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Аналітичний огляд підготовлено в рамках проекту «Економічні аспекти Європейської інтеграції 

України крізь призму виконання пріоритетів ПДА: експертний аналіз, рекомендації та публічна 

дискусія», який виконує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за 

підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Проект здійснюється у 

співпраці з Громадською експертною радою при Українській частині Комітету з питань 

співробітництва між Україною та ЄС. 

Поточна модель оптового ринку електроенергії (модель «єдиного пулу» або «єдиного 

покупця») комплексна і неефективна. Упродовж багатьох років тарифи на електроенергію для 

населення були значно меншими, ніж тарифи для промисловості і навіть собівартість 

виробництва та постачання електроенергії. Водночас зростає кількість і обсяги пільг, які 

надаються окремим групам споживачів, що збільшує перехресне субсидування у галузі, 

оскільки пільги фінансуються за його рахунок. Рівень дотацій в структурі оптової ринкової ціни 

значний і є одним з головних чинників її зростання, що спричиняє збільшення роздрібного 

тарифу для промислових споживачів. 

 

На сьогодні існує дві цінові моделі постачання електроенергії споживачам. По-перше, це 

постачання за фіксованою ціною, а саме за регульованим тарифом, який встановлює НКРЕ. 

Друга модель основана на цінових заявках, тобто постачанні електроенергії за нерегульованим 

тарифом, який визначається на конкурентному ринку. При цьому, незважаючи на обрану цінову 

модель, всі постачальники купують електроенергію на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ). 

Ціноутворення на ОРЕ здійснюється в рамках умовних сегментів генерації електроенергії, де 

визначається оптова ціна для виробників, і постачання, де визначається ціна для 

постачальників електроенергії. 

 

Для компенсації збитків енергокомпаніям, які здійснюють постачання за регульованим 

тарифом споживачам, що мають пільги в оплаті за спожиту електроенергію
1
, НКРЕ застосовує 

систему дотаційних сертифікатів. Сума дотації залежить від різниці між звичайним тарифом на 

електроенергію і пільговим тарифом. Якщо у 2000 році дотації складали 9,3% оптової ринкової 
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ціни, то у серпні 2011 року – вже 46% (Рисунок 1). Зростання ринкової оптової ціни спричиняє 

збільшення рівня середньозваженого роздрібного тарифу для промислових споживачів. 

 

Рисунок 1. Динаміка дотацій за 2000-2011 роки, млрд. грн. (без ПДВ) 
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Розрахунок  тарифів на електроенергію – комплексний процес. Причому кінцевий споживач 

(населення) не має доступу до інформації про складові частини тарифу, встановленого НКРЕ. 

При розрахунку роздрібного тарифу на електроенергію враховують різні цінові показники, суму 

дотацій та обсяг закупівлі електроенергії на ОРЕ. Крім того формула розрахунку роздрібних 

тарифів на постачання електроенергії містить елементи стимулювання постачання 

електроенергії населенню.   

 

Наприкінці 2005 року українська влада почала поетапне приведення відпускних тарифів на 

електроенергію для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня. Було прийняте 

рішення про перехід до єдиних по країні тарифів на електроенергію. До цього рівень тарифів в 

регіоні залежав від структури споживання і витрат обленерго. Відпускні тарифи на 

електроенергію для населення з 1 травня 2006 року зросли на 25%, а з 1 вересня - ще на 25%. 

Це дозволило зменшити середньозважений роздрібний тариф на 10% через зниження тарифів 

для промисловості. Останній раз рівні тарифів переглядалися в січні 2012 року. Внаслідок 

політики уряду з надання універсальних пільг всім домогосподарствам у вигляді заниженої ціни 

на електроенергію сьогодні тарифи на електроенергію становлять лише близько 30% 

середньозваженого роздрібного тарифу (Рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2. Динаміка показників оптової ринкової ціни, середньозваженого роздрібного 

тарифу, тарифу для населення на електричну енергію, коп./кВт*год 
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Рисунок 3. Відсоток відшкодування населенням витрат з виробництва, передачі та 

постачання електроенергії 
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Система перехресного субсидування, яка виникає внаслідок встановлення фіксованих тарифів 

на електричну енергію для населення, завдає втрат для економіки. Збільшення обсягів 

перехресного субсидування негативно відображається на енергокомпаніях, які не отримують 

дотації у повному обсязі, що в свою чергу не дозволяє їм вчасно та в повному обсязі 

розраховуватись з оптовим ринком електроенергії (ОРЕ) за придбану електричну енергію. В 

свою чергу, виробники електроенергії не мають достатньо коштів для проведення модернізації 

обладнання та будівництва нових потужностей. Крім того, з існуючими тарифами на електричну 

енергію населення не має стимулів до енергозбереження. 

 

Низький відсоток відшкодування витрат призводить до того, що компанії, які працюють в 

електроенергетичному секторі, несуть фінансові втрати. Ці втрати державних та приватних 

компаній доводиться компенсувати з державного бюджету через механізм дотаційних 

сертифікатів. Дефіцит коштів держбюджету призводить до недостатнього фінансування 

модернізації обладнання, що, як наслідок, позначається на якості послуг енергогенеруючих та 

передавальних компаній. Така ситуація вимагає прийняття рішення щодо підвищення тарифів 

на електричну енергію для населення до рівня, що, як мінімум, дозволить покривати витрати 

без застосування механізму дотацій і, як максимум, зробить окупними інвестиції в оновлення 

зношених енергогенеруючих та передавальних потужностей. 

 

В рамках співпраці з ЄС Україна зобов’язалась реформувати ринок електроенергії та змінити 

ситуацію з перехресним субсидуванням тарифів. Так, у Порядку денному про асоціацію 

визначено необхідність продовжувати реформу тарифу на електроенергію та заходи, які б 

гарантували повну оплату за постачання електроенергії. Директива 2003/54/ЕС говорить про те, 

що споживачі повинні мати можливість отримати інформацію про тарифи, яка має бути 

опублікована до введення їх в дію. Уряд повинен гарантувати постачання електроенергії за 

прийнятними, легко і чітко порівнюваними, прозорими цінами. Директива 2005/89/ЕС вимагає, 

щоб усі заходи уряду, спрямовані на безперебійне постачання, були недискримінаційними і 

враховували їх можливий вплив на ціну електроенергії для кінцевих споживачів. 

 

Для вирішення проблеми перехресного субсидування в електроенергетиці необхідно:  

 

 


