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Резюме 

Створена в 1990‐х роках модель оптового ринку електроенергії України дозволила поліпшити 
роботу галузі і вирішити проблему неплатежів та бартеризації розрахунків. Модель базується 
на тому, що генеруючі компанії виробляють електроенергію і продають її ДП «Енергоринок», 
яке надалі продає її розподільчим компаніям (обленерго і незалежним постачальникам). Далі 
обленерго та незалежні постачальники розподіляють електроенергію між роздрібними та 
великими промисловими споживачами. При всіх своїх перевагах поточна модель має певні 
недоліки. По‐перше, відсутність прямих контрактів з виробниками обмежує конкуренцію в 
сфері роздрібного постачання. По‐друге, рядовий споживач не може вимагати доброї якості 
енергопостачання. До того ж недостатній рівень тарифів і, як наслідок, недоотримання 
генеруючими компаніями коштів за вироблену електроенергію не дозволяє їм вкладати кошти 
в модернізацію потужностей. Останні 20 років в Україні майже не вводилися нові потужності, 
що значно підвищило середній вік генеруючих активів ТЕС. Так, у 2010 році відсоток блоків ТЕС 
віком більше 40 років дорівнював 38%, в той час як у ЄС цей показник – 22%. 

Тому Уряд України передбачив поступову трансформацію оптового ринку електроенергії у 
модель, побудовану на двосторонніх договорах та балансуючому ринку. Ринок електроенергії 
при такій моделі складається з енергетичної біржі, балансуючого ринку і двосторонніх 
договорів, які укладаються поза біржею. Впровадження повномасштабного конкурентного 
ринку дасть можливість розширити економічну свободу не лише учасникам оптового ринку, а й 
споживачам. Така модель дозволить краще стимулювати інвестиції, відображати витрати у ціні, 
підвищити ефективність роботи та інтегруватися до європейського ринку. 

Реформування ринку електроенергії України належить до зобов’язань України перед 
Енергетичним Співтовариством, членом якого Україна стала в 2011 році. Однак досі так і не 
затверджено закону про засади функціонування ринку електричної енергії України, хоча 
розроблено кілька законопроектів. Основними причинами зволікання ухвалення закону 
переважно була відсутність політичної волі та розбіжність поглядів в уряді щодо принципів 
реформування. 
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1. Вступ 

Структурні реформи, проведені в Україні в другій половині 90‐х років, дозволили збудувати 
оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) за моделлю пулу. На той час це поліпшило роботу галузі і 
вирішило проблему неплатежів та бартеризації розрахунків. Натомість, досить швидко 
виявилися недоліки такої організації ринку. Модель оптового ринку електроенергії, що існує в 
Україні, гальмує розвиток економіки країни і електроенергетичної галузі. Тому Урядом 
визначено поточну модель ринку електроенергії як перехідну. Її перспективи були окреслені в 
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, 
затвердженій в 2002 р. Згідно з Концепцією, ОРЕ поступово має трансформуватися у модель, 
побудовану на двосторонніх договорах та балансуючому ринку (ДДБР). 

Створення дійсно конкурентного ринку електроенергії є важливим інструментом визначення 
реальних, економічно обґрунтованих цін на електроенергію для кінцевих споживачів. При 
реформуванні ринку електроенергії необхідна реалізація взаємопов'язаних заходів, починаючи 
з лібералізації ринків палива, реформування системи теплопостачання та механізмів 
ціноутворення на тепло, реформування житлово‐комунального господарства.  

У цій роботі автори намагаються проаналізувати поточний ринок електроенергії в Україні 
(Розділ 2), визначивши її недоліки, розглядають альтернативну модель (Розділ 3) та приклади 
конкурентних ринків електроенергії (Розділ 4). 

2. Аналіз поточної ситуації в Україні 

2.1. Виконання вимог ЄС 

Реформування ринку електроенергії України є дуже важливим кроком в напрямку інтеграції до 
європейського енергетичного простору. Вступ до Енергетичного Співтовариства відкрив для 
України нові можливості повноцінного входження в єдиний енергетичний простір з ЄС. 
Прийняття вимог Другого енергетичного пакета, а згодом і Третього,  законодавчо обмежить 
інвестиції в енергетичний сектор від таких монополій, як, скажімо, російський «Газпром», що 
посилить енергетичну незалежність України. Також приєднання до спільного ринку 
електроенергії та газу ЄС змусить Україну запровадити потужну систему регулювання, 
спрямовану на захист прав споживачів. Процес входження України до єдиного енергетичного 
простору з ЄС пов’язаний з втіленням законодавства. Для України адаптаційний період 
становить майже вісім років. Найбільшого реформування потребують два сектори української 
енергетики — нафтогазовий та електроенергетичний. В сфері електроенергетики до 1 січня 
2012р. українське законодавство мало бути приведене у відповідність до Директиви 
2003/54/ЄC (пізніше замінена Директивою 2009/72/ЄС) про загальні правила функціонування 
внутрішнього ринку електроенергії. Проте проект цього закону вже досить тривалий час 
знаходиться на опрацюванні в системі виконавчої влади. 

