої власності оператора на систему. Тим не менше, 

права оператора ототожнювались правам власника на  систему (Португалія).  

18 вересня 2019 постановою Кабінету міністрів України №840 «Про 

відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення 

діяльності оператора газотранспортної системи», а також розпорядженням № 

791-р «Питання  управління акціонерним товариством «Магістральні 

газопроводи України»» урядом було обрано модель ISO,  згідно якої оператор 

газотранспортної системи залишається у державній власності без права 

приватизації. Крім цього розпорядженням уряду передбачається передача 

оператора ГТС у підпорядкування Міністерства фінансів [35]. Для того, щоб 

прискорити процес відокремлення, УТГазом було залучено компанію  PWC, 

яка повинна допомогти у реалізації проекту відповідно до директиви уряду у 

прозорий та ефективний спосіб [66].  
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15 листопада 2019 року була затверджена постанова Кабінету міністрів № 

942 про порядок передачі та умови договору про передачу об'єктів державної 

власності, що використовуються у веденні діяльності з транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами.   

Секретаріатом Енергетичного співтовариства було оприлюднено 17 грудня 

2019 року позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «Оператор ГТС 

України» як оператора ГТС [35]. 

Національною комісією, що впроваджує державне регулювання у секторі 

енергетики та комунальних послуг було прийнято 24 грудня 2019 року дві 

постанови щодо сертифікування та ліцензування оператора ГТС: №3011 Про 

видачу ліцензії на транспортування газу ТОВ «Оператор ГТС України», а також 

Постанову № 3013 про встановлення тарифів для ТОВ «Оператор ГТС 

України» на послуги пов’язані із транспортуванням газу на період 2020-2014 

рр. [66]. 

Фінальний етап анбандлінгу полягає у виведенні ТОВ «Оператор ГТС 

України» із складу НАК «Нафтогаз» та передача нового оператора у власність 

та під управління компанії ПАТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ). 1 

січня 2020 року закінчилась чинність існуючого контракту із російським 

Газпромом, нова компанія була автоматично переведена до МГУ і почала свою 

роботу у статусі незалежного оператора ГТС України.  

Проведений анбандлінг дає вже перші свої плоди. Зокрема, 28 лютого 2020 

року, з’явилась інформація про те, що між Україною та Словаччиною з 1 

березня 2020 року буде запущено віртуальний реверс. Він буде здійснюватись 

через точку «Вельке Капушани» - «Ужгород». Словацькою стороною виступає 

компанія – оператор Eustream a.s. Це стане своєрідним додатком до 

потужностей, які проходять точкою «Будінце», ще з 2014 року, тим самим 

збільшуючи коридор словацьких поставок газу в Україну. Станом на лютий 

2020 року заплановано поставки у розмірі 10 млн м³ на добу [7].   

Важливим з перспективи формування хабу є визначення центру, який буде 

відповідати за операційні функції хабу (рис.3.4.2). Для цього слід застосувати 

метод визначення центра ваги. У даному випадку центр ваги буде місцем  
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Рис. 3.4.2. Центр Східноєвропейського газового хабу 
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розташування одного операційного центра майбутнього газового хабу. 

Якщо відповідний центр розмістити в обґрунтований точці регіону (у центрі 

ваги), то транспортні витрати стануть мінімальними. Для застосування методу 

слід, у першу чергу, враховувати параметр потужності окремого газового 

сховища.  Як зазначалось раніше, найбільшим газовим сховищем ЗРУ є Більче-

Волицько-Угерське. Якщо загальна потужність газових сховищ регіону складає  

25 320 млн м³, то на  Більче-Волицько-Угерське газосховище припадає 67% 

потужності газозберігання регіону - 17050 млн м³. Другим за потужністю є 

Богородчанське газосховище. На нього припадає 9% загальної резервної газової 

потужності регіону. Три інші газові сховища мають практично однаковий 

показник загальної потужності – 2150  млн м³, 1920 млн м³ та 1900 млн м³, що 

сумарно становить 24% від потужності регіону.  Відповідно центр ваги регіону 

буде найбільшим чином тяжіти до найпотужнішого газового сховища, а всі 

інші будуть практично рівно сильно «відтягувати» його на себе Беручи до уваги 

відповідні дані, можна зробити висновок, що центром ваги даного регіону буде 

місто Стрий, Львівської області.  Застосування даного методу має один 

важливий недолік: відстань від встановленого центра до об’єкта вираховується 

по прямій. Та завдяки розвиненій транспортній мережі досліджуваного регіону, 

основний принцип методу – подібність моделі та модельованого об’єкта  не 

порушено. Якщо брати до уваги наявну автомобільну мережу, то відстань від 

центру (м.Стрий) до Більче-Волицько-Угерського газосховища 25 км; до 

Богородчанського – 119 км; до Дашавського – 17 км; до Опарського – 30 км; до 

Угерського – 8 км.  

 

Висновки до розділу 3  

 

Незважаючи на загальну тенденцію зниження споживання вичерпних видів 

палива та збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії, 

природний газ залишається одним із головних енергетичних ресурсів ЄС. У 

структурі енергоспоживання країн ЄС частка блакитного палива становить 

близько 22%. Із зростанням частки виробництва у господарстві країн, імпорт 
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природного газу в умовах економічного розвитку збільшується, що, в свою 

чергу, зберігає тенденцію  високої імпортозалежності від даного енергоносія. Із 

необхідністю вирішення проблеми енергетичної безпеки у різних країнах ЄС 

сформувались газові хаби, які, по суті, є торгівельними майданчиками, що  

виконують функцію зберігання та продажу палива. Найбільшими за обсягами 

торгівлі за даними 2016 року є газовий хаб TTF (Нідерланди),  NBP (Велика 

Британія), NCG (Німеччина), GPL (Німеччина), PSV (Італія), ZEE (Бельгія), 

PEG Nord (Франція), VTP (Австрія), VOB (Чехія) та PEG TRS (Франція). 

