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Зміст 

1. Що таке газовий хаб? 

2. Переваги газового хабу 

3. Вимоги до функціонування газового хабу 

4. На якій позиції знаходиться Україна? 

5. Висновки 
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Газ є особливим 

 Сезонний характер (високий попит на газ для опалення) 

 Впродовж останнього десятиріччя: загальний відхід від 
прив’язки до нафтових цін до оптових ринків для 
визначення цін 

 Висока волатильність цін 

 Інфраструктурні обмеження, з «вузькими» місцями 

-> різні ціни в різних точках мережі 

 Однак: Не так багато постачальників/споживачів в кожній 
точці  

-> Справедлива ціна не може бути встановлена  
 

З цієї причини: В Європі виникли газові хаби, проте місця 
достатньо лише для декількох з них 
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Газові хаби в ЄС 

 Лише 4 з 17 
існуючих газових 
хабів працюють 
добре 

 Лише 2 з них є 
зрілими: NBP 
(Великобританія) і 
TTF (Нідерланди) 

 VTP (Австрія, 
Баумгартен) є 
єдиним хабом в 
Центральній Європі, 
що розвивається 
(2015 р.: 478 млрд 
КВт-год) Джерело: Heather (2015 р.): Еволюція ліквідних європейських газових хабів, OIES NG 104 

Примітка: були внесені зміни в легенду 

Активні 

Розвива

ються 

Зрілі 

Не-

активні 

План. 

Національні 

План. 

Регіональні 
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Типи хабів 

Головні типи 

 Хаби для управління фінансовими ризиками 

 Фізичні хаби для балансування 
 

Географія 

 Точка продажу чи зона (віртуальна локація) 

 Міжнародні / національні / регіональні 
 

Різні типи ринкового механізму 

 Кліринг чи прямі договори 

 Позабіржовий ринок чи біржа 

Різні продукти 

 Короткострокові та довгострокові, … 
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Переваги газового хабу 

1. Що таке газовий хаб? 

2. Переваги газового хабу 

3. Вимоги до функціонування газового хабу 

4. На якій позиції знаходиться Україна? 

5. Висновки 
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Вигоди 

Національний хаб (газова біржа) 

 Надійний ціновий сигнал для внутрішніх гравців 

– Споживачі: вигода від оптової конкуренції  

– Виробники: вигода від ліквідного ринку, що може 
споживати їх обсяги та, можливо, від наявності 
довгострокових цінових сигналів 

– Регулятор: може використовувати ринкові цінові сигнали 
для встановлення компонентів тарифів (за використання 
мереж, покладення спеціальних обов’язків, …) 

Міжнародний хаб 

 Зростаюче використання інфраструктури та сховищ 

 Вигоди від торгівлі 
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Витрати  

Національний хаб 

 фінансові витрати лягають на (зокрема) діючих гравців, 
що домінували на ринку до його лібералізації  

 

Міжнародний хаб 

 Перетікання цінової волатильності між країнами 
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Вимоги до функціонування газового хабу 

1. Що таке газовий хаб? 

2. Переваги газового хабу 

3. Вимоги до функціонування газового хабу 

4. На якій позиції знаходиться Україна? 

5. Висновки 
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Що необхідно для гарного хабу? 

 Ліквідність  

Достатні пропозиція і попит при прийнятному рівні цін 
(багато газу можна купити/продати за ціною близькою до 
ринкової) 

 Волатильність  

Пропозиція і попит є динамічними – призводить до різного 
рівня цін у різні періоди часу 

 Анонімність 

Учасник транзакції не повинен бути відомий 

 Прозорість 

Інформація про ціни та обсяги звітується у публічний спосіб 
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Ліквідність і структура ринку 

 Повинно бути якомога більше різних продавців: 

– Виробники (сильно допомагає внутрішнє видобування 
(Нідерланди, Великобританія, Румунія!)) 

– Імпортери 

– Трейдери (вкл. користувачів сховищ) 

– Але якщо є тільки один головний продавець, то функціонуючого 
хабу не буде! 

 Повинно бути якомога більше різних покупців: 

– Споживачі 

– Експортери 

– Трейдери (вкл. користувачів сховищ) 

 Інфраструктура і регулювання дозволяють газу фізично перетікати 
туди, де він необхідний, і коли він потрібен (єдиний системний 
передавальний оператор – TSO – буде цьому сприяти) 
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Волатильність 

Має бути «причина» для торгівлі: 

 Видобування і споживання (та/чи імпорт і експорт) мають 
бути динамічними і чутливими до ціни 

 Динаміка обсягів торгівлі на нових хабах має відрізнятися від 
динаміки на фізично приєднаних хабах, у іншому випадку 
торгівля переміститься до існуючих ліквідних хабів 

 Можуть бути різні фактори, що впливають на ціну: 

– Різні моделі споживання (наприклад, попит на газ для 
виробництва електроенергії чи виробництва тепла) 

– Різні моделі видобування 

– Різні джерела імпорту / напрямки експорту 

– Значні потужності зі зберігання газу 
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Анонімність та прозорість 

 Анонімність необхідна для того, щоб дозволити 
трейдерам отримати вигоду від інвестицій у 
дослідження ринку 

 Прозорість дозволяє також і «маленьким» учасникам 
торгувати за «справедливими» цінами 

