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У статі аналізуються двосторонні українсько-російські відносини в енергетичній
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Забезпечення України енергоресурсами - одне з головних завдань економічної безпеки,
тому відносини з Росією в цій сфері є пріоритетними. Неефективний енергетичний баланс
України за 1991–2005 рр. став однією з причин залежності її від Росії, він характеризувався
такими цифрами: частка природного газу серед енергоносіїв становила 45 %, вугілля – 25 %,
нафти – 13 %, атомної енергетики та інших джерел – 14 %. Таке унікальне явище склалося
тільки в Україні, адже в європейських країнах частка природного газу в енергетичному балансі
становить близько 20–25 %, натомість переважає споживання нафти і нафтопродуктів – 39–42
% [2].

Енергетична політика українського керівництва періоду незалежності була спрямована
на стабілізацію енергобалансу в умовах формування економічної самостійності та
характеризувалась відсутністю ефективної стратегії в енергетичній сфері. Оскільки Україна
залежала в поставках енергоресурсів на 60 % від Москви, це дало змогу російському уряду,
який був енергетичним монополістом, використовувати різні економічні засоби тиску на Київ.

З розпадом Радянського Союзу на території його колишніх республік відбувалася
руйнація виробничо–технічних, економічних і фінансових зв’язків. Одним зі стратегічних
завдань російської державної політики ще за часів Б. Єльцина було формування на ринкових
принципах єдиного економічного простору з держав СНД [8]. Природні ресурси Росії стали
виступати не тільки як стаття зовнішньо-торговельного обміну, а і як ефективний інструмент
зовнішньої політики.

Проте на практиці Москва так і не спромоглася запустити на колишніх радянських
теренах реальний інтеграційний процес. Використовуючи в зовнішній політиці енергетичний
чинник, вона втратила довіру не тільки країн СНД, а й Заходу. Крім того, домінування
паливно-енергетичної складової у структурі експорту могло бути благом для Москви на
початковому етапі ринкової трансформації, тому що скорочення показників торговельно-
економічних відносин у межах СНД вона могла компенсувати розвитком зв’язків зі західними
країнами, які гостро потребували основну статтю російського експорту – нафту і газ. Торгівля
з країнами пострадянської території була значно скорочена внаслідок сировинної орієнтації
російського експорту [1].

Україна як транзитна країна могла б стати на заваді планів Росії, які були пов’язані з
транспортуванням енергоносіїв у Європу. Але починаючи від 1992 року в умовах майже
цілковитої економічної залежності українська енергетична політика характеризувалась
прагненням співпрацювати в річищі партнерства і взаємоповаги. Відмова України стати
членом будь-яких наддержавних структур і членом Організації договору колективної безпеки
(ОДКБ) призвели до того, що прагнення Москви віднайти додаткові важелі впливу вплинули
на українсько-російські відносини в енергетичній сфері.

Інструментом тиску стали підвищені ціни на газ, приміром у 1991 р. ціни на енергоносії
становили приблизно 3 % від світових, а 1998 р. – 100 %, що призвело до дуже великих боргів
в енергетичній сфері [14]. Звісно, відповідь української сторони була аналогічною –
підвищення ставки на транспортування російського газу її територією.

Цілеспрямована політика Росії на пострадянському просторі в економічній сфері була



спрямована на використання ключових важелів і господарських механізмів, за
допомогою яких вона могла втриматись у своїй геополітичній орбіті. Таким аргументом було
енергетичне домінування. Важливі політичні питання з’ясовувалися за допомогою
нафтогазового чинника. Так, на саміті в Массандрі (вересень 1993 р.) російська сторона
наполягала передати українську частину Чорноморського Флоту Росії в рахунок боргу за
використаний газ.

Борги за енергоносії постійно були засобом тиску на Україну з боку Росії, а також
ставали приводом розширення російських інтересів у стратегічно важливих секторах
української економіки [17]. Уряд України змушений був підписувати невигідні для себе
договори, одним з яких став договір про поставку російського газу в 1995 році [13]. Звичною
також стала практика залучення України в організацію спільних компаній і консорціумів.