Директива 2005/89/ЄC стосується безпеки інвестування в системи електропостачання та 
інфраструктури. У публічному просторі інформація про заходи Міненерговугілля щодо 
виконання вимог цієї Директиви відсутня. Також не було внесено змін до Закону «Про 
електроенергетику» для впровадження Регламенту 1228/2003 стосовно умов доступу до 
мережі транскордонної передачі електроенергії. Дуже повільно йде робота з імплементації 
Директив 2001/77/EC (сприяння використанню електроенергії з відновлюваних джерел) та 
2003/30/EC (сприяння використанню біопалива). Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження підготувало відповідні законопроекти ще на початку 2011 року, однак їх 
затвердження й оприлюднення досі не відбулося. 
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2.2. Модель «єдиного пулу» 

Формування ринку електроенергії в Україні розпочалося в 1994 році, коли було створено 
Національну комісію регулювання електроенергетики України (НКРЕ). До її обов’язків належало 
здійснення економічного регулювання, сприяння конкуренції, ліцензування та захист прав 
споживачів. В 1995 році вийшов Указ Президента1, який передбачав реструктуризацію галузі, 
запровадження конкурентних відносин між виробниками та постачальниками електроенергії, 
державне регулювання суб’єктів природних монополій в електроенергетиці та створення 
оптового ринку електроенергії. В 1996 році в результаті реформи в енергетичній галузі2 були 
відокремлені виробництво, передача, розподіл та постачання електроенергії і був створений 
оптовий ринок електроенергії за моделлю «єдиного покупця». Це дозволило поліпшити роботу 
галузі і вирішити проблему неплатежів та бартеризації розрахунків. Так, за 6 місяців 2000 року 
на рахунок оптового постачальника електричної енергії надійшло у чотири рази більше коштів, 
ніж за весь 1999 рік3 (4 млрд. грн. і 1 млрд. грн. відповідно)4, а рівень оплати електроенергії, 
купованої на оптовому ринку, збільшився з 64,8% від її вартості у 2001 році до 96,6% у 20045. 

Ринок електроенергії в Україні побудований за моделлю «єдиного пулу», або «єдиного 
покупця». Генеруючі компанії виробляють електроенергію6 і продають її ДП «Енергоринок», 
який надалі продає її розподільчим компаніям (обленерго і незалежним постачальникам). Далі 
обленерго та незалежні постачальники розподіляють електроенергію між роздрібними та 
великими промисловими споживачами (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» від 04.04.95. 
2 Постанова КМУ «Про забезпечення роботи оптового ринку електричної енергії України» від 19.02.96. 
3 після внесення у червні 2000 року змін та доповнень до Закону України «Про електроенергетику». 
4 Презентація керівника юридичної служби ДП «Енергоринок» Олега Поліщука «Правові засади 
функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку». 
5 Там само. 
6 Різна природа джерел електроенергії спричиняє їх різне використання для потреб енергоринку. Так, 
атомні електростанції використовуються виключно для базової загрузки, тоді як ТЕС часто використовують 
для покриття пікового попиту. 
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Рисунок 1. Схема Оптового ринку електроенергії 

 
Джерело: ДП «Енергоринок» 

Постачальники електроенергії за регульованим тарифом – це обленерго, на ОРЕ вони 
складають більшість (частка ринку 85%). Постачальники за нерегульованим тарифом ‐ це, в 
основному, промислові підприємства, які купують електроенергію для своїх потреб, або 
компанії‐посередники, які купують електроенергію на оптовому ринку і перепродають її 
великим споживачам. Обсяги електроенергії, якою вони торгують, незначні і становлять 
близько 10% від загального обсягу.7 Станом на 01.05.12 р. до складу учасників ОРЕ входять8: 
виробники електроенергії (5 компаній теплових електростанцій, 1 національна атомна 
енергетична компанія, 1 енергогенеруюча компанія з гідроелектростанцій, 32 ТЕЦ та інші 
виробники малої потужності, 8 вітроелектростанцій, 52 інших виробника різних форм власності, 
що виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії), постачальники 
електроенергії (40 постачальників за регульованим тарифом, 215 постачальників за 
нерегульованим тарифом), оптовий постачальник електроенергії (ДП «Енергоринок»). 

Оптова «ринкова» ціна на закупівлю електроенергії формується за наступним механізмом. ТЕС 
щоденно подають погодинні цінові заявки і заявки робочої потужності, які відображають 
витрати на виробництво електроенергії і можливий діапазон регулювання навантаження.9 На 
основі прогнозного обсягу споживання та обсягу міждержавних перетоків електричної енергії 
визначається оптимальний склад працюючого енергетичного обладнання з точки зору 
мінімальної вартості її виробництва тепловими електростанціями в залежності від рівня 
необхідного покриття графіка навантаження. На основі цих даних визначається погодинна ціна 

                                                 
7 http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2562  
8 Презентація Оксани Чепурної, ДП «Енергоринок», «Стан та перспективи розвитку комерційних відносин, 
пов’язаних з купівлею-продажем електричної енергії на ОРЕ України». 
9 Виробники-атомні і теплові електростанції подають заявки робочої потужності по кожному енергоблоку, 
гідроелектростанції та теплоелектроцентралі – по кожній електростанції. 
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закупівлі електроенергії у ТЕС (тарифи на виробництво електроенергії АЕС, ГЕС і ТЕЦ 
встановлюються НКРЕ). 

