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I. РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ ТА ГАЗОВА 

ІНФРАСТРУКТУРА 
Загальні питання 
1. Огляд найважливіших подій останнього року. 
2. Поточна структура та ситуація на ринку газу. 
3. Логіка та пріоритети реформ. 
 
Газова інфраструктура 
1. Безпека газопостачання. 
2. Необхідність оптимізації та редизайну українських газових мереж. 
3. Стан та перспективи розвитку українських підземних сховищ природного газу. 
4. Питання регулювання діяльності природних монополій на ринку природного 

газа. 
 
Організація ринку 
1. Наявність ресурсу: чи слід впроваджувати «Програму вивільнення газу»? 
2. Тарифна політика постачальників газу. Наслідки регулювання ціни  
4. Біржова торгівля газом. Що ми маємо, чого не вистачає? Як створити об’єктивні 

цінові індикатори? 
5. Нормативні недоліки: проблеми балансування. Як їх вирішити? Думка 

безпосередніх учасників ринку. 
6. Інтеграція газового ринку України та Східної Європи. 

 
 

II. ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА НАФТИ В 
УКРАЇНІ ТА ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ. 
 

1. Чи є можливість в короткий термін (1-2 роки) стабілізувати видобуток 
природного газу в АТ «Укргазвидобування»; 

2. Чи є можливість в короткий термін наростити видобуток  нафти і газу ПАТ 
«Укрнафта» ; 

3. Актуальні проекти з розробки вуглеводнів на суходолі і морський ділянках: 
Шельф, проект «Карпати» ; «Глибока Шебелинка», співпраця за 
моделлю PEC/RSC; 

4. Залучення іноземних інвестиції та пошук «внутрішнього інвестора» ; 
5. Нафтогазові сервіси: вплив іноземних підрядників на конкуренцію в Україні.  
6. Перспективи розробки Чорноморського шельфу (позиція Болгарії, Румунії, 

Туреччини). 
 
 
 
 

 



III. СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ХАБ. ПОТЕНЦІЙНІ 
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЄВРОПИ І МОЖЛИВІ ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ДО 
ЙОГО СТВОРЕННЯ. 
 

1. Платформа SEEGAS  як ініціатива Енергетичного Співтовариства 
2. Інтеграція регіональних ринків та бар’єри для газових потоків. 
3. Узгодження правил та стандартів між біржами та Операторами ГТС. 
4. Чи потрібен в Україні незалежний оператор ринку газу? 
5. Питання регулювання цін. Переваги та недоліки. 
6. Проблема потенційної недостачі прикордонних потужностей. 
7. Чи ще є сенс створити хаб природного газу в Україні чи варто зосередитись на 

платформі з торгівлі відновлюваним та низьковуглецевим газом? 
8. Використання величезних підземних сховищ України для зберігання 

природного газу та водню. 
 
 

IV. РЕГІОНАЛЬНІ ГАЗОТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ. ГАЗОВІ ПОТОКИ В 
МАЙБУТНЬОМУ. 
 

1. Сценарії газових потоків після того, як Північний потік 2 та ТуркСтрім 2 будуть 
введені в експлуатацію. Потенційні проблеми та методи їх вирішення для 
України та Східної Європи. 

2. Майбутнє газового хабу Болгарії та майбутнє розвідки Чорного моря в Болгарії 
та Румунії 

3. Як будуть перенаправлені газові потоки до Східної Європи та України, якщо 
будівництво Північного потоку буде завершено? 

4. Чи створить Північний потік 2 певні проблеми на кордонах Чехії-Словаччини та 
Німеччини-Австрії та неявно призведе до дефіциту пропозиції у Східній Європі, 
особливо за сценарію високого попиту? 

5. Чи перейде ціна на газ в Україні на преміум рівень у порівнянні з Центральною 
Європою, якщо газ буде транспортуватися із заходу на схід? 

6. Чи могла б Україна опинитися в ситуації, коли їй доведеться купувати газ 
напряму у Росії? 

