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Розглянуто основні проблеми реформування енергетичного сектору України. 

Проаналізовано питання функціонування Енергетичного Співтовариства і організації 

регіонального ринку Південно-Східної Європи. 

Досліджено особливості цінової та тарифної політики в електроенергетиці України та 

проблеми запровадження стимулюючого регулювання. 

Проаналізовано розвиток міждержавних і міжсистемних електромереж в умовах 

формування загальноєвропейського ринку електричної енергії. 

Розглянуто особливості впровадження заходів із моніторингу енергоринку та 

запровадження допоміжних послуг.  

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». Може бути корисним для фахівців, які займаються 

питаннями реформування енергетичного сектору та впровадження ринку електричної 

енергії. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АВР – автоматичне введення резерву 

АПВ – автоматичне повторне вмикання 

АЧР – автоматичне частотне розвантаження 

ГЕС – гідравлічна електрична станція 

ГТЕС – газотурбінна електрична станція 

ДЖ – джерело живлення 

ДРП – джерело реактивної потужності 

ЕЕС – електроенергетична система 

ЕМ – електрична мережа 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина 

ЕРС – електрорушійна сила 

ЕС – електрична станція 

ЄЕС – єдина електроенергетична система 

ЛЕП – лінія електропередачі 

НКРЕКП – національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 

ОЕС – об’єднана електроенергетична система 

ОРЕ – оптовий ринок електричної енергії 

ПАА – протиаварійна автоматика 

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

ПТЕ – правила технічної експлуатації 

ПУЕ – правила улаштування електроустановок 

ПС – підстанція 

РДЖ – резервне джерело живлення 

РЗА – релейний захист і автоматика 

РЕМ – районна електрична мережа 

САВН – спеціальна автоматика вимикання навантаження 

ТЕС – теплова електрична станція 
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ВСТУП 

 

Основною метою навчальної дисципліни «Автоматизовані системи 

керування та оптимізації режимів енергосистем» є формування системи 

характеристик, які відображають основні компетентності випускника. 

В результаті вивчення дисципліни «Автоматизовані системи керування та 

оптимізації режимів енергосистем» студент має набути такі основні здатності: 

 застосовувати сучасні методи аналізу і розрахунку систем керування 

потужними електроенергетичними об’єктами, які проектуються, 

реконструюються або споруджуються, та електричними мережами різних 

класів номінальних напруг, що об’єднують такі об’єкти на паралельну роботу; 

 обґрунтовано вибирати ефективні методи інженерних розрахунків, 

проводити дослідження на об’єктах енергосистем, аналізувати отримані 

результати; 

 ефективно використовувати сучасні інтелектуальні, інформаційні 

комп’ютерно-інтегровані технології; 

 аналізувати можливі негативні наслідки у процесі експлуатації 

спроектованого технічного об’єкту (екологічні, здоров’ю людини тощо) та 

приймати ефективні технічні й організаційні заходи щодо усунення 

(мінімізації) таких наслідків; 

 впроваджувати розроблені автоматизовані системи керування на 

сучасних об’єктах електроенергетичних систем різних класів напруги; 

 здійснювати оптимізацію розроблених систем з метою досягнення 

найкращих техніко-економічних показників. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни мають продемонструвати такі 

результати навчання: 

знання: 

 алгоритмів роботи автоматизованих систем керування сучасними 

енергосистемами; 

 структур і характеристик сучасних автоматизованих систем 

диспетчерського керування (АСДК) енергосистем; 

 складу математичного, інформаційного і технічного забезпечення 

АСДК; 

 сучасних тенденцій розвитку АСК об’єднаної енергетичної системи 

України. 
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уміння: 

 сформулювати задачі, методи і засоби побудови сучасних 

автоматизованих інформаційно-діагностичних систем контролю стану 

електросилового обладнання; 

 визначити основні методи і моделі реформування системи керування 

у електроенергетичному секторі України та послідовність її впровадження. 

 визначати розрахункові параметри і оптимальні режимні 

характеристики регулюючого, компенсувального і налагоджувального 

обладнання з метою підвищення економічної ефективності режимів роботи 

електричних мереж та систем. 

досвід: 

 вибору найефективніших методів і моделей побудови сучасних АСК 

обладнання електричних мереж різного рівня номінальної напруги; 

 визначення особливостей та послідовності реформування 

взаємовідносин на ринку електричної енергії України; 

 впровадження новітніх тенденцій щодо змісту та особливостей 

реформування світових ринків електричної енергії. 

 вибору найефективніших методів і моделей розрахунку усталених та 

перехідних режимів електричних систем різних класів номінальної напруги; 

Збірник містить матеріали, надруковані впродовж декількох останніх 

років у спеціалізованому електротехнічному журналі «Електропанорама». 

Авторський колектив: 

Блінов І.В., Парус Є.В., Інститут електродинаміки НАН України; 

Казанський С.В., Мацкевич В.О., Прищепа К.О., Скриль Л.Г., Національ-

ний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; 

Ущаповський К.В., Державне підприємство «Національна енергетична 

компанія «Укренерго»; 

Гушля А.М., Держенергонагляд; 

Дубровська О.Ю., Золотоверха І.В.,Співак І.Ю., Цаплін В.І., Яцевюк О.І., 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг; 

Квіцинський А.О, Мартинюк В.І., Хачікян М.С., НТЦЕ ДП «НЕК 

«Укренерго». 

Деякі матеріли наведено мовою оригіналу (рос.). 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФЕРМУВАННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

 

 

1.1 Забезпечення надійності електропостачання 

в умовах енергоринку 

 

Завданню забезпечення надійної роботи електроенергетичних систем 

завжди приділялася особлива увага. Масштабні системні аварії, які трапилися в 

останнє десятиліття в енергосистемах США, Канади, а також багатьох 

європейських країн (у тому числі в Росії і Україні), про що неодноразово 

йшлося на сторінках «Електропанорами», зайвий раз підкреслюють 

необхідність постійної уваги до цього найважливішого завдання. 

В умовах створення мультинаціональних лібералізованих ринків 

електричної енергії і, відповідно, значного ускладнення диспетчеризації 

проблема забезпечення надійного і безпечного електропостачання набула 

особливої актуальності. 

Підтвердженням важливості вирішення зазначеного завдання є його 

розгляд на засіданнях провідних міжнародних енергетичних організацій, 

зокрема на 20-м конгресі МІРЕС, що відбувся з 11 по 15 листопада 2007 року в 

Римі, а також на 42-й сесії СІГРЕ, яка пройшла з 25 по 29 серпня 2008 року в 

Парижі. 

В ході глибокого аналізу різних аспектів реформування енергетики в 

багатьох країнах, зокрема лібералізації і дерегулювання енергетичних ринків, 

були визначені як позитивні, так і негативні сторони впливу реформування на 

забезпечення достатнього рівня надійності і ефективності електропостачання. 

20-річний досвід роботи лібералізованих ринків електроенергії в країнах 

Західної Європи і США свідчить, що зайва ідеалізація ринкових стосунків та 

розвиток ринку лише за рахунок збільшення кількісного складу суб’єктів ринку 

електроенергії не завжди сприяють забезпеченню надійного і безпечного 

енергопостачання, не вирішують завдання оптимізації розвитку всієї галузі. Із 

введенням конкурентних відносин змінюються цілі управління в 

електроенергетичній галузі. Зміна пріоритетів від досягнення мінімуму витрат 

всієї галузі до максимуму прибутку окремих суб’єктів ринку часто-густо 

відсовують питання забезпечення надійності на другий план. 
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Про системний підхід до забезпечення надійності 

З впровадженням ринкових відносин змінюються правові, економічні, 

структурні і організаційні форми функціонування суб’єктів електроенергетики, 

тому проблеми забезпечення надійності необхідно розглядати з урахуванням 

цих змін. 

Ретельно мають бути досліджені технічні, правові, управлінські, 

економічні, інформаційні аспекти забезпечення системної надійності і 

надійності енергопостачання споживачів. У ринкових умовах необхідно 

розроблення такої концепції забезпечення надійності, яка, нарівні з 

адміністративними методами управління виробництвом, передаванням і 

розподіленням електроенергії, враховувала б і ринкові механізми. 

Нова концепція забезпечення надійності має бути заснована на 

методології системного підходу з урахуванням ринкових стосунків між 

суб’єктами, містити комплекс завдань енергетики за критеріями прийняття 

рішень, а також порядок спільної участі суб’єктів ринку в забезпеченні 

системної надійності енергопостачання споживачів. 

Основні положення методології системного підходу такі: 

1. Спільна робота енергетичних підприємств – суб’єктів енергоринку 

повинна розглядатися системно, як єдине ціле, а не як проста сукупність 

окремих елементів, що відповідає терміну «системний підхід». 

2. Зазначена система ієрархічно взаємозв’язана з системами іншого типу, 

відчуває вплив інших систем, і, відповідно, управління цією системою також є 

ієрархічним. 

3. В основі управління системою повинні бути заздалегідь і чітко 

сформульовані цілі. 

4. Модель управління системою повинна враховувати всі її властивості, 

бути досить адаптивною до внутрішніх і зовнішніх умов, що змінюються. 

Ранжирування цілей при вирішенні системних завдань забезпечення 

надійності в умовах ринкових відносин обумовлене певною самостійністю 

функціонування окремих суб’єктів ринку, коли їх цілі управління, критерії 

розвитку і функціонування можуть не відповідати або перечити загальним 

критеріям щодо забезпечення надійності. 

При цьому нормативна база забезпечення надійності повинна мати не 

декларативний характер, а визначати міру фактичної відповідальності кожного 

суб’єкта ринку щодо забезпечення заданого рівня системної надійності і 

надійності енергопостачання споживачів. 
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Cтруктурна ієрархічна модель керування надійністю наведена на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Cтруктурна ієрархічна модель керування надійністю 

 

Ієрархічний принцип забезпечення надійності успішно використовувався 

при оперативному керуванні Єдиною енергетичною системою колишнього 

СРСР і зарекомендував себе як один з ефективних підходів до забезпечення 

системної надійності. В умовах ринку система оперативно-диспетчерського 

керування спрямована на підтримку єдності складного технологічного процесу 

шляхом компенсування внесеного ринком розділення функцій і завдань 

окремих суб’єктів. 

Принцип ієрархічності в забезпеченні надійності також закладений в 

архітектурі функціонування системної автоматики. Наприклад, робота 

автоматичного частотного розвантаження (АЧР) і спеціальної автоматики 

відключення навантаження (САВН) підпорядковані збереженню системної 

надійності і локалізації розвитку системних аварій, тобто призначені для 

збереження стійкої роботи всієї енергетичної системи. 

Об’єднана енергетична система, 

виробники електроенергії, що працюють на ринку, 

НЕК «Укренерго», 

Національний диспетчерський центр 

Регіональні електроенергетичні системи, 

електропередавальні організації, 

регіональні диспетчерські центри 

Верхній 

рівень 

керування 

надійністю 

Підрозділи електропередавальних організацій, 

місцеві диспетчерські центри, великі споживачі, 

режими електроспоживання яких суттєво впливають 

на роботу енергосистем 

Середній 

рівень 

керування 

надійністю 

Нижній 

рівень 

керування 

надійністю 
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Вплив ринкових перетворень на надійність електропостачання 

У ринкових умовах під час розгляду проблеми надійності 

енергопостачання на перше місце повинен бути поставлений споживач. При 

цьому надійність самої системи електропостачання, яка оцінюється вартісними 

показниками, такими, як сумарні витрати на її забезпечення, вартість ремонтів 

пошкодженого устаткування тощо, стає наче внутрішньою справою 

постачальника. 

При реформуванні електроенергетичної галузі і запровадженні ринкових 

конкурентних відносин відповідальність за надійність електропостачання 

розподіляється між багатьма суб’єктами ринку, що підвищує роль координації, 

вироблення правил і принципів забезпечення надійності. 

Критерієм оцінювання ефективності забезпечення надійності 

енергопостачання споживачів може бути, наприклад, мінімум витрат на 

одиницю спожитої енергії. Цей критерій не суперечить інтересам виробників 

енергії, електропередавальних організацій і відповідає інтересам споживачів. 

Розрахункові співвідношення оцінювання ефективності заходів щодо 

забезпечення надійності електропостачання в цьому випадку можна визначити 

з урахуванням варіантної ефективності енергозабезпечення, тобто зіставляючи, 

з одного боку, витрати суб’єктів ринку на підвищення надійності вироблення і 

передавання електроенергії, а з іншого – втрати споживачів від ненадійного 

електропостачання з вини енергопостачальника. Стосовно електронергетичних 

систем, які постійно розвиваються та удосконалюють свою діяльність за 

рахунок заходів підвищення надійності, ефективність варіантів можна 

зіставляти з урахуванням вартості заходів на розвиток і функціонування 

генерувальних потужностей і електричних мереж, з одного боку, та збитків 

споживачів електричної енергії з урахуванням вартості недовідпущеної 

електроенергії для кожного споживача, з іншого боку. 

