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¤ Унікальний аналітичний путівник 
нафтогазовидобувним сектором та 
інвестиційними можливостями України для 
міжнародних інвесторів

¤ Підготовлений фахівцями АГКУ, Міненерго, 
Групи Нафтогаз, Держгеонадр, CMS та 
UkraineInvest

Документ включає інформацію про:

вітчизняний нафтогазовидобувний сектор

законодавчу, податкову та фіскальну політики

проведені реформи за останні 5 років

інвестиційні проекти як на суходолі, так і на 
шельфі Чорного моря



СКІЛЬКИ НАСПРАВДІ ЗАПАСІВ ГАЗУ МАЄ УКРАЇНА?
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*включаючи газ центрально-басейнового типу Святогірського родовищаДжерело: Державний баланс запасів корисних копалин станом на 01.01.2020, Звіт Групи Нафтогаз

¤ Балансові запаси 
Укргазвидобування та 
Укрнафти складають 80% 
загальних запасів в Україні

¤ Різниця із оцінкою за PRMS 
складає більше 50% 

¤ Інвестор не володіє 
відкритою інформацією, що 
відповідала б поточним 
умовам на ринку

¤ Не повністю актуальна 
система оцінювання та низка 
бюрократичних процесів 
стають перепоною для 
вкладання коштів у галузь



КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАПАСІВ – ЦЕ СВІТОВА ПРАКТИКА, ЩО 
ДЕМОНСТРУЄ ГНУЧКІСТЬ ТА ЛІКВІДНІСТЬ
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• Підтверджені запаси газу знизились на 686 
мільйонів барелів в 2020 році (без урахування 
видобутку)

• Доведені запаси знизились на 1 972 млн 
барелів нафтового еквіваленту у 2020 році до 
9 124 млн барелів, тобто на 18% (із 
урахуванням видобутку)

• З 2019 року компанія скоротила загальний обсяг 
підверджених запасів природного газу на 14%

• Лише за результатами 2020 року, компанія 
знизила їх кількість на 7%, а найбільше падіння 
склало серед активів Британії, Сполучених 
Штатів та Латинської Америки

• За результатами 2020 року, підтверджені 
запаси природного газу компанії ExxonMobil 
зменшились на 19%, або на 9 млрд. куб. футів

• Чистий річний збиток компанії склав $22.4
млрд в 2020 році, порівнюючи з річним 
прибутком $14.3 у 2019 році

• Підтверджені запаси газу в період 2018-2020, 
доведених запасів вуглеводнів скоротились на 
7%, з 31.58 млрд куб. футів до 29.46 млрд куб 
футів

• В серпні 2020 року Chevron наголошував на 
тому, що у випадку збереження низьких цін, 
обсяг запасів буде переоцінено в бік зниження

Джерело: річні звіти компаній Chevron, British Petroleum, ExxonMobil, Shell



КАНАДА - COGEH
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¤ В Канаді діє система управління ресурсами 
вуглеводнів, що є тісно пов’язаною з PRMS
за методами класифікації

¤ Оцінка запасів проводиться незалежними 
аудиторами, або оцінювачами

¤ The Alberta Securities Commision (ASC)
виступає дорадчим органом для решти 
провінцій відповідно до стандарту NI 51-101

¤ Держава виконує функції контролю та 
регулювання та приймає висновки від 
незалежних профільних аудиторських 
організацій

¤ Найбільші гравці планують інвестувати в 
сектор протягом найближчого періоду



КАЗАХСТАН – CRIRSCO, PRMS
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¤ Згідно з програмою Президента 
Республіки Казахстан, з 2015 року в 
країні здійснюється низка реформ, 
зокрема в нафтогазовому секторі

¤ 74 та 75 кроки покликані 
запровадити міжнародну систему 
стандартів звітності по запасах 
вуглеводнів

¤ Задля забезпечення балансу 
інтересів держави та інвестора за 4 
роки роботи було знайдено 
консенсус

¤ Завдяки активній підтримці з боку 
держави, Казахстан активно 
розвиває нафтогазову галузь та 
інвестує в нові перспективні 
проекти (УРП, надглибокі 
свердловини, тощо.)



НОРВЕГІЯ – NPD-2016
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¤ Нафтогазовий Регулятор виконує 
функцію контролю та за 
необхідності перевірки 
відповідності даних від компаній

¤ Комерційна оцінка здійснюється 
щорічно, восени, шляхом 
заключення договорів з 
аудиторськими фірмами

¤ Подана інформація стає основою 
для формування національного 
бюджету країни та нафтогазової 
політики держави



ЯКИЙ ВИСНОВОК МОЖЕ ЗРОБИТИ УКРАЇНА З 
ДОСВІДУ ДЕРЖАВ-ПАРТНЕРІВ?
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Існуюча система в 
Україні UNECE-2009

Застаріла система

Наявність додаткових 
дозвільних та затверджуючих 

органів (ДКЗ, ДГС)

Монопольна державна 
експертиза 

Не залучаються міжнародні 
фахові експерти

Держава не визнає міжнародні 
аудиторські комерційні оцінки

Міжнародна система 
управління PRMS

Є прогресивною та 
використовується провідними 

компаніями сектору

Необхідний висновок профільної 
аудиторської організації

Система управління передбачає 
здійснення комерційної 

незалежної оцінки

В системі визначена роль 
аудиторів та оцінювачів з оцінки 

запасів та ресурсів

Держава визнає оцінку як базис 
для роботи індустрії

¤ В Україні найголовнішою 
залишається некомерційна 
оцінка запасів та ресурсів 
вуглеводнів

¤ Через неможливість здійснення 
такої оцінки в державі, компанії 
вимушені замовляти окремий 
аудит для комерційних цілей 
(вихід на IPO, залучення
фінансування, тощо)

¤ Завдяки законодавчим змінам 
та залученню досвіду 
профільних експертів, в Україні 
абсолютно можливий перехід 
до міжнародної системи



ЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ПОТРІБНІ УКРАЇНИ?
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¤ Схвалення законопроекту № 4187, 
який включає велику кількість 
дерегуляційних ініціатив, зокрема, 
право на оцінку за міжнародними 
стандартами

¤ Скасування «введення в дію» 
протоколу ДКЗ

¤ Питання «монополії» ДКЗ нарешті має 
бути врегульовано

¤ Значні зміни до законодавства щодо 
Класифікації запасів та використання 
міжнародних стандартів оцінки



ЄДИНИЙ ГОЛОС ГАЛУЗІ
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93%
видобутку газу

26 тис.
робочих

місць
надходжень до 
держбюджету

5%


