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1 Загальні особливості “революції” 

сланцевого газу 

 
 Значне збільшення обсягів видобутку 

газу 

 Послаблення впливу країн-виробників 
традиційного газу (Росія, Іран, 
Венесуела, Катар, Саудівська Аравія) 

 Зміна геоекономічного та 
геополітичного ландшафту 







Експерти IEA:  
 частка природного газу в 

енергетичному балансі зросте з 21% 
на сьогодні до 25% в 2035 р.  

 попит на газ зросте на 50% між 2010 і 
2035 рр.  



2 Потенційний виграш 

 
США 
 Зниження цін на 

природний газ 
  Збільшення 

зайнятості  
 Передумови для 

реіндустріалізації 
 Зменшення 

викидів 
вуглекислого газу 
 



На перспективу 

 Досягнення енергонезалежності 

 Перехід до експорту газу 

◦ До 2008 р. в будову імпортних 
терміналів для зрідженого газу 
інвестовано $100 млрд.   

 Видобуток сланцевої нафти 



Потенційний виграш 

Решта світу 

 Нижчі ціни на енергоносії та хімічну 
продукцію 

 Диверсифікація ринків енергоносіїв 

 Відсутність політичного диктату 



Потенційний виграш 

Україна 

 Нижчі ціни на енергоносії 

 Розвиток нафтохімії 

 Нейтралізація чинника «газової 
труби»  

 Залучення стратегічного інвестора 





3 Аргументи опонентів 

сланцевого газу 

 Виникають екологічні загрози. Не 
зовсім.  



 Как показали данные опроса «Евробарометра», 
больше всего обеспокоила бы возможная добыча 
сланцевого газа жителей Франции (89%), 
Германии (82%), Ирландии, Люксембурга (по 
81%) и Австрии (80%).  
Думается, даже совершенно зашоренные 
примитивной русофобией украинские 
«эксперты» не станут отрицать, что на мнение 
европейцев повлияла отнюдь не мифическая 
«рука Москвы», а реальные опасения за 
сохранность природы своих стран, за будущее 
своих детей.  
 

Виктор 

Медведчук 
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Нагнітають… 

http://my.korrespondent.net/user/200896/publications/blogs
http://my.korrespondent.net/user/200896/publications/blogs


 «Нам неизвестен ни один проект в настоящее время, 
где рентабельность на скважинах добычи сланцевого 
газа была бы примерно положительного значения, 
абсолютно все скважины имеют отрицательное 
значение” 

 «У нас есть точно такие же технологии. «Газпром», 
например, добывает газ из угля в Кузбассе»  

 Миллер: сланцевый 
«пузырь» США скоро лопнет 

 



 Небезпека процедури фракінгу.  
◦ Можуть виникнути землетруси 
◦ Забруднення  водних горизонтів 
◦ Викиди метану в атмосферу  

У світі не бракує більш небезпечних 
речей  
 Запасів cланцевого недостатньо. 

Можливо й так, але на найближчі 40-
50 років вистарчить.  



Для виробництва 1 млн Bth 
енергії (1 Bth  1055 Дж)  
потрібно:  
 сланцевий газ  3,8 ─84 л води  
 звичайний газ 4,5─13,6 л  
 атомна енергетика  36─64 л 
 видобуток вугілля  6─145 л  
 видобуток нафти 36─91 л 
 нафти зі сланцевих покладів ─ 

100─254 л 



 Що закачують під землю при видобутку сланцевого 
газу:  
 99,1% ─ вода,  
 0,123% ─ кислотний розчин (чищення басейнів),  
 0,088% ─ очищена нафта (косметика),  
 0,085% ─ ізопропанол (очистка скла), 
 0,060% ─ хлорид соди (міндобрива),  
 0,056% ─ гумар (косметика),  
 0,043% ─ гліколь,  
 0,011% ─ сода,  
 0,010% ─ кухонна сіль,  
 0,007% ─ солі бору (порошок до прання), 
 0,004% ─ лимонна кислота,  
 0,002% ─ диметилоформалід (фармацевтика),  
 0,001% ─ альдегіди (стерилізація медичних 

приладів).  

 



 Незручності для місцевого 
населення. Їх не бракує і без 
сланцевого газу.  



Кому насправді не потрібен 
сланцевий газ? 
 Виробникам традиційного газу та 

вугілля 

 Міністерству фінансів  

 Країнам, що розвивають 
відновлювальні джерела енергії 

 Російському “Газпрому” 



4 Баланс переваг і недоліків 
(український вимір) 

Переваги 

 Власний газ для звиклого до газу 
населення  

 Нафтохімія  

 Інфраструктура 

 Платіжний баланс  



Недоліки  

 «Головокружіння» від успіху  

 «Заморожування» програм 
енергозбереження 

 Консервація структурних 
деформацій   



Висновки  

 Розробка сланцевого газу не становить 
серйозних екологічних загроз, але 
може перешкодити програмам 
енергозбереження  

 Доцільно проводити політику двох 
«паралельних курсів» – видобуток 
сланцевого газу і енергозбереження 

 Економічний виграш від сланцевого 
газу треба  використати для розвитку 
відновлювальних джерел енергії, а 
політичний виграш – у прискорення 
євроінтеграції  