Всі  платежі проходять через банк, який розподіляє кошти відповідно до механізму, 
затвердженому НКРЕ.  

2.3. Недоліки моделі «єдиного пулу» 

Поточна модель оптового ринку електроенергії має певні недоліки. По‐перше, відсутність 
прямих контрактів з виробниками обмежує конкуренцію в сфері роздрібного постачання. По‐
друге, рядовий споживач не може вимагати доброї якості енергопостачання і не може міняти 
постачальника. До того ж недосконалий механізм формування тарифів і, як наслідок, 
недоотримання генеруючими компаніями коштів за вироблену електроенергію не дозволяє їм 
вкладати кошти в модернізацію потужностей. Останні 20 років в Україні майже не вводилися 
нові потужності, що значно підвищило середній вік генеруючих активів ТЕС. Так, якщо в 1980‐
90‐х роках було введено 14,9 ГВт потужностей, то в 1990‐2000 – лише 1,2 ГВт, а в 2000‐2010 – 3,0 
ГВт. Відповідно, у 2010 році відсоток блоків ТЕС віком більше 40 років дорівнював 38%, в той час 
як у ЄС цей показник – 22%. За оцінками НАК «Енергетична компанія України» для 
першочергового оновлення ТЕС загальною потужністю 14 ГВт зі встановленням 
пилогазоочисного обладнання, необхідного для очищення газових викидів в атмосферу, 
потрібно 96 млрд. грн. Для забезпечення будівництва нових енергоблоків для задоволення 
зростаючого попиту на електроенергію до 2030 року потрібно ще 156 млрд. грн. Беручи до 
уваги високий рівень зносу обладнання та низьку енергоефективність існуючих електростанцій, 
істотні кроки в напрямку модернізації обладнання буде необхідно робити вже в найближчому 
майбутньому. 

Єдиним джерелом фінансування модернізації зараз є інвестиційна складова енерготарифу ТЕС, 
яка була введена в 2004 році Національною енергетичною програмою України до 2010 року. 
Проте конкурентний ринок краще вирішить завдання стимулювання інвестицій в генерацію. Як 
свідчить світовий досвід, реформування електроенергетичної галузі в основному проводиться з 
метою знизити ціни на електричну енергію, запровадивши конкуренцію у сфері реалізації та 
збуту (як у Великобританії, Австралії та країнах Скандинавії), знизити різницю в тарифах у різних 
регіонах країни (США і Норвегія), залучити приватні інвестиції (Чилі, Аргентина, Бразилія) або 
впровадити конкуренцію на ринку постачання шляхом надання споживачам права вибору 
постачальника10. 

Як відзначив В.М. Кальченко11, на той час голова НКРЕ, моделі ОРЕ в Україні властиві наступні 
проблеми: 

• Відсутність належної законодавчої бази для впровадження комерційних контрактів; 

• Модель не повністю сумісна з активним прозорим ринком експорту; 

• Відсутність стимулів для інвестицій; 

• Плата за робочу потужність використовується для прямого контролю за оптовими 
цінами. 

 

                                                 
10 Петриковець К.Я. «Світовий досвід в реформуванні ринку електричної енергії України» 
11 Кальченко В. «Перехід до нової моделі ринку електроенергії в Україні». Науково-практична 
конференція “Реформування ринку електричної енергії України - перехід до ринку двосторонніх 
договорів і балансуючого ринку”, 2008. 
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До цих проблем, властивих самій моделі «єдиного покупця», додаються також проблеми, 
викликані специфічними для України обставинами: 

• Великі непогашені борги між учасниками ОРЕ; 

• Дефіцит поточних платежів; 

• Адміністративне втручання у потік коштів на ОРЕ; 

• Неефективна конкуренція, що спонукає регуляторне втручання; 

• Відсутність ринку допоміжних системних послуг (відсутність пікової/маневрової 
потужності); 

• Адміністративне втручання в управління ринком; 

• Перебування мереж у власності обленерго надає їм переваг у конкуренції в сфері 
роздрібного постачання; 

• Відсутність механізмів кредитних гарантій та управління ризиками; 

• Відсутність стимулів для ефективного управління обмеженнями в передавальних 
мережах. 

Вирішення цих проблем вимагає впровадження нової моделі ринку електроенергії в Україні. 

3. Ринок двосторонніх договорів та балансуючого ринку  

Незважаючи на велику різноманітність існуючих ринків електроенергії, виділяють наступні 
основні моделі: 

• Регульована монополія; 

• Єдиний покупець; 

• Конкуренція на оптовому ринку; 

• Конкуренція на оптовому та роздрібному ринках. 