Важливими характеристиками функціонування газових хабів є такох кількість 

учасників (трейдерів) та  коефіцієнт перепродажу газу. Серед суб’єктивних 

чинників, які впливають на формування та функціонування газового хабу слід 

брати до уваги політичний, культурний та комерційний. Якщо розглядати такий 

показник як кількість учасників ринку, то найбільш потужними у даному плані 

будуть газові хаби NBP та TTF. Газові хаби PSV, ZEE, VTP та PEG Nord є 

торгівельними майданчиками, які демонструють достатньо динамічний 

розвиток і з кожним роком посилюють свої позиції на газовому ринку. Такі 

газові хаби як PEG S+T, VOB, AOC на даний момент ще не можна 

класифікувати як великі, ліквідні газові майданчики. Беручи до уваги показник 

кількості учасників ринку треба наголосити на тому, що для характеристики 

враховують всі компанії, не залежності від того є компанія біржовою чи 

позабіржовою. Важливим критерієм є кількість незалежних учасників. Тут 

простежується пряма залежність: чим більша кількість учасників ринку, тим 

ліквіднішим (прозорішим) можна вважати ринок. Саме визначення «активного 

учасника» є достатньо складним і досить суб’єктивним. На газовому 

майданчику потрібно щонайменше десять активних учасників, щоб 

підтримувати прозорість ринку, а також стимулювати його розвиток. У даному 

дисертаційному досліджені активними учасниками газового хабу вважаються ті 

компанії, які беруть участь у торгівлі щонайменше один раз на тиждень. Якщо 

розглядати показник  перепродажу газу, то варто зазначити, що даний показник 

найкраще відображає комерційний успіх хабу. Коефіцієнт перепродажу є 

кратним числом, що відповідає кількості разів, від моменту продажу першому 
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покупцю і до моменту надходження до кінцевого споживача. Вважається, що 

газовий хаб є достатньо розвиненим та зрілим, якщо коефіцієнт перепродажу 

газу є більшим ніж 10. Слід зазначити, що всі показники є пов’язаними між 

собою. Якщо є велика кількість учасників ринку і вони продають великі обсяги 

газу, тоді, як наслідок, коефіцієнт перепродажу є високим. Беручи до уваги 

відповідний показник, можна стверджувати, що газові хаби TTF та NBP 

характеризуються значно вищими коефіцієнтами перепродажу, ніж інші газові 

хаби. Такі газові хаби, як VTP,  ZEE, NCG та GPL тільки нарощують свої 

потужності і характеризуються дещо меншими коефіцієнтами перепродажу, а 

газові хаби PEG Nord, PSV, VOB  та PEG TRS мають достатньо низький рівень 

перепродажу.  

Якщо кількість учасників ринку, коефіцієнт перепродажу та обсяги 

торгівлі є кількісними показниками, які піддаються об’єктивному аналізу, то 

такі фактори як політична ситуація, культура споживання країни та 

комерційний успіх торгівельного майданчика є достатньо суб’єктивними 

чинниками, хоча теж мають значний вплив на формування та подальше 

функціонування газового ринку.  Таку групу чинників варто розглядати окремо. 

Першій із цієї групи – політичний фактор – пов’язаний із загалом найбільшим 

чином із візією ЄС на єдиний європейський паливний ринок. Сюди варто 

віднести і європейські енергетичні хартії (три енергопакети) і мережеві 

кодекси. Культурний фактор реалізується, головним чином, через культуру 

споживання населення та економічну культуру країни. Тобто, чи наявні в країні 

кілька джерел постачання, чи є один гравець-монополіст.  

Комерційний фактор, перш за все, пов’язаний із конкуренцією різних 

торгівельних майданчиків. На сьогоднішній день спостерігається процес 

трансформації газових ринків. Державні компанії, намагаючись зберегти 

контроль над доходами, залишають на головних лідерських позиціях державні 

компанії, які в подальшому лобіюють їх інтереси.  

Щодо характеристики Східноєвропейського газового хабу, то варто 

зазначити, що Україна має у своєму розпорядженні найпотужнішу систему 

газозберігання ЄС. 80% від загальної потужності мережі газосховищ 
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знаходиться у межах ЗРУ та розприділяється між п’ятьма ПСГ. Найбільшим 

газовим сховищем регіону є Більче-Волицько-Угерське із потужністю 17050 

млн м³. Чотири інших ПСГ мають дещо менші показники потужності: 

Богородчанське – 2300 млн м³, Дашавське 2150 млн м³., Опарське – 1920 млн м³ 

та Угерське – 1900 млн м³. Беручи до уваги дані про функціонування останніх 

кількох газових років, можна прослідкувати певні закономірності 

функціонування газових сховищ: максимальний добовий відбір із систем ПСГ 

стабільно зміщується щороку на один календарний місяць; динаміка 

закачування газу у ПСГ у літній сезон щороку стає більш стабільною та 

рівномірною; простежується чітка тенденція зменшення добових відборів газу з 

систем ПСГ.  