7. Якщо в Центральній Європі буде нестача виробничих потужностей, чи могла б 
Україна імпортувати свій газ реверсними потоками з газопроводу 
ТуркСтрім/Транскабалканського потоку? 

8. Україна та Центрально-Східна Європа після запуску Північного Потоку 2 у 
світлі угоди між США та Німеччиною. Виклики та можливості. 

 
  



28 жовтня 
 

V. КЛІМАТ І ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ. ВІДНОВЛЮВАНІ ГАЗИ. БІОМЕТАН. 
МАЙБУТНЄ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ГАЗУ ЗА УМОВ 
ЗМІНИ КЛІМАТУ.   
 

1. Що можна очікувати від енергетичної стратегії України до 2050 р.?  
2. Глобальне економічне зростання та глобальне потепління. Чи існує компроміс? 
3. Чи стане Україна кліматично нейтральною до 2060 р.? 
4. Чи з’явиться український Green Deal? 
5. Радикалізація зміни клімату та гальмування трансформації зеленої енергії в 

Україні. 
6. Які гази будуть в українських газових мережах в 2050 р.? 
7. Чи допоможуть відновлювані гази балансувати енергетичну систему України?  
8. Виробництво біометану. Розвиток та перспективи. Коли очікувати на якісні 

зміни? Пілотні проекти. 
9. Коли прийде час відновлюваного метану?  
10. Як швидко ЄС відійде від природного газу до відновлюваних та 

низьковуглецевих газів, і що це означатиме для сектору транспортування 
природного газу Східної Європи та України? 

 
VI. ВОДНЕВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ.  

 
1. Виробництво водню. Коли очікувати на якісні зміни? Пілотні проекти. 
2. Інфраструктура для водню. Розвиток та перспективи. Пілотні проекти. 
3. Яка майбутня роль природного газу у Східній Європі та в Україні? 
4. Наскільки відновлювані та низьковуглецеві гази (водень, аміак, біометанол, 

біогаз тощо) з часом можуть замінити природний газ у Східній Європі та 
Україні? 

5. Чи потрібен природний газ для переходу з вугілля на газ, чи можливий прямий 
перехід на відновлювану енергію у Східній Європі та Україні? 

6. Майбутнє технології уловлювання та зберігання вуглецю та піролізу. 
7. Якщо перетворення природного газу на водень (синій або бірюзовий)  має 

майбутнє, де це перетворення має відбутися – на виробництві чи в споживчих 
центрах? 

8. Потенціал та виклики для використання ГТС для транспортування водню та/або 
діоксиду вуглецю. 

 
VII. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОМПАНІЯМИ. 

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ. НОВА МОДЕЛЬ І НОВА РОЛЬ? 
 

1. Яка модель корпоративного управління потрібна державним компаніям? 
2. Чи потрібна Нафтогазу нова бізнес -модель і як вона має виглядати? 
3. Чи повинні газосховища залишатися в сфері впливу Нафтогазу або їх слід 

передати в управління іншій компанії? 
4. Наскільки Нафтогазу слід активізувати свої експортні амбіції та де знайти 

потенційні ринки збуту? 
5. Наскільки Нафтогазу слід одночасно керувати гібридною бізнес -моделлю з 

природним газом та відновлюваними та низьковуглецевими газами 



VIII. ГАЗОВА ГЕОПОЛІТИКА І МІСЦЕ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ 
НА СВІТОВІЙ ГАЗОВІЙ МАПІ 
 

1. Чи очікуємо ми різкої зміни потоків природного газу через  впровадження 
«Зеленої угоди» ЄС? 

2. Яка роль у світовій геополітиці буде відведена таким країнам, як Україна, 
Болгарія, Румунія, Греція та Балканам? 

3. Чи продовжить Росія розігрувати газову карту в Європі, чи вона перенесе 
продажі природного газу до Китаю, Японії, Кореї тощо? 