Серед конкурентних моделей ринку додатково виділяють модель обов’язкового пулу або біржі, 
де продається майже вся вироблена електроенергія, та модель залишкового пулу, при якому 
торгівля відбувається після укладення двосторонніх угод поза пулу. 

Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, 
затверджена в 2002 р., передбачала поступову трансформацію ОРЕ у модель, побудовану на 
двосторонніх договорах та балансуючому ринку. Перехід до нового, більш конкурентного, 
ринку передбачений в Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної 
енергії України12, яка була схвалена Кабінетом Міністрів України в 2007 році. Ця Концепція 
передбачає перехід до нової моделі з двосторонніми договорами з 2009 до 2014 року в 4 
етапи. Модель будується на прямих відносинах між продавцями і покупцями. Передбачається, 
що довгострокові договори будуть укладатися в двосторонньому порядку, короткострокові (на 
добу наперед) – на Енергобіржі, а балансуючі – з Системним оператором. 

Повністю модель називається ринок двосторонніх договорів та балансуючого ринку (РДДБ). 
Ринок складається з енергетичної біржі, балансуючого ринку і двосторонніх договорів, які 
укладаються поза біржею. Активним учасником ринку також є системний оператор. В моделі 
відбувається сполучення різних ринків: оптового ринку та ринку балансуючих послуг. Ринок 

                                                 
12 Розпорядження від 28.11.2007 № 1056-р 
http://www.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=58226&cat_id=34443  
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балансуючих послуг – це короткострокові угоди (на менше ніж 24 години), які учасники ринку 
укладають з метою балансування потужностей. Необхідність в балансуванні виникає через те, 
що планове навантаження, яке базується на планових графіках виробників, не завжди дорівнює 
фактичному навантаженню і фактичному виробництву. Оптовий ринок включає в себе 
енергобіржу (договори на добу наперед та ф’ючерси від 1 до 3 років) та позабіржовий ринок 
(двосторонні договори). Енергобіржа дає можливість учасникам мінімізувати ризики щодо 
купівлі електричної енергії на балансуючому ринку, уточнюючи свої договірні позиції на добу 
наперед. Біржа також встановлює єдину довідкову ціну для всього ринку. 

Для участі в будь‐якому ринку потрібно буде отримати ліцензію від органу державного 
регулювання (НКРЕ) та підписати договір про участь у ринку електроенергії. 

Учасники ринку забезпечують більшість своїх потреб щодо продажу або закупівлі 
електроенергії за рахунок довгострокових контрактів, потім коригують свої позиції у день 
постачання, коли невпевненість зменшується. Після цього відбуваються розрахунки за 
небаланси13. Платежі за двосторонніми договорами, які включають платежі за небаланси 
енергопостачання (договірні обсяги мінус виміряний відпуск), виконуються між відповідними 
сторонами за централізованим розрахунковим механізмом. 

Крім того, модель РДДБ передбачає впровадження механізму торгівлі правами на наявну 
пропускну спроможність міждержавних ліній електропередач та механізму міждержавної 
торгівлі електричною енергією. Модель також включає нову систему комерційного обліку 
електроенергії, що включає процеси вимірювання електроенергії, збору, обробки, передачі, 
зберігання та представлення даних щодо кількості, якості електричної енергії та величини 
потужності з метою проведення фінансових розрахунків. 

Модель РДДБ розділяє надання системних (системним оператором або оператором 
розподільчих мереж учасникам РДДБ) і допоміжних послуг (учасниками РДДБ системному 
оператору на конкурентній основі). Причому на відміну від допоміжних послуг, на РДДБ не 
передбачено ринкового механізму надання системних послуг. Це обумовлено тим, що їх 
можуть надавати лише системний оператор та оператори розподільчих мереж. До складу 
системних послуг входять диспетчерське керування об’єднаною електроенергетичною 
системою України, резервування електричних мереж та організація паралельної роботи з 
енергетичними системами інших держав. До складу допоміжних послуг входять: надання 
резервів активної потужності та регулювання частоти, регулювання реактивної потужності та 
рівня напруги, автоматичне частотне розвантаження тощо. Надання допоміжних послуг 
виробниками електроенергії на РДДБ України є обов’язковим. Системний оператор може 
закуповувати допоміжні послуги через прямі довгострокові контракти або з використанням 
окремих тендерних механізмів. 

Складність цієї моделі полягає в тому, що через можливість учасників ринку укладати контракти 
безпосередньо між собою обсяги, зазначені в контрактах, мають бути узгоджені з роботою 
системи у реальному часі, а це потребує запровадження складного сучасного технічного 
обладнання. 

Порівнюючи діючу та нову моделі енергоринку (таблиця 1), можна відмітити, що для 
лібералізації ринку електроенергії Україні потрібно запровадити двосторонні договори для всіх 
суб’єктів ринку, систему ціноутворення попит‐пропозиція на ринку «на добу наперед» (зараз 
ціни визначаються лише з боку виробників), розрахунок та оплату вартості відхилень фактичних 
обсягів купівлі‐продажу електроенергії проти заявлених для постачальників та інших 
виробників (зараз такі платежі нараховуються лише ТЕС). 