Потенціал газосховищ значно перевищує внутрішні потреби країни. 

Щороку у використанні знаходиться лише трохи більше  половини 

потужностей ПСГ. Вільні потужності можуть використовуватись іноземними 

трейдерами, які імпортують російський газ територією України, тим самим 

підвищити рівень надійності та диверсифікацію транспортування для країн ЄС.   
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ГАЗОВОГО ХАБУ 

 

4.1. Середньосхідноєвропейський рівень 

 

На сьогоднішній день Україна є одним із найбільш надійних транзитерів 

енергоресурсів і планує й надалі залишати за собою позицію лідера. У 

сучасному світі відбувається зміна у підході до формування енергетичної 

політики. Зокрема, відбувається перехід від існуючої структури 

функціонування паливного сектору, в якому основні позиції займали великі 

виробники, малоефективні мережі, відсутність прозорої конкуренції на ринках 

природного газу – до нової структури, в який значну роль буде відігравати 

конкурентоспроможний енергетичний ринок, більша кількість учасників, 

диверсифікація поставок тощо. Впровадження інноваційних розробок, 

трансформація наявних транспортних мереж, зміна ієрархічної структури 

домінуючих паливних корпорацій – не тільки нові економічні та технологічні 

виклики, що постають перед країною, але разом із тим, це відкриття нових 

можливостей для виходу на міжнародний паливний ринок.  

Розробляти план енергетичної стратегії України у теперішніх умовах є 

надзвичайно складно. Це пов’язано, насамперед, із відсутністю загального 

довгострокового плану соціально-економічного розвитку України та високим 

рівнем економічної та політичної невизначеності, а також воєнною агресією 

Росії. Географічне положення України між ЄС та Росією та факт воєнного 

вторгнення останньої на території України можна сприймати не тільки як 

виклик, але й як нову можливість [24].  Виклик полягає, насамперед, у реальній 

загрозі втратити частину енергосистеми країни, а також і транзитний статус 

держави. З іншої сторони теперішня ситуація дає розуміння відокремленості 

України від Росії, дає можливість імплементувати нові тенденції, які 

відбуваються на сучасних європейських ринках енергоносіїв, а також зменшує 

залежність від імпорту та транзиту газу.  Між Україною та ЄС було підписано 
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оновлений меморандум, що набуває чинності від 24 листопада 2016 року,  про 

порозуміння щодо співпраці в енергетичній галузі закріплює роль України як 

стратегічного партнера, країни-транзитера. При цьому слід зазначити, що 

загалом проекти ЄС в енергетичній сфері все менш орієнтовані на Україну та її 

потенціал. На даний момент України перебуває у стані своєрідного опору перед 

політизуванням Росією міждержавних відносин у сфері енергетики. Важливою 

підтримкою для України у цьому процесі може стати поширення європейських 

енергетичних стандартів на існуюче українське законодавство, а також 

приєднання до загальноєвропейського газового ринку. Це дасть підстави 

лібералізувати та демонополізувати внутрішній енергетичний ринок, зробити 

його більш ліквідним, доступним та конкурентоспроможним. Основне 

стратегічне завдання, що стоїть перед українською енергетикою на 

сьогоднішній день - це досягнення максимально можливої енергетичної 

незалежності. Це дасть змогу не тільки говорити про перспективу внутрішнього 

національного розвитку сектору, але й про його інтеграцію у європейські 

мережі.  

Обсяги транзиту територією України мають велике значення на кількість 

зберігання газу у підземних сховищах газу (ПСГ), але не ключове. Якщо 

розглянути  карту газової інфраструктури Європи (рис.4.1.1.) то можна 

побачити, що ПСГ Європи розміщені достатньо не рівномірно і часто віддалено 

від основних транспортних коридорів. Імпортний газ, яким шляхом він би не 

транспортувався, треба десь зберігати і найкраще для цього підходять ПСГ 

Західного регіону України (ЗРУ), оскільки вони розташований найближче до 

основних газотранспортних шляхів і є  за своїми потужностями є найбільшими 

в Європі. У 2016 році іноземним трейдерам було запропоновано закачувати газ 

для наступного сезону літом не розмитнюючи його, оскільки у теплий сезон є 

багато вільних потужностей у ПСГ, а ціни на газ значно нижчі у порівнянні із 

холодними сезонами. На таку пропозицію відреагували трейдери Польщі, 

Болгарії та Румунії. 
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Рис.4.1.1. Газотранспортна інфраструктура Європи 2018 рік [92] 
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На сьогоднішній день українська трубопровідна мережа забезпечує 

найбільш гнучке та збалансоване постачання газу в Європу. На рис. 4.1.2. 

показано обсяги поставок газу з Росії  в країни ЄС за даними аналітичного 

агентства Platts [112]. Червоним зазначено обсяги, які транспортуються 

українською ГТС у Словаччину, звідти до Австрії, а пізніше частково до Італії. 

Блакитний графік відображає обсяги, які надходять Північним потоком до 

Грейсвальда. До 2011 року обсяги транспортувались також територією України. 

Варто зазначити, що вже із цього часу політика ЄС була спрямована на 

диверсифікацію поставок газу, незважаючи на низькі тарифи на транзит 

Україною та дружні відносини України та Росії. Ще одним графіком на рис. 

4.1.2. зображено поставки газу через територію Білорусі.  