 

Оперативне оцінювання надійності електропостачання в ринкових 

умовах 

Система оперативного оцінювання надійності містить наступні складові: 

 одержання даних про поточний режим; 

 оцінювання стану; 

 розрахунок сталих режимів; 
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 контроль обмеження сталого режиму; 

 визначення можливих змін режиму; 

 розрахунок перехідних процесів і оцінювання запасів динамічної 

стійкості; 

 розрахунок струмів короткого замикання. 

На першому етапі аналізується надійність планованого режиму. Завдання 

диспетчерських служб і служб режимів – перевірити заданий режим і у разі 

якихось відхилень (обумовлених, наприклад, зміною балансу потужності 

внаслідок укладання на ринку прямих двосторонніх договорів між виробниками 

та постачальниками) визначити можливість (або обґрунтувати неможливість) 

існування такого режиму та видати відповідні рекомендації. 

Для того щоб забезпечити роботу електроенергетичної системи або 

підвищити її надійність створюється регламентований резерв з генерації та 

пропускної здатності мереж, резервуються джерела електропостачання 

відповідальних споживачів, визначаються допустимі режими експлуатації 

устаткування. 

На другому етапі, під час реалізації запланованого режиму, завдання 

диспетчерської служби полягає в тому, щоб виконувати планові показники. У 

разі, якщо хтось із суб’єктів ринку порушує задані параметри, то завдання 

диспетчерської служби полягає в тому, щоб виявити винуватця, вжити заходів 

до нормалізації режиму, спробувати звести до мінімуму відхилення параметрів 

від планових показників для інших учасників ринку. Крім цього, диспетчерська 

служба повинна виконувати і традиційні функції: проведення перемикань, 

робота із заявками на ремонт устаткування, ліквідація локальних аварій тощо. 

З огляду на зазначене надійність є основним критерієм при веденні 

режиму, тому що від її забезпечення залежить виконання основних планових 

показників. Щоб уникнути виникнення аварійних ситуацій, необхідно постійно 

виконувати аналіз поточного режиму й оцінювати його надійність. Причому в 

загальному випадку буває недостатньо аналізувати виходи параметрів режиму 

за заздалегідь задані діапазони або порівнювати їх із заздалегідь визначеними 

типовими режимами. Такий підхід може бути застосований лише тоді, коли всі 

режими мають досить великий запас щодо стійкості. Але у ринкових умовах це 

ніхто не може гарантувати. 
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Тому аналіз надійності необхідно провадити з урахуванням фактичного 

режиму роботи електроенергетичної системи, а також критеріїв надійності для 

поточного стану системи. 

Аналіз режимів можна провести в такий спосіб. За допомогою пристроїв 

телемеханіки параметри поточного режиму передаються до диспетчерського 

пункту. Потім за допомогою блоку оцінювання стану коректуються параметри 

розрахункової моделі. Далі поточний режим перевіряється на допустимість 

заданих параметрів режиму (струм, напруга), а також і на статичну стійкість. 

Потім режим перевіряється на динамічну стійкість за найімовірнішими та 

найнебезпечнішими подіями. Після цього проводяться різноманітні розрахунки 

сталих режимів для аналізу надійності за критерієм (n-1), а для деякого 

устаткування – і за критерієм (n-2). Також проводяться розрахунки можливих 

перехідних і аварійних режимів з метою аналізу правильності настроювання 

РЗА і допустимості поточного режиму. За підсумками цих розрахунків для 

диспетчерського персоналу повинні видаватися інтегральні параметри 

надійності поточного режиму й у разі порушення надійності, а також за умови 

виникнення можливих аварійних ситуацій. За необхідності можлива деталізація 

найнебезпечніших і найімовірніших ситуацій і режимів. 

Для оперативного оцінювання надійності всі розрахунки повинні 

проводиться в автоматичному режимі. Для досягнення необхідної швидкодії 

можливе проведення різних розподілених розрахунків з різною періодичністю. 

Структурну  схему  оперативного  оцінювання надійності наведено на 

рис. 1.2. 

Варто врахувати, що повністю універсальну систему оцінювання 

надійності побудувати неможливо. А вже побудована система вимагає 

ретельного настроювання, заснованого на досвіді експлуатації компонент, що 

становлять загальну систему оцінювання надійності. 

Потрібно звернути увагу на те, що загальна вартість програмних і 

апаратних засобів для побудови системи оперативного оцінювання надійності 

може виявитись досить значною порівняно з автономним програмним 

комплексом розрахунку сталих режимів. На вартість будуть впливати вимоги 

до швидкодії системи, а також розмірність розрахункової моделі. Незважаючи 

на це, впровадження таких систем на диспетчерських пунктах більшості 

енергосистем є доцільним і може принести значний економічний ефект. 
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Рис. 1.2 – Структурна схема оперативного оцінювання надійності 

 

 

1.2 Стимулирующее регулирование как инструмент долгосрочной 

государственной политики развития распределительных компаний 

 

О целях и задачах реструктуризации энергетики 

Свыше 15 лет назад в Украине была проведена реструктуризация 

электроэнергетики, одной из основных целей которой было создание рынка 

электрической энергии. Эффективно функционирующие рынки, где 

конкуренция базируется на прозрачных, отражающих затраты ценах, позволили 

бы решать долгосрочные экономические задачи, привлекать инвестиции в 

отрасль. Однако ожидавшегося притока инвестиций в сектора естественных 

монополий, в частности, в распределительные электрические сети, до сих пор 

не произошло. Последовательность в проведении реформ в отрасли, сложности 

самого переходного процесса, а также неэффективная государственная 

политика привели не только к застою или сокращению инвестиций, но и к 

снижению эффективности по всем сегментам электроэнергетической отрасли. 

Кроме того, высокий уровень износа основных фондов 

электроэнергетических предприятий, а особенно сетей распределительных 

компаний на фоне стремительного роста объемов потребления электроэнергии  
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вызывает необходимость формирования государством благоприятных 

долгосрочных условий для развития электроэнергетики. 

При этом следует также отметить, что качество и надежность услуг, 

предоставляемых распределительными компаниями, тесно связаны с 

техническим состоянием электрических сетей. Распределительные 

электрические сети Украины насчитывают около 1 млн км воздушных и 

кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 – 150 кВ и около 200 тыс. 

трансформаторных подстанций напряжением 6 – 150 кВ общей установленной 

мощностью свыше 200 тыс. МВА. А ведь ухудшение состояния 

распределительных электросетей приводит к аварийным ситуациям в регионах 

страны. Нехватка финансовых ресурсов делает невозможным восстановление, 

модернизацию и реконструкцию действующих электрических сетей всех 

классов напряжения, а также строительство новых линий электропередачи. 

В последние годы возросло количество объектов, отработавших свой 

технический ресурс, поскольку значительная часть электрических сетей и 

подстанций были построены еще в 60-70 годах прошлого века. В 

распределительных электрических сетях напряжением 0,4 – 150 кВ подлежат 

реконструкции и замене около 140 тыс. км электросетей (17 % от их общей 

протяженности) и 19 % трансформаторных подстанций. Кроме того, 

неудовлетворительное состояние электрических сетей и приборов учета, их 

несоответствие действующим нормам и режимам электропотребления приводят 

к значительному росту технологических затрат при передаче электроэнергии. 

Таким образом, недостаток финансирования для строительства новых, а также 

реконструкции и модернизации действующих электрических сетей и 

подстанций снижает надежность работы Объединенной энергетической 

системы Украины в целом. 

В свою очередь, снижение надежности и качества энергообеспечения 

впоследствии может привести к невозможности обеспечения потребителей 

необходимой электрической мощностью, что самым негативным образом 

повлияет на экономическую эффективность смежных отраслей 

промышленности и вызовет рост социальной напряженности в обществе. А 

ведь главными задачами электроэнергетики являются, в первую очередь, 

надежное, бесперебойное и качественное снабжение электрической энергией 

потребителей. 
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О необходимости государственного регулирования 

Поскольку сегодня довольно значительная часть основных фондов 

предприятий электроэнергетики физически и морально изношены и уже давно 

исчерпали свой технический ресурс, их балансовая стоимость в 

распределительных компаниях очень низкая. Это сводит практически к нулю 

амортизационную составляющую расходов на передачу электроэнергии (то 

есть на содержание, ремонт и модернизацию электрических сетей и 

подстанций). В бывшем СССР осуществлялись амортизационные отчисления в 

централизованные фонды, предназначенные для проведения реновации и 

капитальных ремонтов основных фондов распределительных компаний. С 

распадом СССР эти амортизационные отчисления, накопленные на 

специальных счетах союзного министерства, были безвозвратно утеряны, но 

реальная (не иллюзорная) потребность в огромных средствах, необходимых для 

обновления оборудования распределительных компаний, осталась. Поэтому в 

«реальных» тарифах на передачу электроэнергии должна присутствовать 

амортизационная составляющая, величина которой зависит от фактических цен 

на основные фонды распределительных компаний. 

Еще одной из причин сложившейся ситуации является неспособность 

государственного регулирования оперативно реагировать на изменения в 

развитии производительных сил и в структуре управления в регулируемых 

отраслях. Успех той или иной схемы государственного регулирования 

определяется по трем критериям благосостояния: эффективности в 

распределении ограниченных ресурсов, производственной эффективности и 

дистрибутивной эффективности. Несоответствие данным критериям приводит к 

так называемым «провалам» рынка. На монопольных рынках, таких, как рынок 

товаров/услуг общеэкономического значения, соответствия всем трем 

критериям не происходит. В этой связи государственное регулирование 

призвано находить такую точку применения комплекса методов регулирования, 

в которой и будет достигаться максимальный эффект общественного 

благосостояния. Для достижения этого эффекта существует множество 

механизмов: ценовая дискриминация, ценовое регулирование (затратное и 

стимулирующее), предоставление всевозможных льгот, выплаты субсидий из 

государственного бюджета и прочие. 
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Действующая система ценового регулирования естественных монополий 

в Украине в значительной степени базируется на принципах регулирования, 

которые применялись в плановой экономике (затратные методы 

регулирования), и далеко не в полной мере соответствует принципам 

регулирования, которые должны применяться в условиях рыночной экономики. 

В таких непростых условиях именно государственное регулирование 

может стать самым эффективным инструментом развития и 

модернизации основных фондов распределительных компаний, а также 

создания благоприятного климата для привлечения инвестиций, в том 

числе и иностранных. Проведение долгосрочной государственной ценовой 

политики в сфере естественных монополий в направлении постепенного 

перехода к стимулирующим методам регулирования тарифов на распределение 

электроэнергии позволит решить целый ряд проблемных вопросов. 

 

О сущности затратных методов ценового регулирования 

Классическим методом затратного регулирования является 

регулирование по норме прибыли на вложенный капитал (Rate of Return 

Regulation). При применении этого метода за базу для начисления прибыли 

принимается стоимость капитала, инвестированного в регулируемую 

деятельность (в самом простом варианте это может быть балансовая стоимость 

основных фондов компании). При этом, поскольку компании заинтересованы 

наращивать капитальные затраты, возникает так называемый эффект Аверча-

Джонсона (эффект перекапитализации, то есть использование слишком 

большого количества капитала). 

Еще одним, менее эффективным методом затратного регулирования, 

который, кстати, сегодня применяется в Украине, является метод 

регулирования по норме прибыли на затраты или рентабельность (Mark-up 

Regulation). В этом случае базой являются затраты (себестоимость), что 

стимулирует компании постоянно наращивать операционные 

(эксплуатационные) затраты. 

Остановимся подробнее на последнем методе. Помимо того, что этот 

метод стимулирует компании постоянно наращивать свои затраты и, 

соответственно, не искать возможности их оптимизации путем выявления и 

сокращения неэффективных затрат, он имеет и много других существенных 

недостатков. 
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Во-первых, полностью отсутствует возможность средне- и долгосрочного 

планирования деятельности компаний. 

Во-вторых, так как тарифы устанавливаются на базе фактических затрат 

предыдущих периодов, в нее включаются в том числе и все неэффективные 

затраты компании, доля которых в суммарных затратах с каждым годом растет. 

Следовательно, растут и тарифы. 