 

                                                 
13 Різниця між  фактичним навантаженням і фактичним виробництвом 
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Таблиця 1. Порівняльна таблиця діючої та нової моделей енергоринку 
Діюча модель Нова модель 

Ринок двосторонніх договорів між ТЕЦ, 
дрібними виробниками та 
постачальниками/споживачами 

Ринок двосторонніх договорів 
(децентралізована торгівля електроенергією) 

Ринок «на добу наперед» ‐ організована 
торгівля електроенергією (формування графіку 
розподілу навантажень за Правилами ОРЕ, 
визначення цін купівлі‐продажу електроенергії 
за Правилами ОРЕ) 

Ринок «на добу наперед» ‐ організована 
торгівля електроенергією 

Ринок допоміжних послуг (формування 
резервів потужності через відбір заявок ТЕС по 
групах обладнання за Правилами ОРЕ, 
врахування режиму роботи ГЕС в режимі 
синхронного компенсатора) 

Ринок допоміжних послуг (придбання 
резервів, інших допоміжних послуг) 

Балансуючий ринок14 (виконання 
виробниками команд диспетчера щодо зміни 
навантаження для балансу в енергосистемі в 
режимі реального часу) 

Балансуючий ринок (системний оператор ‐ 
підприємство, що здійснює центральне 
диспетчерське управління) 

Розрахунки за куплену‐продану в режимі 
реального часу електроенергію15: 

- Розпорядник системи розрахунків 
(платежі виробникам за 
електроенергію, робочу потужність, 
маневреність та 
навантаження/розвантаження; платежі 
постачальників за фактично куплену 
електроенергію) 

- Розпорядник коштів (розрахунки за 
алгоритмом розподілу коштів, який 
встановлює НКРЕ для виробників) 

Адміністратор розрахунків (реєстрація 
суб’єктів двосторонніх договорів, розрахунки 
зобов’язань) 
 
 
 

Головний оператор комерційного обліку Адміністратор комерційного обліку 
(адміністрування комерційного обліку, збір 
даних обліку на центральному рівні) 

Ринок доступу до пропускної спроможності Ринок доступу до пропускної спроможності 
Роздрібний ринок електричної енергії Роздрібний ринок електричної енергії 

Джерело: Презентація ДП «Енергоринок» «Світовий досвід реформування ринків електричної енергії» 

 

За діючою моделлю ДП «Енергоринок» виступав в якості оптового постачальника 
електроенергії, розпорядника системи розрахунків ОРЕ, розпорядника коштів ОРЕ, головного 
оператора системи комерційного обліку електричної енергії ОРЕ України, Секретаріату Ради 
ОРЕ, розрахункового центру, сторони, що супроводжувала систему забезпечення 
функціонування ОРЕ, та відав супроводом договірних відносин. В результаті переходу до 
моделі РДДБ ДП «Енергоринок» буде виконувати лише чотири функції: робота з боргами, 

                                                 
14 НЕК «Укренерго» 
15 ДП «Енергоринок» 
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адміністрування спотового ринку, адміністрування розрахунків та адміністрування 
комерційного обліку. З переходом до нової моделі з’являться трейдери, які будуть постачати 
електроенергію покупцям напряму, оминаючи ДП «Енергоринок». А обленерго будуть 
займатися розподілом енергії за угодами з цими трейдерами. Щоб ринок запрацював, потрібно 
мати на ринку не менше трьох виробників електроенергії, причому важливо, щоб виробники 
мали диверсифікований портфель енергопотужностей, який би включав атомну, гідро‐ і 
теплову енергетику. 

Перехід до моделі РДДБ передбачає 4 етапи: 

1. Початкове навчання учасників укладати двосторонні договори. Планується забезпечити 
укладання в обмежених обсягах двосторонніх договорів між генеруючими компаніями 
та компаніями‐постачальниками за підсумками аукціону з продажу електричної енергії. 
На цьому етапі кількість двосторонніх договорів незначна, а графіки та балансування 
відбуваються через пул ДП «Енергоринок». Крім того, у «Енергоринку» з`являться нові 
функції з організації та проведення аукціонів з продажу електричної енергії, 
адміністрування кодексу комерційного обліку та правил ринку, координації обміну 
даними.  Частка кваліфікованих споживачів на даному етапі – до 20%. 

2. Запровадження балансуючого механізму. При цьому спочатку для балансуючого 
механізму будуть використовуватися пропозиції «на добу вперед», що надходитимуть 
до пулу від виробників, надалі для цього будуть використовуватись окремі цінові заявки 
та пропозиції, які подаватимуться учасниками балансуючого ринку, а розрахунки будуть 
здійснюватись за відповідними цінами небалансів. На цьому етапі підкреслюється 
необхідність навчитися точному плануванню та прогнозуванню споживання, 
балансування проходить на балансовому ринку, учасники ринку подають свої заявки та 
пропозиції. ДП «Енергоринок» продовжуватиме проведення аукціонних торгів 
електроенергією. Частка кваліфікованих споживачів – до 40%. 