 

 
 

 

 

Рис. 4.1.2. Обсяги транспортування газу з Росії до країн ЄС, 2017 р 

[112] 
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На рис.4.1.3. показано обсяги поставок газу до країни ЄС на прикладі Італії 

різними імпортерами. На графіку чітко видно переважаючі обсяги поставок із 

австрійського Баумгартену, які в свою чергу потрапляють туди транзитом із 

Росії через Україну та Словаччину. Достатньо стабільні обсяги поставок 

надходять у Італію із Тунісу (синій графік), а також із Лівії (помаранчевий), 

хоча сумарно ці два імпортери не переважають над обсягом поставок з Австрії. 

Вони дозволяють збалансувати та корегувати надходження головного 

імпортера.  

 

 
 

 

Рис.4.1.3. Імпорт газу на прикладі Італії за країнами надходження, 2017 р 

[112] 

 

Енергетичною стратегією України до 2035 року передбачені конкретні 

етапи розвитку газового сектору країни. Таких основних етапів є три. На 

першому етапі (до 2020 року) передбачається кінцева імплементація Третього 

енергетичного пакета. Завдяки цьому є можливість створити повноцінний 
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ринок природного газу відповідно до енергетичного законодавства ЄС. Це 

також дозволить впровадити реформи та сформувати конкурентоспроможне, 

інвестиційно привабливе середовище. Важливими на даному етапі є також не 

тільки процес інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до 

енергосистем Європейської мережі системних операторів передачі 

електроенергії ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for 

Electricity), але й сполучення з Європейською мережею системних операторів 

постачання газу ENTSO-G (European Network of Transmission System Operations 

for Gas). На другому етапі (до 2025 року) механізм роботи буде диктуватись 

новим ринковим середовищем, а також фактичною інтеграцією Об’єднаної 

енергетичної системи України з енергетичною системою Європи. Це повинно 

суттєво вплинути на вибір об’єктів для модернізації, або створення нової 

транспортної інфраструктури відповідно до вимог. Конкретною метою цього 

етапу є впровадження механізму залучення інвестицій, що будуть спрямовані 

на модернізацію наявної транспортної інфраструктури. На даному етапі 

очікується кінцева інтеграція у європейську систему транспортування газу  

ENTSO-G, а також подальша кооперація з країнами Середньосхідної Європи 

для підвищення надійності поставок газу. До 2025 року очікуються також 

внутрішні реформи України у газовому секторі, що прямолінійно впливає на 

розвиток країни на зовнішньому ринку. Зокрема, у газовій сфері очікується 

повного забезпечення внутрішніх потреб у енергоносії за рахунок власних 

ресурсів через збільшення видобутку, а також оптимізація газотранспортної 

системи країни відповідно до її завантаження. Третій етап Енергетичної 

стратегії України (до 2035 року) має найменш окреслені рамки, оскільки його 

основні положення залежать від ступеня реалізації попередніх двох етапів. Тим 

не менше, на третьому етапі стратегія спрямована на інноваційний розвиток 

газового сектору. Інвестиції, які будуть залучені до цього часу, повинні будуть 

бути спрямовані на модернізації мережі. Вибір інфраструктури залежатиме 

насамперед від газової кон’юктури. Також на даному етапі очікується 

впровадження сучасних технологій для балансування піків споживання. 

Основними завданнями на даному етапі для газового сектору будуть: 1. 
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збільшення обсягів внутрішнього видобутку газу (це загалом передбачає також 

збільшення видобутку газу нетрадиційними шляхами, а також видобутку на 

шельфі); 2. балансування потужності газотранспортної системи країни в умовах 

розвитку загальноєвропейського ринку природного газу.  

Одним із ключових завдань, а разом із тим перспектив, у газовому секторі 

для України на середньосхідноєвропейському рівні є мережева інтеграція 

транспортної газової мережі в європейський газовий простір. Для досягнення 

поставленої цілі необхідно рухатись у напрямку трансформації 

газотранспортної інфраструктури до рівня безпроблемного балансування 

постачань енергоносія. Це повинно закріпити за Україною використання 

державної газотранспортної мережі для транзиту російського газу до країн ЄС, 

а також забезпечити здійснення як прямих, та і реверсних поставок газу між 

Україною та ЄС. Важливу роль у даному процесі буде відігравати можливість 

зберігання газу на території України, оскільки це дозволить балансувати 

торгівельні операції, які завжди виникають на газовому ринку. При цьому 

повинен бути здійснений державний контроль над наявною стратегічно 

важливою інфраструктурною мережею.  

Важливим аспектом для інтеграції газового сектору є також забезпечення 

можливості європейським компаніям здійснювати закупівлю газу на східному 

кордоні України для нівелювання недовіри до транзиту газу територією 

держави. Слід зазначити, що це можливо здійснити лише за умови 

встановлення точок входу станціями вимірювання та обліку обсягів з 

врахуванням не тільки кількісних параметрів, але й якісних. Таке завдання 

визначено також Енергетичною стратегією України до 2035 року. Втім, план 

заплановано реалізувати у короткостроковій перспективі, тобто до 2020 року. 