Так, у березні 1995 року українська та російська сторони домовились про створення
спільного підприємства «Газтранзит», яке своєю появою завдячує підписанню в пакеті
міжурядової угоди «Про принципи урегулювання заборгованості України за поставки
російського природного газу в 1994 році та забезпечення поточних платежів за поставки
природного газу в 1995 році». Російська сторона отримала право використовувати українські
магістральні газопроводи та три найперспективніші підземні сховища газу на Заході України.
Виділення цих активів зі складу «Укргазпрому» дозволило Росії отримати значні прибутки, а
також позбавило українську сторону можливості оперативно накопичувати запаси газу в літній
період для нормального забезпечення взимку не тільки західних регіонів, але й України в
цілому [11].

Перша половина 1990-х років позначилась переведенням у ранг міждержавних
відносин зв’язків України з Росією, проте існування практики невиконання домовленостей не
стало свідченням формування завершеної системи двосторонніх відносин. По-перше,
українська сторона не мала змоги повністю оплачувати поставки російських енергоносіїв [5].
По-друге, Москва використовувала всі можливі засоби тиску на Київ, зокрема, обвинувачення
у несанкціонованому відборі газу, стежити за яким через технологічні чинники виявилось
неможливим, тому це можна розцінювати як тиск для прийняття необхідних Кремлю рішень.

По-третє, використання Росією свого монопольного становища для підвищення цін на
енергоносії та залучення в практику співробітництва непрозорих схем – застосування
викривленої методики підрахунку ціни на газ та організація компаній, які б забезпечили
доступ до газотранспортної системи України. Так, у країнах ЄС у підрахунку ціни на газ
використовується прив’язка до нафти або окремих видів нафтопродуктів, для формування
української ціни на газ – методика net back, яка застосовується в США тільки для внутрішніх
розрахунків. Це дає змогу встановлювати ціну на газ для України, не ставлячи її в залежність
від нафти, яка не має стабільної ціни, і як результат, приписані борги за 1997–1998 рр. у
розмірі 4 млрд. дол.

Послаблення економічного тиску з боку Росії в 1998 р. пов’язане з фінансовою кризою,
дозволило Україні приймати рішення, які б забезпечили більшу енергетичну самостійність.
Напередодні президентських виборів Л. Кучма під тиском галицького лобі підписав Указ
Президента України, який замінив малоефективний уламок «Газпрому» СРСР («Укргазпром»)
на ефективніший «Нафтогаз України». Цей крок став значним у світлі різкого падіння
видобутку газу, що дозволило українському уряду не тільки впливати на енергетичну сферу в
Україні, а давав перспективи забезпечити незалежність країни в газовому секторі [12].

Так, НАК «Нафтогаз України» було передано нафтовидобуток – «Укрнафта»,
газовидобуток – «Укргазвидобування», транспортування – «Укртрансгаз», кілька дочірніх
компаній і продаж природного газу на внутрішньому ринку. Ця структура змогла не тільки
зупинити падіння видобутку газу, а навіть наростити: у 2000 р. газовидобуток становив 18,1
млрд. куб. м на рік; у 2001 р. – 18,4; а 2004-го – приблизно 20 млрд. куб. м. Крім того, було
відкрито дев’ять газових родовищ у межах Дніпропетровсько-Донецької западини, п’ять – у
західному регіоні та виняткове місце посідала розробка на шельфі Чорного й Азовського морів
чотирьох родовищ природного газу, з прогнозованими запасами – 1 трлн. куб. м.