3. Початок самостійного складання графіків, відкриття замість пулу біржі електроенергії, 
яка працюватиме за механізмом «на добу вперед», запровадження перехідних 
контрактів, тобто довгострокові двосторонні договори укладатимуться напряму між 
учасниками ринку. Проблеми небалансу вирішуватимуться на балансуючому ринку. 
Частка – до 70%. 

4. Повне відкриття ринку, кінець дії обов’язкового ринку, біржа стає добровільною. Частка 
– до 100%. 

 

Але перш ніж запрацює перший етап, потрібно розробити необхідну нормативно‐правову базу 
як для функціонування нової моделі ринку, так і для перехідних етапів реформування, а також 
основні засади інформаційної системи нової архітектури ринку. Необхідно підготувати технічні 
кодекси, правила ринку, правила спотового ринку, методики ціноутворення, програмне 
забезпечення РДДБ, створити відповідну інформаційну інфраструктуру, підготувати персонал 
тощо. 

Для впровадження нової моделі ринку урядом України була створена міжвідомча комісія з 
координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції. Впровадженням ринку 
електричної енергії займаються «Укренерго» (балансуючий ринок), «Енергоринок» 
(енергобіржа, Розпорядник розрахунків), НКРЕ, Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості. Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010‐2012 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава»16 передбачає вдосконалення системи ціноутворення, лібералізація ринку 

                                                 
16 Указ Президента №187/2012 від 12.03.12. 
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електроенергії, продовження приватизації енергетичних підприємств, підвищення ефективності 
управління державними енергокомпаніями, удосконалення державного регулювання в 
енергетиці та оновлення Енергетичної стратегії України. Було прийнято низку документів, які 
передбачали реалізацію положень концепції (терміни реалізації відповідно поновлювались), 
але жоден з них не було виконано, і трансформація ринку не розпочалась донині. Останнім 
документом в цьому ряду є законопроект «Про засади функціонування ринку електричної 
енергії України»17, який зараз розглядається Верховною Радою. Найбільше нарікань у цьому 
законопроекті визиває створення Фонду розподілу вартісного дисбалансу. Участь АЕС, ГЕС та 
ГАЕС в роботі фонду обов’язкова, метою участі є «накопичення фондом грошових коштів 
(компенсаційних платежів) з метою подальшого перерахування компенсаційних платежів 
суб’єктам ринку електричної енергії, які виробляють електричну енергію 
на теплоелектроцентралях або з використанням відновлюваних (альтернативних) джерел 
енергії за «зеленим» тарифом, а також постачальникам електричної енергії в частині поставки 
електричної енергії споживачам, тарифи на електроенергію для яких підлягають державному 
регулюванню». Іншими словами, створення фонду дозволяє зберегти механізм перехресного 
субсидування в електроенергетиці. 

4. Приклади конкурентних ринків  

Одним з прикладів конкурентних ринків є регіональний ринок США PJM, який об’єднує 
передавальні електричні мережі 13 штатів та округу Колумбія18. Ринок PJM складається з: 

• Ринку взаємообміну електроенергією, призначеному для оптової купівлі та продажу 
електроенергії. До нього входить ринок на день вперед і балансуючий ринок. 

• Ринку регулювання, тобто автоматичної зміни потужності генеруючої установки для 
компенсації зміни навантаження в системі. 

• Ринку обертового резерву. Кожний учасник ринку бере участь у формуванні обертового 
резерву пропорційно його частці навантаження на ринку взаємообміну 
електроенергією. 

 

Відносно конкурентний ринок електроенергії склався також в Європейському Союзі19. Цей 
ринок об’єднує регіональні ринки, і деякі з них зберегли суттєву долю регульованих поставок 
електроенергії. Це в основному стосується нових членів ЄС: Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, 
Угорщини, Польщі, Румунії та Словакії. Базовим елементом європейського ринку є торгівля на 
добу наперед. Ціна на добу наперед виступає базовою для форвардних та ф’ючерсних 
контрактів. Торгівля відбувається як через енергетичні біржі, так і за двосторонніми 
контрактами. На деяких біржах також існують внутрішньодобові та балансуючі ринки 
(наприклад, на біржі Nord Pool Spot, що об’єднує Норвегію, Швецію, східну частину Данії та 
Естонію, працює ринок на добу наперед Elspot та внутрішньодобовий ринок Elbas). 

Дуже схожими з поточною моделлю енергоринку України є ринки Іспанії та Росії20. 
Енергетичний ринок Іспанії поєднаний з енергетичним ринком Португалії і називається 
Іберійський ринок електроенергії (MIBEL). Оператор ринку, компанія OMIE, організує торгівлю 
електроенергією на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку, складає 
планові графіки навантаження, веде розрахунок платежів за куплену або продану 
електроенергію. Остаточні ціни на Іберійському ринку згідно з Правилами ринку електричної 

                                                 
17 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43622  
18 Петриковець К.Я. «Світовий досвід в реформуванні ринку електричної енергії України» 
19 Там само. 
20 Там само. 
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енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку формуються оператором 
ринку та складаються з граничної ціни на ринку «на добу наперед», витрат на вирішення 
системних обмежень, граничних цін на внутрішньодобових ринках, вартості послуг з 
вторинного та третинного регулювання та плати за робочу потужність21. Остаточні ціни для 
споживачів в Іспанії складаються з ціни, яка склалася на Іберійському ринку, та тарифу за 
доступ до мереж22. 