На сьогоднішній день немає жодного підтвердження стосовно транспортування 

російського газу територією України після 2019 року.  Активне просування 

проектів альтернативних поставок газу з Росії до країн ЄС, затверджені дозволи 

на будівництво відповідних газопроводів, частковий демонтаж російської 

газотранспортної системі на кордоні із Україною дає підстави вважати, що 

транзит не буде зберігатись на наявному зараз рівні. Хоча, завдяки санкціям 
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проти РФ загалом та проти «Газпром» зокрема, зусиллям Європейської комісії 

цілком можливе збереження українського транзиту в межах 15-40 млрд м³/рік у 

балканському напрямку до введення в експлуатацію «Турецького потоку».  Тим 

не менше очікується, що транспортування газу для внутрішніх потреб буде на 

рівні 26-30 млрд м³/рік, а частка міжнародних компаній, зацікавлених у 

транзиті газу територією України буде становити близько 50%, частка 

компаній, які будуть зацікавлені у зберіганні газу у підземних сховищах 

України – на рівні 20%. Це дає всі підстави для боротьби за інвестиційну 

привабливість українського газового сектору для іноземних компаній, а також у 

довгостроковій перспективі диверсифікувати поставки газу і мінімізувати 

залежності від одного окремо взятого імпортера.   

Загальне покращення ділового клімату в державі є важливою передумовою 

формування сприятливого інвестиційного середовища і в газовому секторі. 

Факторами формування такого середовища є наявність прозових та ліквідних 

енергетичних ринків, інтеграція не тільки газової, але й загалом енергетичної 

інфраструктури в європейський простір та реалізація Закону України «Про 

ринок енергії», а також відповідних супроводжуючих актів, інтеграція 

регуляторно-законодавчої бази з базами ЄС [24]. Також, як вже зазначалось 

раніше, важливим є злиття із ENTSO-G те тільки у технічному, але й у 

інституційному та правовому аспекті. Це дасть Україні, як члену Енергетичного 

Співтовариства, можливість проводити спільну регуляторну політику разом із 

країнами ЄС, удосконалювати законодавчу базу, яка регулює функціонування 

газового сектору з урахуванням вимог acquis communautaire, тобто згідно із 

існуючою правовою системою ЄС, яка включає акти законодавства, які є 

прийнятими в рамках Європейського співтовариства, спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. 

[38].  

Важливо розглядати інвестиційну привабливість газового сектору України 

у комплексі із загальною економікою країни, оскільки це механізм, який є 

взаємопов’язаним. У випадку відсутності комплексу заходів, що спрямовані на 

залучення інвестицій, запобігання відтоку державних капіталів, інвестиційну 
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привабливість формувати буде надзвичайно складно. Необхідним є тактичні 

рішення, що будуть відповідати визначеним довгостроковим цілям 

Енергетичної стратегії України до 2035 року, імплементація податкового 

законодавства, яке буду спрямоване на стимулювання надходження інвестицій 

у паливно-енергетичний сектор, а особливо у газовий напрямок. Разом із цим 

повинні бути налагоджені чіткі механізми державно-приватного партнерства та 

ліквідної регуляції у сфері інвестування, яка буде відповідати європейським 

нормам. Також повинно бути досягнена відкритість газорозподільних компаній 

(облгази), що забезпечить прозорість у ціноутворенні енергоносія. Для 

забезпечення інвестиційної привабливості важливим також є імплементація 

відкритих механізмів забезпечення конкуренції на ринку. Це включає в себе 

доступ третім сторонам до наявної інфраструктури з введенням тарифікації 

Price Cap Regulation. Це передбачає регулювання граничної ціни методом 

стимулювання утворення тарифу на послуги операторів енергетичних мереж 

при наявності монополії. Не менш важливим є також створення плану та 

інвестиційного проекту, на меті якого буде досягнення визначених цілей 

Енергетичної стратегії України до 2035 року.  

 

4.2. Внутрішньодержавний  рівень 

 

У паливно-енергетичному балансі України природній газ має частку 35% 

посідаючи тим самим перше місце. Згідно із планом «Енергетична стратегія 

України на період  до 2035 року» очікується зниження частки природного газу 

на 10% у загальній структурі паливно-енергетичного комплексу країни. 

Незважаючи на це, існує загальноприйнята тенденція сприйняття природного 

газу як найбільш чистого джерела енергії завдяки мінімальній емісії СО2 і 

поліпшенню технологій видобутку. Такі тенденції ставлять перед 

газотранспортної системою (ГТС) країни нові цілі, реалізація яких дозволить 

вивести енергетичну промисловість України на якісно новий рівень.  
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Як зазначалось раніше, українська газотранспортна мережа є однією із 

надійніших та найпотужніших у Європі. Її прoпускна спроможність на вхoді 

станoвить 302,1 млрд м3/рік, на вихoді – 178,5 млрд м3/рік, у тoму числі 146 

млрд м3/рік – в напрямку країн ЄС та Туреччини. Протяжність газопроводів 

становить близько 38 тис. км. і вони тісно  пов’язані із газотранспортними 

системами сусідніх держав: Росії, Білорусі, Словаччини, Польщі, Угорщини, 

Румунії та Молдови [68]. Ключовим  є інтеграція української ГТС в 

європейську газову мережу.    