Еще одним недостатком является то, что размер прибыли компании никак 

не связан с объемом вложенных инвестиций. Прибыль формируется по 

«остаточному принципу», исходя из объема директивно утвержденных 

инвестиций, и не предусматривается применение такого показателя, как норма 

прибыли (доходности) на инвестированный капитал. Как результат – нет 

стимулов для привлечения в отрасль инвестиций, в том числе и иностранных. 

Существенным недостатком является также отсутствие системы 

поощрения/штрафов за выполнение показателей качества при предоставлении 

услуг и, как следствие этого, уровень тарифов не зависит от выполнения 

установленных целевых показателей качества. 

Таким образом, очевидно, что действующая система тарифного 

регулирования ориентирована преимущественно на централизованные 

инвестиции и не предусматривает привлечение частного капитала. А в 

рыночной экономике основным сигналом для инвестора является норма 

доходности на инвестированный капитал. Поскольку для регулируемых 

компаний в Украине не устанавливается норма доходности, потенциальному 

инвестору трудно оценить инвестиционную привлекательность компании и, как 

следствие, сегодня практически не наблюдается частных инвестиций в отраслях 

естественных монополий Украины. Таким образом, потребность в инвестициях 

для обновления и замены объектов технической инфраструктуры с каждым 

годом возрастает все больше и больше. Сегодня это является самой главной 

проблемой. 

 

О методике и преимуществах стимулирующего регулирования 

Мировая практика свидетельствует, что сегодня наиболее эффективным 

методом ценового регулирования субъектов естественных монополий является 

стимулирующее регулирование. 
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Стимулирующее регулирование (Incentive Regulation) впервые было 

предложено профессором Стивеном Литтлчайлдом в 1983 году для 

регулирования в секторе телекоммуникаций Великобритании. Применение 

методов стимулирующего регулирования сначала в Великобритании, а затем и 

в ряде других стран позволило существенно повысить эффективность 

деятельности естественных монополистов. Благодаря этому цены (с учетом 

инфляции) на их услуги снизились. Таким образом, стимулирующее 

регулирование оказалось выгодным как естественным монополистам, так и 

потребителям их услуг, и сегодня этот метод регулирования используется в 

большинстве стран Европейского Союза и уже давно заменил затратные 

методы. 

Стимулирующие методы регулирования предусматривают ослабление 

зависимости между установленным тарифом и расходами (затратами) 

компании и, таким образом, формируют для субъектов естественных 

монополий стимулы к сокращению затрат, аналогичные тем, которые 

действуют в конкурентной среде. 

Принимая во внимание опыт зарубежных стран, основной целью 

стимулирующего регулирования тарифов на услуги распределительных 

компаний как субъектов естественных монополий является установление 

оптимального уровня тарифов. С одной стороны, они должны покрывать 

уровень затрат, который будет достаточным для того, чтобы регулируемая 

компания могла предоставлять свои услуги надежно, качественно и 

экономически целесообразно, а также обеспечить соответствующий уровень 

прибыли – для развития и модернизации этой монополии (за счет привлечения 

инвестиций). С другой стороны, такие услуги должны предоставляться с 

соблюдением целевых показателей качества. То есть потребители должны 

получать услуги соответствующего качества и платить за них по оптимальным 

(не завышенным) ценам. 

Таким образом, стимулирующее регулирование позволяет 

сбалансировать обязательства перед потребителями и регулируемыми 

компаниями, с одной стороны, а также затраты и полезный эффект 

самой регуляторной системы, с другой стороны. 
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К основным методам стимулирующего регулирования относятся: 

 метод установления максимального уровня («потолок») цены (Рrice 

Сap); 

 метод установления максимального уровня («потолок») дохода 

(Revenue Сap); 

Рассмотрим основной принцип ценового стимулирующего 

регулирования. 

Период регулирования по новой методологии должен быть длиннее (как 

правило, от 3 до 5 лет, а иногда и до 7 лет) с менее частыми регуляторными 

пересмотрами. То есть на этот период устанавливается регуляторная формула 

изменения цены (дохода), которую не могут изменить ни регулятор, ни 

компания. На каждый год в пределах рассматриваемого периода 

устанавливается верхняя граница тарифа (дохода), которая определяется путем 

корректировки тарифа (дохода) предыдущего года на величину (RPI-X), 

включающую индекс инфляции (индекс розничных цен – Retail Price Index) и 

фактор эффективности Х (X-фактор). Фактор эффективности определяет 

задачи для каждой компании по повышению эффективности (оптимизации 

затрат) на каждый год регуляторного периода. Поэтому метод установления 

предельной цены (предельного дохода) часто называют регулированием по 

формуле (RPI-X). 

Важно отметить, что операционные (эксплуатационные) затраты делятся 

на контролируемые (на размер которых компания может повлиять, принимая те 

или иные управленческие решения) и неконтролируемые (налоги, сборы, 

обязательные платежи). Фактор эффективности Х (задание по снижению 

затрат) может быть применен только к контролируемым операционным 

затратам. 

В конце каждого периода регулирования происходит полный пересмотр 

цен и затрат, а также заново устанавливается размер поступлений на 

следующий период регулирования. Утвержденные прогнозы по расходам 

должны включать предполагаемые целевые задачи по повышению 

эффективности, поставленные регулятором. 

Одновременно в регуляторную формулу вводится еще один важный 

показатель – фактор качества Q. 
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Основными показателями качества являются показатели, которые 

характеризуют бесперебойность поставки электроэнергии, в частности SAIFI, 

который характеризует частоту прерываний (отключение) энергоснабжения, а 

также SAIDI, характеризующий длительность прерываний. 

Фактор качества не позволяет допускать ухудшение качества услуг 

субъектов естественных монополий, что может стать следствием чрезмерного 

сокращения расходов с целью выполнения задач по эффективности и 

получения дополнительной прибыли. Для этого регулятор внедряет систему 

мониторинга показателей качества и устанавливает целевые показатели 

качества, за несоблюдение которых могут применяться в том числе и 

дополнительные штрафы. 

Кроме того, при формировании прибыльной части (капитальных затрат) 

используется такой показатель как норма прибыли (доходности) на капитал 

(вложенные инвестиции), которая является универсальным показателем 

адекватности прибыли. Этот показатель с учетом всех рисков должен быть не 

ниже, чем в среднем по отраслям экономики с аналогичными рисками. В то же 

время для обеспечения защиты прав потребителей этот показатель не должен 

превышать уровень, достаточный для привлечения необходимого объема 

инвестиций. Задача регулятора – найти оптимальный уровень для этого 

показателя. 

Как правило, при определении нормы прибыли (доходности) 

используется концепция средневзвешенной стоимости капитала WACC с 

коррекцией на реальные факторы и риски (рис. 1.3). При этом согласно опыту 

европейских стран значение WACC рассчитывается на базе соотношения 30 % 

(заемный капитал) и 70 % (собственный капитал). 

Такой подход к ценообразованию позволяет значительно уменьшить 

риски инвесторов, привлечь долгосрочные вложения в развитие энергетической 

отрасли и гарантировать сохранность инвестиций. Последнее также является 

важным стимулом обеспечения надежных условий деятельности инвесторов и 

обеспечивает справедливый уровень доходности инвестиций в капитале 

регулируемой компании, что является сопоставимым с доходностью вложений 

в другие активы с аналогичными рисками. 
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WACC = Re × We + Rd × Wd 

 

Рис. 1.3 – Определение средневзвешенной стоимости капитала WACC 

 

Годовой разрешенный доход (рис. 1.4) состоит из двух частей: OPEX 

(операционные затраты) и САРЕХ (капитальные затраты). 

 

 

 

Рис. 1.4 – Определение годового разрешенного дохода 

 

Следует отметить, что для перехода на стимулирующие методы 

регулирования необходимо обеспечить абсолютно равные стартовые условия 

для всех регулируемых компаний. Согласно мировому и европейскому опыту 

при регулировании тарифов на услуги, предоставляемые субъектами 

естественных монополий, для начисления амортизации и прибыли на 

инвестированный капитал используется справедливая стоимость активов, 

используемых в регулируемой деятельности, так называемая «регуляторная 

база активов» (Regulatory Asset Base – RAB), которая определяется органом 

регулирования. 
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Регуляторная база активов определяется как стоимость всех активов 

компании на начало текущего года, используемых в регулируемой 

деятельности (основные фонды, оборотный капитал) плюс инвестиции 

текущего года за минусом амортизации и стоимости активов, которые выбыли 

в текущем году. 

Однако в Украине нормы амортизации и база ее начисления (стоимость 

основных фондов) определяются в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. Поскольку стоимость основных фондов по налоговому 

учету занижена в несколько раз, амортизационные отчисления являются 

недостаточными для обновления основных фондов. В связи с заниженной базой 

начисления прибыли на инвестированный капитал, этот фактор также не 

является достаточным для привлечения внешних инвестиций. Поэтому 

необходимым условием для внедрения новых стимулирующих методов 

регулирования естественных монополий является внесение изменений в 

действующее законодательство в части предоставления органам регулирования 

естественных монополий полномочий по установлению базы начисления 

(регуляторной базы активов), норм регуляторной амортизации для каждой 

группы активов, срока их полезного использования и метода амортизации. 

Для целей тарифообразования нормы амортизации для всех групп 

активов, полезный срок использования конкретной группы активов и метод 

амортизации должны быть одинаковы. Это же касается и стоимости активов. 

Стоимость конкретного актива не должна отличаться в зависимости от места 

его расположения или его рыночной стоимости, поскольку все эти факторы в 

значительной степени оказывают влияние на конечный тариф для потребителя. 

Поэтому оптимальным вариантом определения первоначальной регуляторной 

базы активов для целей тарифообразовнаия является проведение переоценки 

стоимости основных фондов по методу восстановительной стоимости. Этот 

метод оценивает стоимость используемого актива по эквивалентной чистой 

текущей стоимости замены этого актива в его нынешнем состоянии другим 

активом, который имеет тот же полезный потенциал (например, мощность или 

производительность). 

Следует отметить, что регуляторная база активов, база начисления и 

нормы регуляторной амортизации используются исключительно для целей 

установления тарифов на услуги регулируемых компаний. 

Механизм регулирования по формуле RPI-X показан на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5 – Механизм регулирования по формуле RPI-X 

 

Если расходы компании будут меньше ожидаемых (т.е. ее эффективность 

увеличится более чем на установленный фактор Х), вся экономия остается в 

распоряжении компании. Если расходы превысят ожидаемые – компания 

получит убытки. Это стимулирует компанию к поиску скрытых резервов 

сокращения расходов. Отслеживая фактические затраты компании за 

конкретный регуляторный период по данным регуляторной отчетности, 

регулятор получает более объективную информацию о необходимых расходах 

компаний, которая будет использована при следующем пересмотре тарифов. 

Таким образом, стимулирующее регулирование позволяет обеспечить 

регулятора более объективной информацией о резервах (в том числе и 

скрытых) повышения эффективности компании, чем это возможно при 

применении затратных методов регулирования. При этом также следует 

отметить, что стойкие стимулы для повышения эффективности (оптимизации 

уровня затрат) сверх той нормы, которая установлена регулирующим органом, 

могут возникнуть только в том случае, если компания сможет оставить в своем 

распоряжении на определенный период времени результативные выгоды от 

повышения эффективности (оптимизации затрат). 

Однако регулятору достаточно сложно точно определить объективно 

необходимый уровень затрат для каждой компании, то есть существует 

информационная проблема. 

Верхняя граница дохода 

Ожидаемые улучшения 

с учетом фактора Х 

(прогнозируемые затраты) 

Время 

А – преимущества для потребителей – 

уменьшение стоимости 

(А+В) – совокупная прибыль 

от улучшения эффективности 

В – преимущества для регулируемой компании – 

дополнительная прибыль 

Затраты (доход) 

Пересмотр уровня дохода 

Фактические улучшения 

(фактические затраты) 
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Во-первых, доступ к такого рода информации асимметричен, и 

регулируемая компания при любых условиях лучше регулятора знает, 

насколько ее затраты близки к оптимальным. Благодаря этому она может 

убедить регулятора в необходимости повышения тарифов выше объективно 

необходимого уровня. Во-вторых, информация является неполной, поскольку 

никто, в том числе и сама компания, при отсутствии конкуренции, не знает, 

какой потенциал для сокращения расходов у нее есть. В таких условиях 

единственной возможностью для регулятора оценить эффективность затрат той 

или иной компании остается использование метода «бенчмаркинга» 

(benchmarking) – сравнительного анализа данной и других подобных ей 

компаний. При этом сравнение может проводиться как с реальными 

компаниями, так и с моделями средней или эффективной компании, 

построенными по данным всей выборки аналогичных компаний, в частности 

распределительных. Преимущество использования бенчмаркинга заключается в 

невозможности завышения расходов регулируемой компанией, поскольку 

анализ аналогичных данных по всем регулируемым компаниям позволяет 

рассчитать реальный уровень затрат, который является необходимым и 

достаточным для обеспечения работы компании по предоставлению услуг 

надлежащим образом. При этом следует обратить внимание, что поскольку 

экономия остается в компании в течение всего регуляторного периода, это 

стимулирует их к отображению только реальных затрат и, как следствие, 

исключает риск ненужного пересмотра уровня тарифов. 