В сусідній Росії діє ринок з обмеженою конкуренцією. Він називається Оптовий ринок 
електричної енергії і потужності і складається з двох сегментів: ринку двосторонніх договорів та 
товарної біржі електроенергетики ВАТ «Арена». Ринок двосторонніх договорів, в свою чергу, 
поділяється на сектор регульованих договорів, в якому діють граничні тарифи на 
електроенергію, визначені Федеральною службою по тарифах, і сектор вільних двосторонніх 
договорів, в якому ціни і контрагенти поставки визначаються учасниками ринку. Контрагентів в 
секторі регульованих договорів визначає Адміністратор торговельної системи (ВАТ «АТС»). Як і 
в моделі, яка пропонується Україні, в Росії діє ринок «на добу наперед» та балансуючий ринок. 
На ринку «на добу наперед» рівноважна ціна електроенергії визначається на підставі цінових 
заявок виробників і постачальників електроенергії відповідної цінової зони з урахуванням 
необхідності забезпечення перетоків електроенергії. На балансуючому ринку в режимі 
реального часу виробники, що змінили обсяг виробництва електроенергії з ініціативи 
системного адміністратора (ВАТ «Системний оператор Єдиної енергетичної системи Росії»), 
отримують доплату. Виробники, що знизили виробництво з власної ініціативи, і постачальники, 
які збільшили навантаження, сплачують додаткові кошти. При виникненні небалансу в 
енергосистемі системний адміністратор збільшує виробництво електроенергії або обмежує 
навантаження споживачів‐регуляторів, починаючи з тих, ціни в заявках яких мінімальні. Для 
забезпечення надійності системи існує ринок допоміжних послуг. 

Загалом світовий досвіт показує, що на першому етапі лібералізації ринку запроваджується або 
лібералізована модель «єдиного покупця» (коли певні споживачі отримують право укладати 
прямі двосторонні договори), або модель обов’язкового спотового ринку. З часом багато країн 
переходять до моделі двосторонніх договорів з балансуючим ринком. Всі країни 
Європейського Співтовариства розвивають ринки, для яких характерне поєднання двосторонніх 
контрактів з балансуючим ринком або ринком залишкових продажів. Аналіз світових ринків 
показує, що мета проведення реформ полягає у підвищенні ефективності та надійності роботи 
електроенергетичної галузі. Це саме передбачається і моделлю двосторонніх договорів.  

5. Висновки 

Слід зазначити, що жодна директива ЄС не зобов’язує країну впроваджувати конкретну модель 
ринку. Головне, щоб модель передбачала відокремлення виробництва, передачі та постачання 
електричної енергії. Впровадження повномасштабного конкурентного ринку за моделлю РДДБ 
дасть можливість розширити економічну свободу не лише учасникам оптового ринку, а й 
споживачам. Нова модель РДДБ буде краще вирішувати завдання стимулювання інвестицій, 
відображення витрат у ціні, посилення конкуренції та підвищення ефективності роботи, 
розвитку міжнародної торгівлі електроенергією та інтеграції до Європейського ринку.  

Перехід до довгострокових прямих договорів дозволить знизити ринкові та кредитні ризики, 
що знизить фінансові витрати і покаже необхідність інвестування в усунення мережевих 

                                                 
21 Встановлюється Міністерством промисловості, енергетики та туризму на підставі розрахунків 
регулятора в євро за МВт встановленої потужності. 
22 Включає всі регульовані витрати: на передачу та розподіл, на закриття блоків АЕС та вивіз 
відпрацьованого ядерного палива, на утримання системного оператора, національного регулятора та 
оператора ринку, субсидії поновлюваним джерелам енергії тощо. 
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обмежень. Передбачається, що двосторонні договори, які пропонуватимуться виробниками, 
будуть відображати залежність їхніх дійсних витрат від сезону, періодів доби або інших умов. А 
ціни, що сплачуватимуться споживачами, – характеристики їх попиту (графік навантажень, 
обсяг).  

Справедливе ціноутворення за умов обмежень пропускної здатності мереж стимулюватиме 
ліквідацію цих обмежень. А справедливе ціноутворення на резервну потужність та 
маневреність покаже справжню цінність цих послуг. Високі платежі за балансування будуть 
стимулювати зростання наявної робочої потужності та створення достатніх резервів, а 
конкуренція на ринку двосторонніх договорів стимулюватиме зменшення витрат та збільшення 
маневреності.  