Економічні зв’язки в СНД, які підтримувалися російськими природними багатствами як
інструментом зовнішньої політики, не можна вважати продуктивними двосторонніми
відносинами. Хоча економіка України залишалася значно залежною від російської, це не



розв’язувало геополітичні й геоекономічні проблеми Кремля.
Так, річна потреба України в газі становила приблизно 70 млрд. куб. м, з них 29 % – це

власний видобуток, 71 % – газ, який проходить через структури «Газпрому» (російський,
туркменський). Враховуючи монопольний характер залежності України від російського газу,
«Газпром» встановив у 1998 році ціну вищу, ніж у Європі: Німеччина платила – 77 дол., а
Україна – 80 дол. за 1000 куб. м. [7]. Проте Москва добилася тільки скорочення двосторонньої
торгівлі (у 1998 р. її падіння становило 5 млрд. дол. порівняно з показниками середини
десятиліття), що не можна вважати ознакою формування єдиного економічного простору,
якого вона прагнула.

Упродовж другої половини 1990-х років була чітко визначена тенденція активного
використання РФ економічних інструментів впливу в енергетичному секторі українсько-
російських відносин. Головними серед них стали, не зважаючи на домовленості: зростання
ціни на газ, зростання відстані транспортування та транзитного тарифу на туркменський газ,
введення НДС на газ за країною призначення. Але вони були тільки тактикою, яка не призвела
до реалізації стратегічних цілей Росії, а саме входження України до зони вільної торгівлі.

Україна обрала інший шлях – розвиток євроатлантичного вектора (членство в ЄС та
НАТО), що призвело до конфлікту інтересів у трикутнику ЄС – Україна – Росія. Країни
Європейського Союзу, зважаючи на агресивну енергетичну політику РФ, не втручались у
проблеми країн СНД, враховуючи можливість залишитися без преференцій з боку Кремля.
Відповіді Києва у вигляді збільшення величини транзитного тарифу стали малоефективними в
боротьбі за економічну незалежність [10].

2000–2001 рр. внаслідок політичної кризи відбулося цілковите повернення України в
геополітичну орбіту російських інтересів з дистанціюванням Західних країн від кланово-
олігархічної української верхівки. Завдяки монопольному придбанню контрольних пакетів
акцій у стратегічно важливих секторах української економіки, була чітко визначена тенденція
до посилення ролі російських компаній в Україні.

В енергетичній галузі російський вплив був вирішальний. 2004 року російські компанії
контролювали чотири з шести найбільші нафтопереробні заводи: Кременчуцький
(«Татнефть»), Лисичанський («ТНК-ВР»), Херсонський («Альянс»), Одеський («ЛУКойл»).
Нафтопровід «Одеса-Броди», який будувався для транзиту нафти з Каспія, так і не був
використаний для своїх прямих цілей. Нерентабельність для української сторони використання
цього нафтопроводу в режимі реверсу була вигідна Росії та використовувався групою ТНК–
ВР відповідно до згоди з українським урядом [9].

Крім цього, російські компанії стали власниками контрольних пакетів акцій в
електроенергетиці. Це стосується «Севастопольенерго», «Житомиробленерго»,
«Полтаваобленерго», «Херсонобленерго», «Львівобленерго», «Сумиобленерго»,
«Кіровоградобленерго». Близько половини з п’ятдесяти регіональних газорозподільних
українських компаній з огляду на існування непрозорих схем, було приватизовано офшорними
фірмами, серед власників яких домінували російські структури.

Підтримавши реалізацію проекту створення міжнародного газотранспортного
консорціуму (МГТК) для об’єднання транспортних систем України і Росії, Європа забезпечила
себе безперебійними поставками та зменшенням ризику невизначеності обох країн у процесі
експорту газу. Київ, передавши в управління українську газотранспортну систему
міжнародному газотранспортному консорціуму (всі трубопроводи, сховища газу і супутню
інфраструктуру), згорнув політику багатовекторності та почав неадекватне національним
інтересам зближення з Росією [6].

Така політика, зважаючи на вже давно обраний рух до європейських інститутів, не
сприяла створенню енергетичної концепції. Намагаючись скористатися невизначеністю
України в енергетичній галузі, яка супроводжувалась гострими політичними дебатами, Москва
так і не реалізувала першочергову ідею міжнародного газотранспортного консорціуму.