Фактор эффективности Х, как правило, состоит из отраслевой и 

индивидуальной составляющих 

Х = Хотр + Хинд, 

где Хотр – отраслевой фактор эффективности является прогнозом роста 

(снижения) эффективности по всем распределительным компаниям, связанным 

с общими для всех компаний факторами – технологическими 

усовершенствованиями, ростом определенных элементов затрат (уровень 

заработной платы и так далее); он может принимать как положительные, так и 

отрицательные значения и, как правило, оценивается с использованием 

индексов совокупной факторной производительности (Total Factor Productivity 

– TFP), в частности индексов Торнквиста и Мальмквиста. 
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Для  Украины на сегодня оценки Хотр имеют негативное значение от 0 до 

-5 %, что свидетельствует о том, что в целом по сектору расходы компаний 

покрываются не полностью и до достижения полного покрытия расходов 

прослеживается тенденция к росту тарифов; 

Хинд – индивидуальный фактор эффективности, который определяется с 

использованием различных методов анализа эффективности бенчмаркинга, а 

именно – метода охвата данных (Data Envelopment Analysis – DEA), метода 

скорректированных наименьших квадратов (Corrected Ordinary Least Squares – 

COLS) и других. Если коэффициент эффективности компании, оцененный 

одним из вышеуказанных методов, равен, например, 70 %, то потенциал 

повышения эффективности равен 100 % – 70 % = 30 %. Регулятор должен 

определить, в какой срок компании должны достичь 100 % эффективности и, 

соответственно, установить годовое задание по повышению эффективности 

Хинд. В большинстве случаев можно устранить неэффективность в течение двух 

регуляторных периодов, а это от 8 до 10 лет. 

Критически важным является выбор длительности периода между 

пересмотрами тарифов – регуляторного лага. Чем дольше период между 

пересмотрами тарифов, тем сильнее стимулы для сокращения расходов. При 

длительности периода 1 – 2 года компании не заинтересованы в раскрытии 

скрытых резервов повышения эффективности, поскольку экономия за короткий 

период будет незначительна и данный метод практически превращается в 

обычный затратный метод регулирования по норме прибыли. С другой 

стороны, чем длиннее период между пересмотрами тарифов, тем меньше 

точность прогнозирования для установления фактора эффективности Х. Если 

значение Х будет завышено, компания за длительный период может понести 

большие убытки; если значение Х будет занижено, компания может получить 

большие сверхприбыли за счет потребителей. Продолжительность 

регуляторного периода определяется с учетом оптимального соотношения этих 

факторов в каждом конкретном случае и, как правило, не бывает меньше 3 и 

больше 7 лет. 

Выводы 

Метод ценового стимулирующего регулирования имеет целый ряд 

преимуществ по сравнению с затратными методами: 
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 обеспечивает прозрачность, последовательность и стабильность 

ценовой регуляторной политики, базирующейся на принципах минимального 

вмешательства; 

 обеспечивается переход к долгосрочному регулированию и 

долгосрочным схемам установления тарифов, т.е. возможность прогнозировать 

уровни тарифов на весь регуляторный период; 

 сохраняется связь между доходами и издержками; 

 создаются стимулы к сокращению неэффективных расходов; 

 регулируемые компании получают стимулы к повышению качества 

предоставляемых услуг; 

 гарантируется распределение выгод от повышения эффективности 

между регулируемыми компаниями и потребителями; 

 создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций в 

распределительные сети, в том числе и от зарубежных инвесторов; 

 предусматривается применение «справедливой» (оптимальной) нормы 

прибыли (доходности) на вложенный капитал (инвестиции); 

 появляется возможность обеспечения потребителей дополнительными 

мощностями; 

 обеспечивается жизнеспособность и платежеспособность 

электроэнергетического сектора. 

Таким образом, возможным вариантом создания привлекательного 

инвестиционного климата с целью развития и модернизации электрических 

сетей является проведение долгосрочной государственной ценовой и тарифной 

политики в электроэнергетике в направлении постепенного перехода к 

стимулирующим методам регулирования. Именно внедрение новой тарифной 

методологии, которая предусматривает, в частности, установление 

справедливой (оптимальной) нормы доходности на вложенные инвестиции, 

позволит, с одной стороны, создать благоприятные условия для привлечения 

как отечественных, так и иностранных инвестиций и, с другой стороны, 

обеспечит повышение качества предоставления услуг для потребителей и со 

временем приведет к стабилизации тарифов на услуги распределительных 

компаний. 
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Конечная цель стимулирующего регулирования – справедливое 

распределение выгод от повышения эффективности между регулируемыми 

компаниями и потребителями, а также обеспечение стабильности и финансовой 

состоятельности энергетической отрасли. То есть конечный потребитель 

получает гарантированное качество услуг по энергоснабжению, и, как 

следствие, возможность прогнозировать затраты на оплату электроэнергии. 

 

 

1.3 Енергетичне Співтовариство: формування регіонального ринку 

Південно-Східної Європи 

 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства» від 15 грудня 2010 р. № 2787-VI з 1 лютого 2011 р. Україна 

набула статусу Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства. 

Сторонами (Учасниками) Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства є: Австрія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Франція, Німеччина, Греція, 

Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Великобританія. 

Договірними Сторонами Енергетичного Співтовариства є: Албанія, 

Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Косово, Чорногорія, Сербія, 

Молдова (з 2010 р.) та Україна (з 2011 р.). 

Грузія, Норвегія та Вірменія мають статус Спостерігача. 

 

Інституції Енергетичного Співтовариства: 

 Рада Міністрів (MC). 

 Постійно діюча група високого рівня (PHLG). 

 Рада органів регулювання Енергетичного Співтовариства (ECRB), у 

рамках якої працюють робочі групи з питань електроенергетики, газу, 

споживачів, а також робоча група з впровадження Офісу з координації 

аукціонів на продаж міждержавних перетинів. 

 Форуми. 
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Основні напрямки діяльності Енергетичного Співтовариства: 

 Впровадження Договірними Сторонами Aquis з енергетики, довкілля, 

конкуренції та відновлюваних джерел енергії. 

 Створення єдиного механізму транскордонної торгівлі енергетичними 

товарами. 

 Розвиток регіональних ринків електроенергії та газу Південно-Східної 

Європи (стаття 42 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 

передбачає створення регіонального ринку в регіоні ПСЄ, а в майбутньому – 

регіональний ринок електроенергії ПСЄ планується інтегрувати до 

пан’європейського об’єднання ринків електроенергії). 

З метою формування національного плану дій з інтеграції до 

регіонального ринку, який має підготувати Україна згідно з вимогами Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства, консалтинговою компанією 

Pöyry Management Consulting за фінансування Світового Банку була проведена 

робота щодо поширення на Україну «Дослідження з відкриття оптового ринку 

електроенергії Південно-Східної Європи» (далі – Дослідження). 

Основні результати Дослідження: 

 Модель ринку електроенергії для ПСЄ. 

 Проект регіонального плану дій. 

 Проекти національних планів дій, метою яких є досягнення 

мінімальних вимог для участі в регіональному оптовому ринку. 

У Дослідженні запропоновано децентралізований підхід до розвитку 

регіонального ринку на день наперед – впровадження регіонального ринку 

пропонується розпочати з так званого центрального ядра, що складатиметься з 

декількох країн (наприклад, об’єднання ринків електроенергії Румунії та 

Болгарії), яке би поступово розширялося за рахунок приєднання інших країн 

регіону. 

Модель регіональної енергетичної біржі має забезпечити: 

 Безпеку постачання. 

 Покращення інвестиційного клімату. 

 Простоту інтеграції до ринку ЄС. 

 Ефективне використання передавальних мереж та генерацій. 

 Індикативну ринкову ціну. 
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 Інтеграцію відновлюваної енергетики. 

 Прозорість. 

 Невисокі витрати на впровадження. 

Модель регіонального ринку електроенергії Південно-Східної Європи 

наведено на рис. 1.6. 

 

 

 

Рис. 1.6 – Модель регіонального ринку електроенергії Південно-Східної Європи 

 

Запропонована модель передбачає: 

 Наявність місцевих ринків у поєднанні з двосторонньою торгівлею 

(паралельний розвиток регіональної енергетичної біржі та місцевого ринку; 

місцеві ринки пов’язані між собою через неявний аукціон; особливі елементи 

моделі – балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг, ринок резервної 

потужності). 

 Неявний аукціон міждержавної пропускної спроможності. 

 Відповідальність учасників за балансування. 
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 Роботу балансуючого ринку в режимі реального часу. 

 Прозорість ринкової інформації. 

 Ринковий нагляд. 

 Розширення ринку в майбутньому (внутрішньоденний ринок, ринок 

резервної потужності, фінансовий ринок). 

Створення Офісу з координації аукціонів на продаж міждержавних 

перетинів в Південно-Східній Європі (SEE CAO) викликане необхідністю 

подолання проблеми недостатньої гармонізації механізмів розподілу 

пропускної спроможності для керування перевантаженнями на кордонах у 

межах регіону ПСЄ, а саме, різноманітності ринкових ІТ-систем, правил 

аукціону та принципів децентралізованого планування графіків навантаження. 

Порядок роботи регіонального ринку електроенергії Південно-Східної Європи 

наведено на рис. 1.7. 

 

 
 

Рис. 1.7 – Порядок роботи регіонального ринку електроенергії 

Південно-Східної Європи 
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У Моделі запропоновано такий порядок роботи ринку: 

1. Публікація доступної пропускної спроможності (ATC). Офіс з 

координації аукціонів (САО) як представник системних операторів публікує 

АТС для регіональних постачальників послуг (SEESP), операторів місцевих 

ринків та учасників. 

2. Процес подання заявок – процес, в рамках якого учасники ринку 

подають свої заявки місцевим операторам ринку, а ті, в свою чергу, створюють 

криві чистого експорту і подають їх до SEESP; 

3. Отримання результатів – SEESP розраховує зональні ціни та перетоки 

на основі отриманих АТС та кривих чистого експорту, передає результати 

операторам місцевих ринків, які перевіряють їх, розраховують та передають 

індивідуальні результати учасникам ринку. 

Особливості запропонованої моделі регіонального ринку: 

 Модель ринку підтримує транскордонну торгівлю, поєднавши 

розподіл пропускної спроможності та торгівлю електроенергією неявним 

аукціоном. 

 Використання даної моделі ринку дозволяє учасникам ефективніше та 

з меншими витратами керувати своїм щогодинним портфелем. 

 Учасники регіональної енергетичної біржі автоматично 

отримуватимуть вигоду від транскордонної торгівлі без необхідності купувати 

на явному аукціоні потрібну пропускну спроможність. 

Сьогодні в Україні ведеться підготовка до переходу від моделі ринку 

«єдиного покупця» до моделі, яка відповідає цільовій моделі регіонального 

ринку, запропонованій у Дослідженні. 

Згідно з Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки протягом 

2012 – 2014 рр. діюча модель оптового ринку електричної енергії України 

(модель «єдиного покупця») має бути замінена ринком електричної енергії на 

основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржової торгівлі з 

поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 28.11.2007 р. № 1056-р структура 

нової моделі ринку міститиме торгівлю електричною енергією за 

двосторонніми договорами, національну біржу електричної енергії, 

балансуючий ринок електричної енергії та ринок допоміжних послуг. 
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Сьогодні основна частина енергетичної системи України не входить до 

синхронізованої зони ENTSO-E, що унеможливлює фактичну інтеграцію ринку 

електроенергії України до регіонального ринку. У 2006 р. Україна подала 

заявку на вступ до UCTE. Очікується, що техніко-економічне обґрунтування 

синхронізації ОЕС України із синхронізованою зоною ENTSO-E буде 

підготовлене протягом двох років, і за оцінками експертів для виконання всіх 

вимог щодо приєднання необхідно щонайменше ще 5 – 7 років. У зв’язку з цим 

терміни виконання заходів із формування регіонального ринку будуть залежати 

від термінів синхронізації енергосистеми України зі синхронізованою зоною 

ENTSO-E. 