Крім того, реформування ринку електроенергії України є дуже важливим кроком в напрямку 
інтеграції до європейського енергетичного простору. Двосторонні договори легко узгоджуються 
з довгостроковими та короткостроковими експортними контрактами і, таким чином, надають 
певних гарантій імпортерам і експортерам. До того ж ринкова реформа передбачає розробку 
технічних кодексів, сумісних з правилами ENTSO‐E. 

В той же час, в результаті впровадження моделі РДДБ, скоріш за все, відбудеться різке 
зростання цін на електроенергію для населення. Також можливе виникнення нових видів 
перехресного субсидування в рамках корпоративних ланцюгів. Досі невідомо, яким чином Уряд 
буде вирішувати ці проблеми.  
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

МІСІЯ 

Вироблення альтернативного погляду на ключові проблеми суспільного та економічного розвитку 
України. 

ЦІЛІ 

Надавати висококваліфіковану експертну оцінку у сфері економіки та економічної політики. 

Бути реальним чинником формування громадської думки через організацію публічного діалогу. 

Сприяти розвитку економічних і суспільних наук та стимулювати розвиток дослідницької спільноти в 
Україні. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Місячний економічний моніторинг України (МЕМУ)  

МЕМУ містить місячний огляд і стислий аналіз ключових заходів економічної політики та статистичних 
даних, оприлюднених упродовж попереднього місяця. Додаток до МЕМУ містить розширений аналіз 
однієї важливої події в українській економіці. Виходить 12 випусків на рік, які доступні на умовах 
передплати. 

Макроекономічний прогноз України 

Макроекономічний прогноз України охоплює прогноз ВВП і його компонентів, фіскальних індикаторів, 
платіжного балансу, інфляції, обмінного курсу на поточний і наступні роки. Виходить 12 випусків на рік – 
4 квартальні випуски та 8 оновлень з короткими коментарями, – які доступні на умовах передплати. 

Моніторинг інфраструктури України (МІУ) 

МІУ є щорічним звітом, який містить дані про стан реструктуризації шести секторів інфраструктури в 
Україні. Інформацію представлено у стандартизований спосіб, який дає змогу порівнювати зміни у 
відповідних галузях. Розглянуті показники є якісними та розділені на три загальні категорії: (1) 
комерціалізація, (2) тарифна реформа, (3) регуляторний та інституційний розвиток. Двадцять один 
індикатор дає змогу здійснювати економічний і стратегічний аналіз на різних рівнях узагальнення. У 
вільному доступі. 

Економічні підсумки для України 

Економічні підсумки містять огляд і стислий аналіз ключових економічних показників і заходів 
економічної політики року. Публікується в січні, використовуючи наявні дані та річні оцінки, та 
оновлюється у травні, коли оприлюднюється більшість даних щодо минулого року. Публікація доступна 
на основі передплати. 

Дослідження ділової активності 

Дослідження ділової активності складаються з двох окремих опитувань. Перше дослідження – 
промисловість – здійснюється на основі опитування керівників підприємств переробної промисловості. 
Друге – банки – базується на опитуванні керівників банків. Щороку публікуються чотири випуски для 
кожного з секторів. Доступні на умовах передплати. 

Консультативні роботи 

Консультативні роботи є спільним продуктом Німецької консультативної групи з питань економічних 
реформ в Україні та ІЕД, мета якого – надання рекомендацій щодо економічної політики для українських 
політиків. Рекомендації розробляються на основі детального аналізу ситуації в Україні, сучасної 
економічної теорії та найкращих міжнародних прикладів. Роботи доступні для політиків і – через певний 
час – для громадськості. 
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Контакти: 

Інститут Економічних Досліджень 
та Політичних Консультацій 
вул. Рейтарська, 8/5‐А, 01034, Київ 
Тел. (+38044) 278‐6342 
Факс (+38044) 278‐6336 
E‐mail: institute@ier.kiev.ua 
http://www.ier.com.ua 

Голова Правління 

Ігор Бураковський 
burakovsky@ier.kiev.ua 

Виконавчий директор 

Оксана Кузяків 
kuziakiv@ier.kiev.ua 

Директор з наукової роботи 

Вероніка Мовчан 
movchan@ier.kiev.ua 
 
 

Німецько‐Український Аграрний Діалог 

Олег Нів‘євський 
nivyevskiy@ier.kiev.ua 

Анна Кузнецова 
Kuznetsova@ier.kiev.ua 

Юлія Огаренко 
ogarenko@ier.kiev.ua 

Оксана Кухар 
kukhar@ier.kiev.ua 

Центр досліджень сучасного суспільства 

Ірина Федець 
fedets@ier.kiev.ua 

Яна Дворак 
dvorak@ier.keiv.ua 
 

Центр економічних досліджень 

Олександра Бетлій 
betliy@ier.kiev.ua 

Віталій Кравчук 
Kravchuk@ier.kiev.ua 

Дмитро Науменко 
naumenko@ier.kiev.ua 

Ірина Коссе 
kosse@ier.kiev.ua 

Катерина Пількевич 
pilkevich@ier.kiev.ua 

Центр  досліджень міжнародних відносин 

Катерина Шинкарук 
shynkaruk@ier.kiev.ua 
 

 

 