Для кращого розуміння принципу функціонування української ГТС та її 

значення в векторі європейської інтеграції варто розглянути головні показники 

газового сектору України за останній рік (рис.4.2.). У 2019 році українськими 

газовими компаніями було нарощено обсяги закупівлі газу у таких країнах як 

Польща, Угорщина та Словаччина на 34% у порівнянні з попереднім 2018 

роком. Сумарно у обсягах це становить близько 14,2 млрд м³ газу. Найбільшим 

чином зріс імпорт природного газу із Словаччини – 9,1 млрд м³, тобто майже на 

42% . Щодо постачання газу із інших країн, то варто зазначити, що постачання 

енергоносія з Польщі зросло вдвічі – підвищилось до 1,4 млрд м³, а з Угорщини 

– підвищилось на 7% до 3,7 млрд м³. Варто також наголосити, що Україна 

продовжує й надалі закупівлі газу виключно у західних компаній і з 26 

листопада 2015 року не має торгівельних зв’язків (купівлі/продажу) з 

російським «Газпромом». Тим не менше Україна залишає за собою статус 

транзитної держави і продовжує транспортувати російський газ до країн 

Європи , а також реверсом отримувати енергоносій з Польщі, Угорщини та 

Словаччини. Обсяги газу, що були імпортовані у 2019 році з країн Європи, 

були, головним чином, закачені у підземні сховища газу (ПСГ) та 

використовувались під час опалювального сезону. Загалом у 2019 році у ПСГ 

було закачено 13,1 млрд м³. Це на 33,7% більше, ніж у минулому 2018 році. 

Варто зазначити, що 2019 рік характеризується відносно низьким рівнем 

споживання газу у порівнянні з попереднім роком. Це пов’язано, головним 

чином, із теплим зимовим періодом. Загалом споживання за 2019 рік знизилось  
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Рис.4.2. Головні показники газового сектору України у 2019 році [126] 

 



 129 

на 7% до позначки 26,4 млрд м³. Витрати газу на виробничо-технологічний 

сектор склали 3,4 млрд м³, що на 8% менше, ніж у попередньому 2018 році. 

Зниження споживання газу пов’язане не тільки із теплими осінньо-зимовим 

періодом, але й також із впровадженням заходів, що мають на меті підвищувати 

енергоефективність та енергозбереження. Не зважаючи на напружені відносити 

між українським НАК «Нафтогаз» та російським «Газпромом» 2019 рік 

характеризується збільшенням транзиту енергоносія на 3% у порівнянні із 2018 

роком і склав 89,6 млрд м³.  Це пов’язано із тим, що попередній газовий 

контракт України і Росії мав закінчитись у січні 2020 року і можливий був 

варіант повного припинення транзиту територією України. Європейські 

експортери намагались уникнути дефіциту газу купуючи більші обсяги 

українським газовим коридором і наповнюючи власті ПСГ нівелюючи тим 

самим ризики.  Щодо видобутку газу, то він у 2019 році скоротився на 1%  (200 

млн м³) до позначки 20,7 млрд м³. Обсяги видобування були зниженні, 

основним чином, найбільшою компанією цієї галузі – державною компанією 

«Укргазвидобування» [126].  

На сьогоднішній день, ключовими пріоритетами української ГТС є:  

- збільшення видобутку газу, це стосується також нетрадиційного газу; 

- адаптація ГТС України до нових реальній газової торгівлі ЄС [24]. 

Важливим є використання ГТС країни як у руслі транзиту російського газу 

до країн Європи, так і для постачання газу з Європи в Україну реверсними 

шляхами та зберігання його для потреба балансування у періоди збільшення 

споживання.  Для газового сектора є важливим також забезпечення іноземним 

трейдерам здійснювати закупівлю газу на східному кордоні країни, тим самим 

нівелюючи можливості для спекулювання на темі крадіжок газу.  

На даний момент технічний стан газорозподільних систем потребує 

модернізації та реконструкції. Через незадовільний стан та малоефективні 

структуру систем є ризик аварійних зупинoк та втрат природнoгo газу у 

рoзпoдільчих системах.  

Для досягнення цілей Енергетичної стратегії України щодо інтеграції 

національної газотранспортної системи із системи країн Європи потрібно 
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вжити систему заходів, які б забезпечили максимальну надійність, відкритість 

та прозорість діяльності операторів ГТС.  

Якщо вести мову про мережу підземного зберігання газу, то вона має певні 

обмеження. Це зумовлено тим, що   

-  в останні роки спостерігається зниження сезонних коливань вартості 

природного газу. Це відбувається через відносне зниження попиту,  

нарощення мережі та збільшення потужностей окремих трубопровідних 

мереж у майбутньому; 

- в окремих країнах ЄС спостерігається надлишок потужностей у 

підземних сховищах газу (ПСГ) останні декілька сезонів; 

- технологічний стан та режими роботи вітчизняних ПСГ значно 

поступається відповідним європейським;  

- відслідковується покращення транскордонних з’єднань окремих країн 

завдяки інтерконекторам, чиє використання балансує ринки цих країн.  

Тим не менше, потенціал мережі українських ПСГ вважається великим. Це 

дозволяє залучати нових партнерів, підвищувати ефективність експлуатації 

мережі, технічні параметри та імплементувати кращий світовий досвід 

управління.  

Якщо брати до уваги останні кілька років, тільки до 60% сумарних 

потужностей ПСГ використовувалось для власних потреб країни. Отже, 

близько 30% потужностей вітчизняних ПСГ можуть використовуватись іншими 

трейдерами [24]. 

Значний вплив на формування газового ринку України буде мати також в 

власний видобуток газу. Важливим є нарощення потужностей власного 

видобутку і таким чином зменшення залежності від імпорту. Ключовими 

факторами успішного нарощення видобутку, що визначені у Енергетичній 

стратегії України до 2035 року  є: 

-  державне балансування і врегулювання управління галуззю, нівелювання 

впливу політичного фактора на видобувну промисловість; 
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-  залучення іноземних компаній, які мають досвід у галузі видобування із 

застосуванням сучасних технологій у розробці існуючих родовищ та 

нарощуванні нових систем видобування; 

-  облік об’ємів газу, що видобувається у розрізі окремих ділянок; 

- підвищення технологічного рівня видобутку, модернізація наявної 

інфраструктури. 