Узгоджене в листопаді 2003 року, будівництво газопроводу Новопсковськ-Ужгород не
було завершене, у зв’язку з бажанням Кремля відійти від домовленостей про МГТК.
Намагаючись монополізувати контроль за всією газотранспортною системою України, вона
запропонувала українському уряду управління тільки трубопроводом. Проект будівництва
трубопроводу Богородчани-Ужгород (вересень 2004 р.), який передбачав залучення до участі в



українсько-російському газотранспортному консорціумі Туркменістану, Казахстану,
Ірану та країн Європейського Союзу, не знайшов розуміння з боку Кремля.

Прагнення Москви тримати Київ у фарватері свого політичного курсу призвело до
заміни схем поставок туркменського газу в Україну. Домовленість українських і російських
олігархів, результатом якої стала заміна компанії «ЮралТрансГаз» на «РосУкрЕнерго», не
була сприйнята опозиційними політичними силами в Україні [3]. Тому після «помаранчевої
революції» новий уряд намагався декриміналізувати й детенізувати нафтогазову галузь, що
викликало міжнародний конфлікт, який був розв’язаний відставкою уряду Ю. Тимошенко.

Намагання зруйнувати (2005 р.) російську монополію на поставки газу не знайшло
підтримки з боку європейських країн. Так, створення нових газотранспортних консорціумів за
участю німецького концерну E.O.N. та польської компанії PG & G не були реалізовані. ЄС був
зацікавлений у створенні таких проектів, але заважала нестабільність України [15].

Передача української газотранспортної системи МГТК та її ув’язка з борговою
проблематикою була пов’язана з повною руйнацією планів російської сторони. Домовленості
за підсумками «газового конфлікту» грудня-січня 2005–2006 рр. не передбачали передачі
газових систем російським компаніям і не мали чіткої й прозорої схеми транзиту й поставок
газу в Європу, що пов’язано зі створенням компанії «РосУкрЕнерго» [16].

Отже, російські енергоносії відігравали вирішальну роль у закріпленні
зовнішньополітичних позицій Кремля. Однак економічний тиск на країни СНД виявився
неефективним з огляду на залежність російської економіки від транзитних держав. Половина
газосховищ колишнього Радянського Союзу була на території України, близько 85 % валютних
прибутків Росії надходило від експорту її нафти і газу, які проходили українською територією.
Події 2004–2007 рр. показали, що альтернативне використання білоруської території не стало
для РФ виходом із ситуації.

У намаганні отримати геополітичні вигоди Росія за допомогою ціни на газ, що
компенсується непрозорими схемами («РосУкрЕнерго»), підірвала довіру до себе з боку
Заходу. У зв’язку з цим найперспективнішим напрямком українсько-російського
співробітництва видається співпраця у сфері транзиту енергоносіїв за умови створення
міжнародного консорціуму з прозорими та чіткими алгоритмами його використання.
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The article deals with bilateral Russia and Ukrainian power relations, urgent questions of
their cooperation and form of realization of large Russia foreign economic projects. It tries to
determine possible threats of Ukraine’s national security in the context of Russia foreign power
strategy realization.

Key words: state national security, bilateral relations, gas-main, oil and gas attar, internal
cost transit, power cooperation, external debt, power strategy, power resource , interconnection, re-
export, reverse.

В статье анализируются двусторонние украинско-российские отношения в
энергетической сфере, рассматриваются проблемные вопросы их сотрудничества и формы
реализации масштабных интеграционных проектов. Предпринята попытка определить
возможные угрозы национальной безопасности Украины в контексте внедрения в жизнь
энергетической стратегии России.

Ключевые слова: национальная безопасность государства, двусторонние отношения,
газопровод, нефтегазовый, транзитное государство, внешний долг, энергетическое
сотрудничество, энергетическая стратегия, энергоресурсы, объединение енергосистем,
реекспорт, реверс.
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