 

1.4 Перехресне субсидіювання споживачів в електроенергетиці 

 

Перехресне субсидіювання в електроенергетиці виникає тому, що одна 

група споживачів має певні преференції, тобто сплачує за спожиту 

електроенергію за тарифами, рівень яких є нижчим, ніж рівень розрахункового 

роздрібного тарифу, і тому інша група споживачів змушена компенсувати 

витрати на оплату спожитої електроенергії групи, яка розраховується за 

електроенергію за спеціальними тарифами. 

Загальновідомо, що існування перехресного субсидіювання призводить 

до значних втрат економіки в цілому та вад в ціноутворенні. 

Перехресне субсидіювання може спричинити такі наслідки: 

 завищення тарифів на електричну енергію для непобутових 

споживачів (усі інші споживачі, крім населення, зокрема промислові 

споживачі) шляхом підтримання соціально необхідного рівня тарифу для 

побутових споживачів (населення), що призводить до стримування подальшого 

зростання обсягів промислового виробництва у зв’язку зі зниженням рівня 

конкурентоспроможності кінцевої продукції підприємств; 

 спотворення цінових сигналів і орієнтирів, у т.ч. для споживачів – 

щодо доцільних (достатніх) обсягів споживання електричної енергії, для 

інвесторів – щодо ефективності вкладення інвестицій не тільки в 

електроенергетичну галузь, але і в інші галузі економіки; 

 фінансова підтримка одних категорій споживачів за рахунок інших; 
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 виконання зобов’язань держави перед стратегічними інвесторами в 

процесі приватизації за рахунок решти енергопостачальних компаній та їх 

споживачів. 

Від з 1995 року було започатковано реформування галузі та системи 

ціноутворення в електроенергетиці, що мало на меті ліквідувати існуючу в 

Україні проблему перехресного субсидіювання. Проте на практиці з часу 

започаткування формування ринкових відносин в електроенергетичному 

комплексі України ця проблема лише загострилася. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 

р. № 207 «Про забезпечення роботи Оптового ринку електричної енергії 

України» НКРЕ було встановлено порядок формування оптових цін на ринку 

електроенергії. 

Згідно із Законом України «Про електроенергетику» (яким 

передбачається ринкове формування цін на електричну енергію) та на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1998 р. № 508 

«Про затвердження плану фінансового оздоровлення електроенергетичної 

галузі України» обласні енергопостачальні компанії під контролем НКРЕ 

перейшли до ринкового формування тарифів. Ідея полягала в тому, що 

роздрібні тарифи на електричну енергію мають бути однаковими для всіх 

споживачів відповідного класу напруги без урахування належності споживача 

до тієї чи іншої галузі економіки. 

Сьогодні перехресне субсидіювання одних категорій споживачів 

електроенергії за рахунок інших застосовується з метою покриття збитків 

постачальників електричної енергії (обленерго) від здійснення постачання 

електроенергії за фіксованими (директивно встановленими відповідно до 

рішень Уряду) тарифами на рівні, що є нижчими, ніж їх ринковий рівень, який 

має відповідати економічно обґрунтованим витратам на виробництво, 

передавання та постачання електричної енергії. 

Сьогодні існують 8 категорій таких споживачів: 

 населення та населені пункти (населення, що розраховується за 

спожиту електроенергію за загальним розрахунковим лічильником); 

 побутові споживачі (населення), які розраховуються за тарифами, 

диференційованими за періодами часу; 

 споживачі, які розраховуються за тарифами, диференційованими за 

періодами часу; 
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 зовнішнє освітлення населених пунктів; 

 вугільні підприємства; 

 міський електричний транспорт; 

 дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія»; 

 суб’єкти господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти. 

НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) 

суб’єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці, керуючись 

принципами, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип 

забезпечення балансу економічних інтересів суб’єктів енергоринку, що 

здійснюють вироблення, передавання та постачання електричної енергії, а 

також споживачів їх продукції та послуг. Реалізація цього принципу 

передбачає, з одного боку, встановлення економічно обґрунтованих, тобто 

необхідних для виконання поточних та інвестиційних витрат природних 

монополій, цін і тарифів, а з іншого боку – врахування економічних 

можливостей споживачів, тобто рівня платоспроможного попиту. 

Роздрібні тарифи формуються щомісяця за ринковою формулою 

відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з 

постачання електроенергії за регульованим тарифом та складаються з оптової 

ринкової ціни на електроенергію, скоригованої на нормативні витрати в 

електромережах, тарифів на передавання та тарифів на постачання 

електроенергії. 

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як середньозважена 

величина вартості електричної енергії теплових і атомних електростанцій, 

гідроелектростанцій, теплоелектроцентралей та інших суб’єктів 

підприємницької діяльності, які продають електричну енергію в Оптовий ринок 

електроенергії, і, крім того, враховує витрати на диспетчеризацію, утримання 

магістральних мереж та надбавки до оптової ціни – інвестиційну складову та 

дотації (обсяг перехресного субсидіювання). 

Збільшення рік-у-рік обсягів перехресного субсидіювання в 

електроенергетиці обумовлюється різними факторами: як зростанням оптової 

ринкової ціни електроенергії, так і збільшенням обсягів споживання 

електроенергії за тарифами, встановленими на рівні нижче ринкової вартості, а 

також у тому числі за рахунок збільшення кількості категорій пільгових 

споживачів. 
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Так, наприклад, обсяг перехресного субсидіювання за 11 місяців 2012 

року досяг 30,7 млрд грн, що становить близько 30 % у структурі оптової 

ринкової ціни, тобто тарифи на електричну енергію всіх інших споживачів 

фактично є завищеними на 22 %. Для порівняння – в 2011 році обсяг 

перехресного субсидіювання становив 28 млрд грн. Структуру середнього 

роздрібного тарифу та тарифу на електроенергію для населення в 2011 році 

наведено на рис. 1.8. Така критична ситуація склалася внаслідок існування 

великої кількості категорій споживачів, які розраховуються за спожиту 

електроенергію за тарифами, нижчими, ніж ринкові роздрібні тарифи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 – Структура середнього роздрібного тарифу 

та тарифу на електроенергію для населення в 2011 році 

 

При цьому слід звернути увагу, що основну частину обсягу перехресного 

субсидіювання становить перехресне субсидіювання населення. Питома вага 

дотацій від здійснення постачання електричної енергії населенню становить 90 

% та має тенденцію до збільшення. Динаміку обсягів перехресного 

субсидіювання за 2000–2011 роки наведено на рис. 1.9. 

У чому полягають причини цієї критичної ситуації? 
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Рис. 1.9 – Динаміка обсягів перехресного субсидіювання 

за 2000–2011 роки 

 

Відповідно до політики Уряду згідно з пунктом 5 постанови КМУ від 19 

травня 1999 р. № 845 «Про затвердження заходів, спрямованих на оздоровлення 

фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999–2000 роках» 

було визнано необхідним здійснення заходів ринкового формування тарифів 

згідно із Законом України «Про електроенергетику», передбачивши при цьому 

однаковий на території України тариф для населення. На той час рівень тарифу, 

що був установлений для населення (13 коп/кВт·год без ПДВ), на 100 % 

покривав рівень ринкового роздрібного тарифу для споживачів 2 класу ІІ групи, 

яким і є населення. Протягом 7 років рівні тарифів для населення не 

переглядалися. В 2006 році тарифи на електроенергію для населення були двічі 

підвищені на 25 % (у травні та у вересні). Ефект, досягнутий завдяки цьому 

підвищенню, наведено на рис. 1.10. Згодом внаслідок штучного стримування 

тарифів на електроенергію для населення частка, яку фактично сплачує 

населення, постійно знижувалася, та у січні 2011 року досягла критичного рівня 

– 24,4 %. 

Динаміку відшкодування населенням економічно обґрунтованих витрат 

електричної енергії з 2006 року наведено на рис. 1.11. Тобто впродовж 2011–

2012 рр. населення фактично оплачувало менше чверті реальної вартості 

електроенергії або навіть менше, ніж оптова ринкова ціна, питома вага якої в 

структурі ринкового роздрібного тарифу для населення становить 70 – 75 %. 
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Рис. 1.10 – Ефект від запровадження механізму 

ринкового формування тарифів на спожиту електричну енергію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11 – Динаміка відшкодування населенням економічно обґрунтованих 

витрат електричної енергії з 2006 по 2012 рр. 

 

Варто також зазначити, що внаслідок низької ціни на електричну енергію 

в побутових споживачів немає жодного стимулу до її економного та 

енергоефективного споживання. 
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Динаміку обсягів споживання електроенергії населенням та населеними 

пунктами наведено на рис. 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12 – Динаміка обсягів споживання електроенергії населенням 

та населеними пунктами впродовж 2001 – 2011 рр. 

 

Спостерігається чітка тенденція до щорічного зростання обсягів 

споживання електроенергії населенням. Винятком є 2007 рік, оскільки у 2006 

році тарифи на електричну енергію для населення були двічі підвищені на 25 

%. Цей факт свідчить про те, що найефективнішим стимулом до 

енергозбереження є рівень тарифу на електричну енергію. 

Наслідком високого ступеня перехресного субсидіювання між окремими 

категоріями споживачів є «унікальне» співвідношення тарифів для 

промислових і побутових споживачів – для перших електроенергія дорожче, 

хоча енергозабезпечення останніх потребує значно більших витрат. 

Спираючись на міжнародний досвід, слід зауважити, що в країнах з ринковою 

економікою тарифи для побутових споживачів майже вдвічі (а в деяких країнах 

– утричі) вище, ніж для промислових та інших споживачів, тому перехресного 

субсидіювання там практично не існує. 

Аналіз свідчить, що навіть за радянських часів на території СРСР 

спостерігалася загальноприйнята практично в усіх країнах світу тенденція щодо 

перевищення рівня тарифів для побутових споживачів над тарифами для 

промислових споживачів. 
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Так, населення сплачувало 4 коп/кВт·год, а промислові споживачі – лише 

2 коп/кВт·год, тобто тарифи для населення були вдвічі більше. А сьогодні 

промислові споживачі України сплачують у 3 рази більше, ніж населення. Слід 

також зазначити, що діючий рівень тарифу для населення, який у 2011 році 

становив 3,1 американського цента, є найнижчим серед країн Європи та СНД. 

Співвідношення тарифів для побутових і непобутових споживачів у деяких 

країнах Європи та СНД наведено на рис. 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13 – Співвідношення тарифів для побутових і непобутових споживачів 

у деяких країнах Європи та СНД 

 

Отже, міжнародний досвід свідчить, що існування перехресного 

субсидіювання є причиною значних цінових перекосів в економіці та 

призводить до значних втрат у цілому і вад в ціноутворенні, а також практично 

унеможливлює вдосконалення тарифної політики в напрямку поглиблення 

диференціації тарифів на електроенергію за класами напруги і зниження їх, 

насамперед для великих промислових підприємств. Унаслідок постійного 

зростання обсягів перехресного субсидіювання в електроенергетиці 

підвищуються ціни на продукцію вітчизняних виробників. 
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Крім того, штучне стримування тарифів призводить до постійного 

значного зростання цін на продукцію вітчизняних виробників, і тому населення 

буде завжди нести значно більше цінове навантаження, ніж у разі економічно 

обґрунтованого рівня тарифів на електроенергію для побутових споживачів із 

одночасним наданням адресної соціальної допомоги малозабезпеченим та 

соціально незахищеним верствам населення. 

Варто також зазначити, що з 2000 року мінімальна заробітна плата зросла 

в 9,6 раза, середня заробітна плата – у 11,5 рази, а мінімальна пенсія – в 16,4 

раза, в той час як тариф на електричну енергію для населення підвищився лише 

у 1,9 раза. Динаміку зростання заробітної плати, пенсії та тарифів на 

електроенергію для населення впродовж 2000–2011 рр. наведено на рис. 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14 – Динаміка зростання заробітної плати, пенсії та тарифів 

на електроенергію для населення впродовж 2000–2011 рр. 

 

Електроенергія – єдиний товар, на який витрати домогосподарства мають 

стійку тенденцію до зниження протягом останніх років. 

Так, у 2011 році споживання домогосподарствами електричної енергії 

зросло в 1,7 раза, в той час коли витрати на оплату електричної енергії є 

нижчими в 3,1 рази, ніж на алкоголь і тютюн, і в 2,4 раза, ніж на зв’язок. 
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З 2000 року зростання склало:

- мінімальної заробітної плати               - у 9,6 рази;

- середної заробітної плати                     - у 11,5 рази;

- мінімальної пенсії                                  - у 16,4 рази;

- електричної енергії для населення - у 1,9 рази.
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Динаміку деяких складових витрат домогосподарств за 2002–2011 роки 

наведено на рис. 1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15 – Динаміка деяких складових витрат домогосподарств 

за 2002–2011 роки 

 

Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання (у тому числі для 

населення) передбачена пунктом 131 плану дій на 2012 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 

Президента України від 12 березня 2012 р. № 187/2012. 