 Анонімність і прозорість вимагають надійного оператора 
ринку, що працює під наглядом незалежного регулятора 

 

 В ЄС, але не в Енергетичному співтоваристві: Регламент 
(ЄС) № 1227/2011 щодо цілісності і прозорості оптового 
ринку енергії (REMIT) 
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Інші фактори 

 Торговельна культура (чи довіряють хабу учасники ринку і чи 
зацікавлені його використовувати) 

 Бізнес-середовище  

 Правила оподаткування 

 та загальна нормативно-правова база 

Міжнародний хаб управління фінансовими ризиками має 
набагато вищі вимоги 

 Деривативи (ф’ючерси, опціони і фінансові свопи) вимагають 
кращих правил фінансового ринку (запровадити REMIT в 
Україні) 

 Бездоганна історія дотримання верховенства права – ви 
маєте бути впевнені, що контракти виконуються без 
перешкод 
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Розвиток ліквідного хабу вимагає часу 
(10-15 років в США і Великобританії)  

Рисунок 1. Розвиток хабів – «шлях до зрілості» 

Доступ 3-х сторін до труб/регаз. терміналів  

Двосторонні торги  

Визначення ціни і розкриття інформації про ціну  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила балансування і стандартизовані торговельні 
контракти  

Позабіржова брокерська торгівля  

Захід на ринок «нефізичних» гравців  

Ф’ючерсна біржа  

Розвиток ліквідної форвардної 
кривої 

Індекси на основі 
довгострокових контрактів  

10 років + ? 

Джерело: H. Rogers (OEIS) 
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На якій позиції знаходиться Україна? 

1. Що таке газовий хаб? 

2. Переваги газового хабу 

3. Вимоги до функціонування газового хабу 

4. На якій позиції знаходиться Україна? 

5. Висновки 
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Учасники ринку - продавець 

Потенційні джерела і технічні/очікувані обсяги: 

 Внутрішні 

– 4 млрд м3/р. приватні компанії  

– 16 млрд м3/р. Нафтогаз 

 до 22 млрд м3/р. з конкурентних ринків ЄС* (але 
більшість імпорту сьогодні здійснюється Нафтогазом) 

 до 288 млрд м3/р. з Росії 

-> Нині лише один великий постачальник, тобто Нафтогаз 

 
* Більше, коли всі точки виходу на захід (~150 млрд м3) будуть мати 
можливість реверсу 
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Учасники ринку - покупець 

 Облгази 

– Домогосподарства споживають біля 11 млрд м3/р. 

– Сектор теплопостачання споживає біля 7 млрд м3/р. 

 Компанії 

– Укртрансгаз споживає біля 3 млрд м3/р. 

– Промисловість споживає біля 11 млрд м3/р. 

 Експортери 

– Можуть виявити бажання продавати до ЄС та Балкан 

– 150 млрд м3/р. потужності з експорту 

 Трейдери 

– Можуть виявити бажання використовувати українські газові сховища 
для сезонного арбітражу чи спекуляції 

-> достатня кількість потенційних споживачів за умови 
повного відкриття ринку 
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Роль України: між ліквідним ринком Західної Європи та 
домінуючим постачальником у Східній Європі 

 Коли Україна буде повністю інтегрована до внутрішнього 
ринку газу ЄС, учасники ринку в Україні також зможуть 
торгувати на вже перевіреному і ліквідному хабі Баумгартен 

-> Питання: чи будуть ціни на українському газовому хабі суттєво 
відрізнятися від цін на Баумгартені? 
 

 Проблема домінування постачальника: 

– Якщо Газпром вирішить (у непрямий спосіб) приймати участь у 
хабі, він може впливати на ринок 

– Чи зможе програма вивільнення газу (Італія змусила ENI, 
Польща змусила PGniG) чи обмеження імпорту (як в Іспанії) 
обмежити роль обох постачальників, Газпрому і Нафтогазу, 
протягом перехідного періоду? 

-> Ці питання мають бути ретельно проаналізовані 
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Інфраструктура 

 Сильні коннектори у напрямку Схід-Захід 

 Брак з’єднання у напрямку Північ-Південь і відсутність 
доступу до зрідженого газу (LNG) 

 Правовий режим доступу / рівень тарифів досі 
незрозумілий 

 Значні потужності зі зберігання 

 

-> надійні правила транспортування газу є критичними 
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Бізнес-клімат 

 Досі існують серйозні проблеми із дотриманням законів 
(незалежні суди, виконання контрактів, …) 

 Політичні ризики 

 Довіра до інституцій буде зростати дуже повільно 

 

-> для прискорення процесів може допомогти 
використання іноземних правових інституцій протягом 
перехідного періоду 
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Питання, які необхідно з’ясувати 

1. Що таке газовий хаб? 

2. Переваги газового хабу 

3. Вимоги до функціонування газового хабу 

4. На якій позиції знаходиться Україна? 

5. Висновки 
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Висновки 

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

 На сьогоднішній день: Україна має важливі передумови для 
розвитку хаба 

 Але: Україна має обрати стратегічні варіанти  

– Фізична чи фінансова модель? 

– Які продукти (довгострокові, короткострокові)? 

– Відкрите питання: також міжнародний хаб? 

 А також: завершити важливу роботу по критичним елементам 

– стимулювати конкуренцію зі сторони пропозиції 

– правила доступу до мережі  

– гарантії виконання контрактів 
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