Щодо пріоритетів у напрямку транспортування та зберігання газу, то тут 

важливо виділити наступне: 

-  оптимізувати потужності технологічні параметри наявної газової системи 

відповідно до різних сценаріїв транзиту російського газу та імпорту; 

- запровадження стандартів мережевих кодексів ЄС з метою входження 

України у єдиний газовий ринок ЄС; 

- стандартизація газових контрактів у відповідності до енергетичного 

законодавства України та ЄС; 

-   створення привабливих умов для залучення іноземних партнерів у сферу 

зберігання газу у ПСГ Західного регіону; 

-  залучення кваліфікованої компанії до управління газотранспортною 

системою і підвищення таким чином довіри до вітчизняного  ринку; 

-  імплементація проектів, що спрямовані на підвищення привабливості 

газового ринку країни та інтеграцію у інфраструктуру Центральної Європи [24] 

 

Висновок до розділу 4  

 

Українська ГТС є однією із найпотужніших в Європі. Стратегічною ціллю 

України є інтеграція вітчизняної ГТС в центральноєвропейську газову мережу. 

Це передбачає трансформацію газотранспортної інфраструктури до 

європейської гнучкої системи безпеки постачань для України, так і для країн 

Європи. Такий план передбачає використання ГТС для транзиту російського 

газу, реалізацію проектів постачання газу з  альтернативних напрямків та 

здійснення реверсу з країн Європи до України.  Важливим напрямком також є 

зберігання газу, можливості формування додаткових запасів енергоносія у 
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мережі ПСГ ЗРУ. це в подальшому дасть можливість здійснювати торгівельні 

операції на майбутньому газовому хабі, який можна створити за умови високої 

ліквідності ринку газу.  

Для підвищення привабливості українського ринку газу для іноземних 

компаній важливим є зміна здійснення закупівель природного газу із західного 

кордону України  на східний. 

Загалом у газовому секторі України можна визначити такі головні 

пріорітети подальшого розвитку:  оптимізування споживання та видобутку 

природного газу, підвищення рівня ефективності газорозподільних та 

магістральних мереж, а також системи підземного зберігання газу.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досліджено суспільно-географічні аспекти 

формування Східноєвропейського газового хабу. Це дало підстави сформувати 

наступні висновки. 

Транспортна інфраструктура є достатньо специфічним об’єктом суспільно-

географічних досліджень. Незважаючи на це суспільна географія володіє 

достатньою методологічною базою, що дозволяє створити спеціально наукові 

методи, що розкривають повноту змісту транспортної інфраструктури.  

Головним завданням економіко-географів при вивченні проблематики  

транспортної інфраструктури є визначення раціональних транспортних 

сполучень, а також ефективний та економічно вигідний поділ між різними 

видами транспорту; поняттєво-термінологічна система географії транспортної 

інфраструктури постійно розвивається, що зумовлено переосмисленням 

традиційних і застосуванням нових або допоміжних понять. 

Інформаційною базою для даного дослідження стали наукові статті 

вітчизняних та зарубіжних науковців транспортної та енергетичної сфер. У 

даній праці опрацьовано та узагальнено дослідження профільних економічних 

видань, а також власні дослідження авторки. За основу взято дані 

інформаційних систем енергетичної сфери, а також праці науковців 

оксфордського інституту енергетичних досліджень, які займаються 

дослідженням проблематики формування та функціонування газових хабів. 

Методологічну основу даної праці складають загальнонаукові та спеціальні 

методи, що які були обрані на основі мети та завдань даного дослідження. 

Зокрема, методи індукції та дедукції – для характеристики функціонування 

підземних сховищ газу, а також перспектив системного зберігання природного 

газу; графічний та табличний методи – для наочного представлення результатів 

дослідження, статистичної інформації та теоретико-методичних положень, які 

обґрунтовані в праці. Для характеристики впливу географічного фактора на 

формування газового хабу у дисертаційній роботі застосовується 

картографічний метод. Саме він дає можливість не тільки зобразити наявну 
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інформацію про розташування газових сховищ, але й дозволяє проаналізувати 

вплив локалізації на міру його наповнення та подальшого використання. 

Інформація, яку отримано завдяки картографічному методу, перекликається  із 

результатами, які отримані завдяки застосуванню порівняльно-географічного 

методу. Із застосуванням порівняльно-географічного методу беруться під увагу 

два принципи: принцип подібності та принцип розрізнення. За допомогою 

принципу подібності у роботі розкриваються подібні характеристики окремих 

газових сховищ, а за допомогою принципу розрізнення – навпаки, 

висвітлюються відмінності. Серед використаних у роботі методів є також метод 

ідеалізації. Даний метод використовується при характеристиці кожного 

газового сховища. Його застосування дає можливість порівняти максимальне 

(ідеальне) заповнення газового сховища з наявними показниками заповнення.  

Протягом останніх десятиріч спостерігаються істотні зміни у формуванні 

енергетичної політики різних держав: відбувається перехід від старої моделі 

функціонування енергетичного сектору із переважанням великих виробників, 

застарілих мереж, відсутності конкуренції тощо  - до нової моделі, де 

відкриваються можливості для диверсифікації різних джерел енергії, 

мінімізується переважання одного із видів палива у загальній структурі 

виробництва енергії.  Разом із цим пріоритетом у цьому напрямку є підвищення 

енергоефективності. Одним із ключових напрямків розвитку політики ЄС у 

сфері енергетики є формування єдиного ринку енергії та забезпечення таким 

чином енергетичної безпеки.  Перш за все це стосується ринку природного газу. 