Перехід на ринкове формування роздрібних тарифів на електричну 

енергію дасть можливість реалізовувати наступний етап реформування 

Оптового ринку електричної енергії України – перехід до нової моделі ринку 

прямих договорів та балансуючого ринку. Крім того, перехід на економічно 

обґрунтовані тарифи дозволить істотно підняти рівень інвестування в паливно-

енергетичний комплекс України відповідно до прийнятої Урядом та схваленої 

Президентом України Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, в 

основу якої покладено підвищення рівня енергетичної безпеки країни. 
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1.5 Про гарантії походження електроенергії, 

виробленої з відновлюваних джерел 

 

Європейський досвід 

У листопаді 2010 р. Європейська комісія оприлюднила Повідомлення, в 

якому наведено текст нової європейської стратегії створення 

конкурентоспроможної, сталої і безпечної енергетики. Зокрема, у документі 

зазначено, що до 2020 року Європейський Союз зобов’язався виробляти 20 % 

всієї електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ). 

Європейський Союз є міждержавним утворенням, і для досягнення 

зазначеної мети потрібні зусилля усіх країн ЄС, які розподіляються між 

державами залежно від їх потенціалу та природно-кліматичних особливостей, а 

отже, необхідні певні гарантії походження (ГП) щодо електроенергії, 

виробленої з відновлювальних джерел. 

Практичне забезпечення досягнення цієї мети ґрунтується на прийнятих 

впродовж 2001 – 2009 рр. Директивах ЄС: 

 Директива 2001/77/ЄС про гарантії походження електроенергії; 

 Директива 2003/54/ЄC про загальні правила функціонування 

внутрішнього ринку електроенергії (зокрема, стаття 3(6) зазначеної Директиви 

вимагає від країн «…розкриття інформації щодо частки певного джерела 

енергії у структурі паливного балансу», тобто країни –члени ЄС мають 

забезпечити надання виробниками електроенергії кінцевим споживачам певні 

відомості стосовно джерел виробництва; 

 Директива 2004/8/ЄС про гарантії походження енергії, виробленої на 

когенераційних установках; 

 Директива 2009/28/ЄC, у якій було введено поняття сертифікатів 

походження електроенергії, які містять інформацію про вид та потужність 

установки виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, 

місцезнаходження, дату початку роботи, країну видачі та унікальний номер 

сертифіката. 

Відповідно до положень Директиви 2009/28/ЄC: 

 ГП надається на прохання виробника, тобто є добровільною; 

 відповідальність за впровадження коректної та надійної системи ГП 

несуть країни-члени; 
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 ГП мають визнаватися усіма країнами-членами, а підставою для 

відмови визнання ГП може бути лише наявність серйозних сумнівів щодо 

коректності та достовірності документа (у цьому разі країна має 

проінформувати Європейську комісію про факт та підстави для відмови); 

 слід відрізняти ГП та «зелені» сертифікати (тобто система ГП працює 

незалежно від того, чи використовуються в тій чи іншій країні такі механізми 

підтримки виробників «зеленої» електроенергії, як, наприклад, квоти чи 

«зелені» сертифікати). 

Гарантія походження має містити як мінімум такі відомості: 

 джерело вироблення електроенергії; 

 дати початку та завершення виробництва; 

 тип виробленої енергії (електрична, теплова чи охолодження); 

 місце знаходження, тип та потужність виробництва; 

 наявність (якщо є) інвестиційної або державної підтримки 

виробництва та обсяги підтримки; 

 проектний термін експлуатації електроустановки; 

 ідентифікаційний номер ГП. 

Слід зазначити, що запровадження Європейською Комісією механізму ГП 

ставило на меті не лише стимулювання виробництва «зеленої» електроенергії 

та когенерації, а ще (і це дуже важливо!) досягнення прозорості ринку та 

надання споживачам можливості свідомого вибору. Споживачі мають право 

обирати постачальника, керуючись міркуваннями вартості та якості 

електроенергії, а також надійності електропостачання. 

 

Термінологічні визначення та приклад запровадження ГП 

Загалом у законодавстві країн Європейського Союзу не існує усталеної 

термінології щодо позначення електроенергії, виробленої з ВДЕ. У своєму 

конкретному значенні термін «Гарантія походження» (Guarantee of Origin) 

використовується у Директиві ЄС про виробництво електроенергії з ВДЕ. 

Можливе і більш широке тлумачення поняття ГП у розумінні розкриття 

інформації, як це вимагається Електроенергетичною Директивою ЄС стосовно 

споживачів, які повинні мати можливість отримувати інформацію стосовно 

походження електроенергії, яку вони купують. 
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Директива ЄС 2009 року про виробництво електроенергії з ВДЕ містить 

конкретне визначення ГП, яке дає змогу відрізнити її від, наприклад, термінів 

«Знак якості» (Quality Label) або «Сертифікати» (Certificates), які широко 

застосовуються на європейському ринку ВДЕ. 

Сьогодні у країнах ЄС Гарантія походження – це електронний документ, 

який містить інформацію про кількість електроенергії, що вироблена на ВДЕ, 

інформацію про саму установку, а також про джерела вироблення тощо. Отже, 

найважливішою функцією ГП є забезпечення доказів для кінцевого споживача 

у тому, що зазначена у документі кількість (або частка) електроенергії була 

справді вироблена з ВДЕ. 

Яскравим прикладом успішного створення раціональної системи ГП з 

нуля є Румунія. Рішенням уряду у 2004 році було запроваджено принципи 

державної підтримки та національні плани щодо виробництва електроенергії з 

ВДЕ. Також було визначено, що Румунія визнає ГП інших країн – членів ЄС за 

принципом взаємності. Система ГП у Румунії має такі ознаки: 

 починаючи з 1 січня 2005 року обов’язковим є наддання запиту на 

отримання ГП на кожну мегават-годину електроенергії, виробленої з ВДЕ; 

 ГП надаються на обсяг електроенергії, виробленої протягом місяця; 

 ГП випускаються кожні шість місяців і діють протягом 12 місяців від 

дати випуску; 

 ГП випускає румунський регулятор ринку електроенергії, а іншими 

учасниками процесу є виробники ВДЕ та оператори розподільних мереж; 

 кожен виробник ВДЕ сплачує різний фіксований збір за випуск ГП; 

 виробник ВДЕ робить відповідний запит на отримання ГП на 

електроенергію, вироблену протягом тридцяти днів, щоразу по завершенні 

піврічного періоду; 

 підставою для видачі ГП є доказ передачі в мережу відповідного 

обсягу електроенергії ліцензованим виробником ВДЕ у формі облікових даних, 

засвідчених підписами виробника та відповідного оператора мережі. 

Гарантії походження у Румунії існують у вигляді «унікального реєстру» 

та розрізняються за їх унікальним кодом, який складається: 

 з порядкового номера (починається з початком кожного наступного 

року); 
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 зазначеної технології вироблення (вітрова, сонячна, гідро чи біомаса); 

 номера ліцензії на вироблення; 

 відповідного коду підтримки (0 – нема підтримки, 1 – інвестиційна 

підтримка, 2 – експлуатаційна підтримка, 3 – інвестиційна та експлуатаційна 

підтримка); 

 дати випуску та строку дії. 

Відповідно до рішення уряду Румунії компетентним органом з випуску 

ГП є румунський регулятор ринку електроенергії ANRE, який визначає умови 

та процедуру випуску та погашення, а також можливості експорту/імпорту ГП. 

Зазначена система цілком відповідає вимогам ЄС. 

Як зазначалося вище, не всі країни – члени ЄС мають однаковий 

потенціал ВДЕ. Тому надалі механізм ГП був комерціалізований. Так, 

встановлюючи виробникам (або посередникам) завдання забезпечити певний 

обов’язковий відсоток електроенергії, виробленої з ВДЕ, регулятор ринку 

електроенергії фактично ініціює систему купівлі-продажу таких Гарантій 

походження, оскільки не всі енергогенерувальні компанії мають достатньо 

власних потужностей для вироблення погодженого обсягу «зеленої» 

електроенергії. Схеми торгівлі свідоцтвами про походження енергії у різних 

формах працюють в Польщі, Великобританії, Італії, Бельгії та Швеції. 

 

Завдання для України 

Згідно з Законом України від 15 грудня 2010 р. № 2787-VI «Про 

ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства» з 1 лютого 2011 р. Україна стала членом 

Енергетичного Співтовариства із затвердженням графіка імплементації 

відповідних Директив ЄС стосовно організації внутрішніх ринків 

електроенергії (стаття 2). Отже, Україна як повноправний член Енергетичного 

Співтовариства в рамках загальноєвропейської стратегії реформування 

енергетичного сектору та згідно з Регіональним планом дій з інтеграції ринків 

Південно-Східної Європи має провести велику роботу зі створення спільного 

правового поля на енергетичних ринках країн – членів Енергетичного 

Співтовариства. 
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2 травня 2012 року було прийнято за основу проект закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлюваних джерел 

енергії», який спрямований на адаптацію українського законодавства до 

європейського, зокрема Директиви 2001/77/ЄС щодо гарантій походження 

електроенергії, спрощення дозвільної системи у сфері відновлюваної 

енергетики, а також уніфікації термінології. 

Крім того, законопроект передбачає, що електрична енергія, вироблена з 

ВДЕ, може бути реалізована за «зеленим» тарифом відповідно до прямих 

договорів, укладених із споживачами. При виробництві електричної енергії з 

ВДЕ суб’єкт господарювання зобов’язаний надати споживачеві Гарантію 

походження електричної енергії. 

Які практичні кроки здійснить Україна на шляху реформування 

електроенергетичного ринку, сьогодні сказати важко. У сфері 

електроенергетики взяті зобов’язання передбачають створення конкурентного 

ринку електроенергії, який має базуватися на європейській моделі двосторонніх 

договорів та балансуючого ринку, а також значне збільшення частки 

електричної енергії, виробленої з ВДЕ. 

 

 

1.6 Особливості цінової і тарифної політики 

в електроенергетиці України 

 

Цінова і тарифна політика в електроенергетиці 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» 

суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності 

використовують вільні ціни та державні регульовані ціни. 

Вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за 

згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне 

регулювання цін. 

Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють 

визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну 

соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які 

займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. 
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Державні регульовані ціни можуть запроваджуватися на товари суб’єктів 

господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної 

конкуренції та в обов’язковому порядку запроваджуються на товари та послуги 

суб’єктів природних монополій і суб’єктів, які здійснюють діяльність на 

суміжних ринках. 

Державні регульовані ціни мають бути економічно обґрунтованими 

(забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, 

продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації). 

Принципи цінової та тарифної політики: 

 державне регулювання тарифів для природних монополій; 

 вільне ціноутворення у конкурентних секторах; 

 відшкодування економічно обґрунтованих витрат природних 

монополій на здійснення ліцензованих видів діяльності; 

 контроль за обґрунтованістю витрат природних монополій та їх 

цільового використання; 

 захист прав споживачів; 

 відкритість та прозорість процедури встановлення та перегляду 

тарифів (цін) на товари чи послуги природних монополій. 

На виконання Закону України «Про природні монополії» Указом 

Президента України від 23 листопада 2011 р. №1059/2011 «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» було 

утворено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики (НКРЕ), на яку покладено завдання та функції, які виконувала 

Національна комісія регулювання електроенергетики України (утворена згідно 

з Указом Президента України від 8 грудня 1994 р. № 738 та ліквідована Указом 

Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1057/2011). 

Відповідно до наданих законодавством повноважень НКРЕ здійснює 

регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб’єктів природних монополій 

та суб’єктів господарювання, що здійснюють  діяльність та суміжних ринках у 

паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами 

регулювання, визначеними чинним законодавством на основі збалансування 

економічних інтересів виробників і споживачів їх товарів та послуг, а також 

забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих 

витрат на вироблення, передавання та постачання електричної енергії. 
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НКРЕ встановлює тарифи на: 

 відпуск електричної енергії для енергогенеруючих підприємств, що 

працюють на оптовому ринку електричної енергії України за фіксованими 

встановленими НКРЕ цінами (не за ціновими заявками). До такої групи 

виробників електричної енергії належать атомні (АЕС) і гідро- та 

гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС) електростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), 

когенераційні установки (КУ); 

 передачу електроенергії магістральними та міждержавними 

електромережами; 

 передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами; 

 постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 

Правові та організаційні засади, які покладені в основу діючої моделі 

організації оптового ринку електричної енергії України, визначені Законом 

України «Про електроенергетику», Положенням про НКРЕ, затвердженим 

Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1059, актами Кабінету 

Міністрів України та постановами НКРЕ. 

Згідно із Законом України «Про електроенергетику» оптовий ринок 

електричної енергії України створюється на підставі Договору між членами 

Оптового ринку електричної енергії (ДЧОРЕ), сторонами якого є виробники, 

постачальники електричної енергії, оптовий постачальник електроенергії (ДП 

«Енергоринок»), а також підприємство, що здійснює диспетчерське 

(оперативно-технологічне) керування об’єднаною енергетичною системою 

(ОЕС) України та передавання електроенергії магістральними та 

міждержавними електромережами (НЕК «Укренерго»). 

У частині регулювання діяльності суб’єктів Оптового ринку електричної 

енергії України НКРЕ, зокрема, регулює: тарифо- та ціноутворення, умови 

конкуренції між виробниками та між постачальниками електричної енергії, 

порядок закупівлі обсягів електричної енергії та права на користування 

пропускною спроможністю міждержавних ліній електропередачі з метою 

експорту електричної енергії, алгоритм оптового ринку електричної енергії 

(порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання постачальників електроенергії без 

платіжних доручень, а також порядок розподілу оптовим постачальником 

коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання між 

виробниками та іншими отримувачами). 
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Основним способом здійснення державного регулювання у сфері 

енергетики є прийняття відповідних постанов НКРЕ, у тому числі щодо 

встановлення та затвердження тарифів, затвердження алгоритму оптового 

ринку електричної енергії, окремих порядків розподілу коштів оптового ринку 

електричної енергії згідно з Урядовими рішеннями. 

Постачання електричної енергії в Україні енергокомпаніями здійснюється 

за регульованим та нерегульованим тарифами (за умови отримання відповідної 

ліцензії). 

Споживачі, які купують електричну енергію у енергопостачальників, що 

здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 

закріпленій території, вносять плату за поставлену їм електричну енергію 

виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання 

енергопостачальника в уповноваженому банку. Розрахунки за куповану 

постачальником за регульованим тарифом електричну енергію на Оптовому 

ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України «Про 

електроенергетику» здійснюються через поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання постачальника за регульованим тарифом та оптового 

постачальника електроенергії. 

Інститут постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом 

був створений з метою забезпечення конкуренції на роздрібному ринку 

електричної енергії України. 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» споживач 

електричної енергії має право на вибір постачальника електричної енергії. 

Згідно ліцензійних умов постачальник електричної енергії за нерегульованим 

тарифом має право здійснювати постачання електричної енергії будь-якому 

споживачу на території України, у зв’язку з чим такий постачальник перебуває 

у стані конкуренції з постачальниками за регульованим тарифом та такими 

самими як він постачальниками за нерегульованим тарифом. 

Постачальники за нерегульованим тарифом працюють на Оптовому 

ринку електричної енергії України виключно за умови забезпечення 

попередньої оплати прогнозованих обсягів купівлі електричної енергії. Система 

купівлі-продажу ними електричної енергії сприяє підвищенню економічної 

стабільності енергетичної галузі України. 
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Крім того, це дозволяє створити конкурентні відносини на ринку 

постачання електричної енергії, який є суміжним з ринком природної монополії 

з передачі електричної енергії, що в свою чергу сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках виробленої 

споживачами електричної енергії продукції. Поряд з цим, значна диференціація 

оптової ринкової ціни протягом доби стимулює постачальників за 

нерегульованим тарифом до максимально можливого вирівнювання добового 

графіка споживання електричної енергії споживачами, а отже, сприяє 

оптимізації технічних та економічних показників в енергосистемі. 

Відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, НКРЕ 

також встановлює «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену 

суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що 

використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного 

газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими 

гідроелектростанціями). 

Генеруючі компанії, що виробляють електричну енергію на теплових 

електростанціях, здійснюють свою діяльність на Оптовому ринку електричної 

енергії України в умовах конкуренції, продаючи вироблену електричну енергію 

оптовому постачальнику за ціновими заявками. Ціни продажу ними 

електричної енергії визначаються Правилами Оптового ринку електричної 

енергії. 

Тарифи на електричну енергію для населення встановлюються НКРЕ на 

фіксованому рівні. Роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових 

споживачів розраховуються ліцензіатом згідно умов та правил ліцензованої 

діяльності. В свою чергу єдиний роздрібний тариф для споживачів України 

(крім населення та прирівняних до населення споживачів) встановлюється 

НКРЕ відповідно до затвердженої тарифної методології. 

Ціни на електричну енергію, що постачають суб’єкти підприємницької 

діяльності, які мають ліцензію на постачання електричної енергії за 

нерегульованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і 

споживачем електричної енергії. 

Розгляд пропозицій та прийняття рішень при встановленні тарифів 

здійснюється на відкритих засіданнях НКРЕ. При розгляді питань щодо 

встановлення тарифів на відповідному засіданні НКРЕ мають право бути 

присутніми та запрошуються зацікавлені сторони, представники органів 

виконавчої влади та засобів масової інформації. 
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Формування роздрібного тарифу на електричну енергію 

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну 

енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 

р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги», роздрібний тариф (у тому числі економічно 

обґрунтований тариф на електроенергію для населення), за яким споживач 

оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни 

електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у 

безпосередніх виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її 

нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних 

мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) 

електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої 

діяльності якого перебуває споживач, та складової, яка забезпечує покриття 

витрат з постачання електричної енергії. 

Відповідно до пункту 2 Тимчасової методики розрахунку роздрібного 

тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії 

місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання 

електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.1998 р. № 564, 

споживачі об’єднані у дві групи: 

1 група – суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи – 

підприємці; 

2 група – міське та сільське населення. 

Також відповідно до постанови НКРЕ від 13.08.1998 р. № 1052 «Про 

Порядок визначення класів споживачів», споживачі розподіляються за двома 

класами напруги. 

До 1 класу належать споживачі, які: 

 отримують електричну енергію від постачальника електричної енергії 

в точці продажу електричної енергії із ступенем напруги 27,5 кВ та вище; 

 приєднані до шин електростанцій (за винятком ГЕС, які виробляють 

електроенергію періодично), а також до шин підстанцій електричної мережі 

напругою 220 кВ і вище, незалежно від ступенів напруги в точці продажу 

електричної енергії електропостачальною організацією споживачу; 



Розділ 1. Загальні питання реформування енергетичного сектора України 

52 

 

 є промисловими підприємствами із середньомісячним обсягом 

споживання електричної енергії 150 млн кВт·год та більше на технологічні 

потреби виробництва, незалежно від ступенів напруги в точці продажу 

електричної енергії електропостачальною організацією споживачу; 

 є промисловими підприємствами, що збільшили обсяг річного 

споживання більш ніж утричі порівняно з 2008 роком або ввели нові виробничі 

потужності після 2008 року та місячне споживання яких складає понад 20 млн 

кВт·год на технологічні потреби виробництва, незалежно від ступенів напруги в 

точці продажу електричної енергії електропостачальною організацією 

споживачу. 

До 2 класу належать споживачі, які отримують електричну енергію від 

постачальника електричної енергії в точці продажу електричної енергії із 

ступенем напруги нижче 27,5 кВ, крім випадків, передбачених підпунктом 3.1 

Порядку (зазначених у пунктах 2 – 4 наведеного вище переліку). 

Відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України 

оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як середньозважена 

величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, що 

продають електричну енергію оптовому постачальнику (ДП «Енергоринок»), 

витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних 

електромереж, витрат на забезпечення функціонування Оптового ринку 

електричної енергії України та додаткових загальнодержавних витрат (збір у 

вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію, 

компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу 

населення тощо). 

Відповідно до постанови НКРЕ від 22.01.2001 р. № 47 «Про затвердження 

Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів 

(крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії 

за регульованим тарифом» роздрібний тариф на електроенергію розраховується 

ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за 

формулою: 
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де: i – група споживача; j – клас споживача; L – класи напруги 

електромереж,  якими  пройшла  електрична  енергія  до  кінцевого  споживача; 

Цр
СЗ

 – прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії на розрахунковий 

місяць, на який визначаються роздрібні тарифи на електроенергію, грн/МВт·год 

(розраховується ліцензіатом); kL – економічний коефіцієнт нормативних 

технологічних витрат електроенергії на L-тому класі напруги; Тj
M

 – тариф на 

передавання електроенергії місцевими (локальними) електромережами, 

грн/МВт·год; Ti
П
 – тариф на постачання електроенергії, грн/МВт·год. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 р. № 

745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається 

споживачам» на цей час на території України діють єдині роздрібні тарифи на 

електроенергію, які є середньозваженою величиною між роздрібними тарифами 

розрахованими енергопостачальними компаніями. Єдині роздрібні тарифи на 

електричну енергію, розраховується згідно з Порядком розрахунку єдиних 

роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу 

споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на 

території України, затвердженого постановою НКРЕ від 26.08.2005 р. № 707, і 

формуються щомісяця. 

Відповідно до пункту 3.7.4. Умов та Правил здійснення підприємницької 

діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених 

постановою НКРЕ від 13.06.96 р. № 15/1 (із змінами та доповненнями), 

роздрібні тарифи кожного з постачальників за регульованим тарифом (на 

підставі яких розраховуються єдині роздрібні тарифи) формуються щомісяця за 

ринковою формулою та складаються з оптової ринкової ціни на 

електроенергію, тарифів на передавання, постачання електроенергії та 

технологічних витрат електричної енергії в мережі. 

Варто звернути увагу, що сьогодні відповідно до законів України та 

нормативно-правових актів Уряду окремі групи споживачів мають знижені 

тарифи, а енергопостачальні компанії – втрати, які виникають від різниці між 

ринковим економічно обґрунтованим і адміністративно заниженим (пільговим) 

тарифом для певної групи споживачів. З метою компенсації цих втрат та, 

відповідно, недопущення погіршення стану розрахунків на Оптовому ринку 

електричної енергії України, енергопостачальним компаніям, надається 

компенсація втрат: 
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 від здійснення постачання електроенергії населенню; 

 від здійснення постачання електроенергії споживачам, які 

розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу; 

 від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які 

розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу; 

 від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується 

для зовнішнього освітлення населених пунктів; 

 від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам; 

 від здійснення постачання електроенергії суб’єктам господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти; 

 від здійснення постачання електроенергії міському електричному 

транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення; 

 від здійснення постачання електроенергії дитячим центрам «Артек» і 

«Молода гвардія». 

Як наслідок, слід відзначити, що єдині роздрібні тарифи на електричну 

енергію станом червень 2013 року становлять 795,2 грн/МВт·год для 

споживачів другого класу напруги та 1012,2 грн/МВт·год для споживачів 

першого класу напруги. 

Тарифи, диференційовані за періодами часу, для непобутових 

споживачів електричної енергії. Постановою НКРЕ від 20.12.2001 р. № 1241 

«Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (із змінами та 

доповненнями) встановлено, що з 1 січня 2002 року енергопостачальні 

компанії, які визначають роздрібні тарифи на електричну енергію для 

споживачів згідно з Умовами та правилами здійснення підприємницької 

діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, для 

розрахунків із споживачами I та II класів напруги формують тарифи, 

диференційовані за періодами часу, виходячи із рівня роздрібних тарифів на 

електричну енергію, встановлених для відповідних класів споживачів. 

Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення 

встановленого згідно з законодавством (затвердженою тарифною 

методологією) роздрібного тарифу для певної групи споживачів відповідного 

класу на тарифний коефіцієнт. 



Розділ 1. Загальні питання реформування енергетичного сектора України 

55 

 

Для визначення меж періодів за годинами доби (нічного, напівпікового та 

пікового) установлено такі три сезони: 

 перший – січень, лютий, листопад, грудень; 

 другий – березень, квітень, вересень, жовтень; 

 третій – травень, червень, липень, серпень. 

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами 

часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) для всіх 

сезонів установлюються відповідні тарифні коефіцієнти (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Значення тарифних коефіцієнтів для визначення тарифів 
Період часу Нічний Денний Напівпіковий Піковий 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні 

коефіцієнти  
0,4 1,5 - - 

Тривалість 

періоду, год.  
8 16 - - 

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні 

коефіцієнти 
0,35 - 1,02 1,68 

Тривалість 

періоду, год.  
7 - 11 6 

 

Тривалість періодів (часові межі тарифних періодів/зон за годинами 

доби) для кожного сезону встановлюються відповідними службами НЕК 

«Укренерго» за погодженням із НКРЕ. 