Така тенденція ставить перед Україною нові економічні виклики, але разом із 

цим відкриває широкий простір для впровадження та розвитку нових розробок 

у галузі видобутку, переробки, транспортування та зберігання палива. Відтак 

необхідним є процес трансформації газотранспортної інфраструктури 

відповідно до європейських норм задля безперебійного постачання енергоносія 

не тільки для України, але й для країн Центральної Європи. Така модернізація 

повинна бути підставою використання газотранспортної системи як для 

транзиту газу до країн ЄС, постачання газу з альтернативних напрямків, так і 

для реверсного постачання з Європи до України. Важливим кроком у даному 
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напрямку є формування страхового запасу газу та здійснення торгівельних 

операцій у майбутньому, так званому, Східноєвропейському газовому хабі, 

ядро якого повинно сформуватись на основі підземних сховищ газу (ПСГ) 

Західного регіону України. Оскільки одним із ключових аспектів при 

формуванні газового хабу є його логістична привабливість, дана проблематика 

повинна, в першу чергу, розглядатись у транспортно-економічному руслі та 

становить інтерес для економіко-географів. Актуальність теми дослідження 

полягає у висвітленні профіциту потужностей ПСГ Західного регіону України 

та обґрунтуванні важливості географічного чинника у розподілі потужностей 

ПСГ. У даній праці розглянено положення ПСГ відносно головних 

магістральних газових трубопроводів. Проаналізовано міру наповненості 

газових сховищ, а також висвітлено потенційні можливості використання 

кожного із газових сховищ.  

Вигідне географічне положення групи підземних сховищ газу Західного 

регіону України (близькість до європейського кордону та відносна віддаленість 

від інших підземних систем України) є одним із основних фактів логістичної 

привабливості. Природні ресурси є важливим фактором соціально-

економічного розвитку будь-якого регіону, а також мають вплив на 

функціонування суспільно-територіальних комплексів. Провідними 

міжгалузевими комплексами регіону є  паливно-енергетичний, 

машинобудівний, хіміко-індустріальний і транспортний. Розвиток 

трубопровідного транспорту у Західному регіоні України пов’язаний із 

промисловим видобутком газу у регіоні, який почався у 1924 році в 

Дашавському газовому родовищі. 

Найбільш всеохоплюючим підходом до характеристики газових хабів є 

суб’єктивний та об’єктивний аналізи. При суб’єктивному аналізі до уваги 

беруться комерційний, політичний та культурний фактори. При об’єктивному 

аналізі розглядають такі показники як кількість учасників ринку, обсяги 

торгівлі та коефіцієнт перепродажу. На сьогоднішній день у межах Європи 

налічується близько 28 газових хабів,  9 із них можна характеризувати 

застосовуючи об’єктивний аналіз. 
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Україна володіє найбільш потужною мережею підземних сховищ газу в 

Європі. Сьогодні загальна активна місткість ПСГ України, розташованих на 

підконтрольних територіях, становить понад 30 млрд м3 , або майже третину 

обсягів ПСГ країн ЄС. Ядром майбутнього Східноєвропейського газового хабу 

повинно стати найбільше газове сховище регіону - Більче-Волицько-Угерське, з 

потужністю 17050 млн м³. Беручи до уваги дані про кількість закачування та 

відбір газу у газові сховища в останні декалька років, можна помітити 

тенденцію щорічного зменшення потужностей у ПСГ. 

Потенціал газосховищ України значно перевищує внутрішні потреби 

країни: щороку використовується лише близько половини потужності газових 

резервуарів. Найкращою основою для формування Східноєвропейського 

газового хабу є група газосховищ Західного регіону України. Загальна 

потужність п’яти газосховищ – 25 320 млрд м³. Це майже 80% від загальної 

потужності всіх газосховищ України (враховуючи Глібовське газосховище на 

території тимчасово окупованого Криму). 

Відповідно до зобов’язань Третього енергетичного пакету Україна повинна 

розділити транспортування, зберігання, видобуток та продаж газу. Донедавна 

всі ці функції виконували компанії, які входять до НАК «Нафтогаз України». 

Процес, за яким відбувається відокремлення відповідних функцій називається 

анбандлінгом. У рамках домовленостей із європейським енергетичним 

співтовариством, Україна повинна сформувати незалежного оператора 

газотранспортної системи (ГТС). Раніше дані функції виконував «Укртрансгаз» 

(УТГ). Сьогодні, у рамкам процесу анбандлінгу, цим займається «Оператор 

газотранспортної системи України». 

Важливим аспектом для інтеграції газового сектору є також забезпечення  

можливості європейським компаніям здійснювати закупівлю газу на східному 

кордоні України для нівелювання недовіри до транзиту газу територією 

держави. Слід зазначити, що це можливо здійснити лише за умови 

встановлення точок входу станціями вимірювання та обліку обсягів з 

врахуванням не тільки кількісних параметрів, але й якісних. 
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На даний момент технічний стан газорозподільних систем потребує 

модернізації та реконструкції. Через незадовільний стан та малоефективні 

структуру систем є ризик аварійних зупинoк та втрат природнoгo газу у 

рoзпoдільчих системах. 
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