Метою впровадження тарифів на електричну енергію, диференційованих 

за періодами часу, було створення передумов для вирівнювання графіка 

добового навантаження енергосистеми шляхом економічного стимулювання 

споживачів до переходу на нічний графік роботи. Крім цього, перехід 

споживачів на зазначені тарифи спонукав їх до встановлення новітніх засобів 

обліку, інтелектуальних лічильників, об’єднання цих лічильників в 

автоматизовані системи обліку ще задовго до того часу, коли така норма 

з’явилась в правилах користування електричною енергією. 

Тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу, для 

населення. Відпуск електроенергії населенню проводиться за тарифами 

відповідно до постанови НКРЕ від 23.04.2012 р. № 497 «Про встановлення 

тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» (зі змінами і 

доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.04.2012 р. за 

№ 598/20911. 
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Відповідно до п. 2.3 Порядку застосування тарифів на електроенергію, 

затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 498 «Про затвердження 

Порядку застосування тарифів на електроенергію», зареєстрованою в 

Міністерстві юстиції України 23.04.2012 р. за № 599/20912, за наявності 

окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки 

населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за 

відповідними тарифами та двозонними чи тризонними тарифними 

коефіцієнтами. 

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 

 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження 

енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години); 

 повний тариф – у інші години доби. 

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 

 1,5 тарифу – в години максимального навантаження енергосистеми (з 

8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години); 

 повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї 

години, з 22-ї до 23-ї години); 

 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження 

енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години). 

При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем 

тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у 

відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу 

спожитої електроенергії в цьому періоді. 

Упродовж 2012 року енергокомпанії продовжували активну роботу щодо 

встановлення інтелектуальних лічильників та систем обліку у побутових 

споживачів. Так, з 1,5 млн встановлених у побутових споживачів за ініціативою 

енергокомпаній приладів обліку 95 тис. одиниць були інтелектуальними 

приладами обліку. У першу чергу монтаж таких систем здійснювався в 

багатоповерхових будинках, де відсутні газопостачання та централізоване 

опалення. Крім того, до енергокомпаній за роз’ясненнями щодо переходу на 

розрахунки за тарифами, диференційованими за періодами часу, у 2012 році 

звернулось 3502 споживачі, що майже удвічі більше, ніж у попередні роки 

(1809 у 2011 році та 1831 у 2010 році). 
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При цьому загальна кількість побутових абонентів, електроустановки 

яких обладнані багатотарифними інтелектуальними лічильниками електричної 

енергії, на кінець 2012 року становила близько 250 тис. одиниць. 

Як видно із зазначених даних, незважаючи на зростання протягом 

останнього року зацікавленості побутових споживачів в улаштуванні обліку із 

застосуванням інтелектуальних лічильників майже удвічі, відсоток 

домогосподарств, обладнаних таким обліком, залишається вкрай низьким – 

близько 1,28 %. 

 

Шляхи досягнення економічно обґрунтованих тарифів 

на електричну енергію для населення 

Відповідно до діючого законодавства тарифна політика в 

електроенергетиці базується на принципі забезпечення повного відшкодування 

споживачем економічно обґрунтованих витрат на вироблення, передавання та 

постачання електричної енергії. 

Формування ціни на електричну енергію не диференціюється за 

належністю споживачів до тієї чи іншої галузі економіки. Тарифи на 

електричну енергію для побутових споживачів (населення) фіксовані та 

однакові на  усій території України. 

Динаміка споживання електричної енергії населенням та населеними 

пунктами має стійку тенденцію до зростання. Незважаючи на підвищення 

тарифів для населення на 25 %, яке відбулось з 1 травня 2006 року згідно із 

постановою НКРЕ від 30 березня 2006 року № 401, та вдруге, ще на 25 % з 1 

вересня 2006 року згідно із постановою НКРЕ від 20 липня 2006 року № 926. 

Зазначені підвищення тарифів дали змогу зменшити роздрібний тариф на 10 %. 

Крім того, зазначені підвищення ціни на електричну енергію для населення 

дали змогу збільшити відсоток відшкодування населенням економічно 

обґрунтованих витрат з виробництва, передачі та постачання з 38 % майже до 

60 %. Подальші спроби підвищити тарифи для населення не мали успіху. Тому 

протягом наступних  років досягнутий ефект було втрачено, і на січень 2011 

року відсоток відшкодування населенням економічно обґрунтованих витрат з 

виробництва, передачі та постачання електричної енергії становив лише 24,4 %. 
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Із 1 лютого 2011 року згідно із постановою НКРЕ від 13.01.2011 р. № 8 

уперше вводяться соціально орієнтовані на захист вразливих споживачів блочні 

тарифи. Але введення другого блоку дало змогу підняти відсоток 

відшкодування населенням економічно обґрунтованих витрат з виробництва, 

передачі та постачання електричної енергії лише до 29%. 

Таким чином, рівні тарифів для населення не переглядалися з 01 вересня 

2006 року до 01 лютого 2011 року. Станом на 1 січня 2011 року вони 

відшкодовували лише 24,4 % економічно обґрунтованих витрат з виробництва, 

передачі та постачання електроенергії. 

Тобто на початок 2011 року знову виникла нагальна необхідність вжити 

відповідних заходів щодо поетапного приведення тарифів на електричну 

енергію до економічно обґрунтованого рівня. При цьому слід було врахувати 

реальну платоспроможність населення, особливо соціально вразливих верств. 

Відповідно до проведеного аналізу за інформацією щодо обсягів 

споживання електричної енергії населенням у 2009 році, яка була надана 

енергопостачальними компаніями, в середньому одне домогосподарство в 

Україні використовувало 138 кВт·год електроенергії на місяць, а частка 

населення, яке споживало понад 150 кВт·год електроенергії в місяць, становила 

30 % від загальної кількості абонентів. 

З метою непогіршення соціального стану більшої частини населення, у 

тому числі яка використовує електроенергію для приготування їжі та опалення 

житла, та додаткового соціального захисту вразливих верст населення, що 

користуються пільгами та отримують субсидії, НКРЕ було запроваджено 

двоблочні тарифи на електричну енергію. 

Варто зазначити, що таке рішення є дуже виваженим і суттєво підкреслює 

прагнення додатково захистити малозабезпечені верстви населення, якими є 

споживачі невеликих обсягів електричної енергії, та є доповненням до 

механізму соціальної підтримки через надання субсидій таким категоріям 

населення. 

Слід також зазначити, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України від 01.08.1996 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-

комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» та 

від 01.12.1995 р. № 959 «Про встановлення тимчасових норм споживання 

населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субси- 
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дія» гранична норма споживання електричної енергії, в межах якої 

застосовуються пільги та надається субсидія, становить 150 кВт·год на місяць 

(200 кВт·год для населення з електроплитами та/або електроопалювальними 

установками). 

Так, для населення, яке споживає до 150 кВт·год на місяць включно (до 

250 кВт·год для населення з електроплитами та/або електроопалювальними 

установками), багатодітних сімей, сімей з прийомними дітьми, дитячих 

будинків сімейного типу, населення, яке проживає в багатоквартирних 

будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи централізованого теплопостачання, застосовується 

тариф на електричну енергію для 1-го блоку, рівень якого з 01 лютого 2011 

року залишився на діючому тарифі; за обсяг споживання електроенергії понад 

150 кВт·год на місяць (понад 250 кВт·год для населення з електроплитами 

та/або електроопалювальними установками) застосовується тариф на 

електроенергію для 2-го блоку, рівень якого з 01 лютого 2011 року було 

встановлено на 30 % більшим за рівень першого блоку. 

Із 01 квітня 2011 року тарифи на електричну енергію для населення для 

двох блоків було підвищено ще на 15 %. Проте, незважаючи на вжиті заходи, 

станом на 01 квітня 2012 року рівні тарифів на електричну енергію для 

населення відшкодовували лише 25,13% економічно обґрунтованих витрат з 

виробництва, передачі та постачання електричної енергії. 

Реальні витрати на виробництво, передачу та постачання населенню 

електричної енергії (економічно обґрунтований тариф на електричну енергію 

для населення) сьогодні становить 1,19 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год. 

Подальші кроки щодо поступового приведення тарифів на електричну 

енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня сьогодні 

передбачаються Національним планом дій щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом 

Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012. 

Підпунктом 131.1.4 пункту 131 «Поетапна ліквідація перехресного 

субсидування» зазначеного Національного плану дій на 2012 рік було 

передбачено видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення 

перехресного субсидіювання в електроенергетиці для населення. 
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Сьогодні на цьому шляху чітко видно послідовні кроки регулятора. А 

саме: введення з травня 2012 року третього блоку тарифу для населення – 

електричної енергії, спожитої понад 800 кВт·год з рівнем, що на 50 % 

перевищує вартість електричної енергії в другому блоці. Та подальше 

збільшення вартості електричної енергії у цьому блоці майже удвічі (на 89,3 %) 

з 01 липня 2012 року. При цьому вартість електричної енергії в першому та 

другому блоці поки що залишається без змін. 

Крім того, з 01 жовтня 2012 року скориговано обсяг споживання, за 

якими диференціюється рівень тарифу на електричну енергію, що споживається 

на електричне опалення житла в опалювальний період до 3600 кВт·год на 

місяць. Зазначений обсяг встановлено і для споживачів багатоквартирних 

будинків, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи централізованого теплопостачання, та для населення, 

яке проживає в житлових будинках, обладнаних в установленому порядку 

електроопалювальними установками та кухонними електроплитами. 

Проте, слід зазначити, що застосування блочних тарифів не дало такого 

економічного ефекту, який було досягнуто в 2006 році простим підвищенням 

тарифів на електричну енергію для населення. Крім того, коректне 

застосування блочних тарифів вимагає коректного зняття фактичних показів 

засобів обліку на початок та на кінець розрахункового періоду, який для 

побутових споживачів збігається з календарним місяцем. Цілком очевидно, що 

виконати цю вимогу для 19,6 млн побутових абонентів енергопостачальники не 

в змозі. Як наслідок, енергопостачальники змушені використовувати покази 

лічильників, зняті споживачами, як правило,  на дату оплати, та які не 

відповідають фактичним показам на початок та кінець розрахункового періоду, 

що має наслідком неправильне застосування блоків (невідповідність реального 

фактичного споживання обсягу, що виставляється до оплати). Для усунення 

зазначеної невідповідності енергопостачальники впроваджують систему 

коригування показів лічильника на початок та кінець місяця за фактично 

знятими серед місяця показами (як правило, знятими безпосередньо 

персоналом енергопостачальника). Цілком очевидно, що таке коригування 

розрахунковим шляхом також має певну похибку по відношенню до фактичних 

показів лічильника на початок та кінець розрахункового періоду. 
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Крім того, такий спосіб визначення обсягу використаної споживачем 

електричної енергії викликає неприйняття та нерозуміння з боку споживача, 

коли йому виставляється до оплати рахунок з показами, які геть не збігаються з 

фактичними показами лічильника. 

 

Висновки 

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії 

залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими 

споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким категоріям 

споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все, фіксований рівень 

тарифів для населення, тарифи на електричну енергію, яка використовується 

для зовнішнього освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для 

міського електричного транспорту, установлені на рівні тарифів для населення, 

компенсація витрат енергопостачальним компаніям, пов’язаних з дією тарифів, 

диференційованих за періодами часу, компенсація втрат енергопостачальним 

компаніям від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам, 

від здійснення постачання електроенергії дитячим центрам «Артек» і «Молода 

гвардія» та суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні 

проекти. Підставою для надання зазначеним споживачам пільгового тарифу на 

електроенергію є законодавчо-нормативні акти Уряду. 

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від 

постачання електроенергії населенню у 2011 році збільшився до 25,1 млрд грн, 

порівняно з 19,9 млрд грн у 2010 році (зростання на 26 %). 

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від 

постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього 

освітлення населених пунктів у 2011 році, становив 247,2 млн грн, порівняно з 

174,8 млн грн у 2010 році (зростання на 41 %). 

Споживачі, які купують електричну енергію за тарифами, 

диференційованими за періодами часу, у 2011 році зменшили вартість 

купованої ними електроенергії на 1529,8 млн грн та порівняно з 1264,2 млн грн 

у 2010 році обсяг дотацій збільшився на 265,6 млн грн (зростання на 21 %). 

Крім того, на виконання норми Закону України «Про електроенергетику» 

з квітня 2011 року запроваджено новий вид дотаційних сертифікатів, а саме: 
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дотації енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від здійснення 

постачання електроенергії для суб’єктів господарської діяльності, які 

реалізують інноваційні проекти. Їх річний обсяг становив 38,4 млн грн. 

Одним з найдієвіших шляхів зменшення обсягів перехресного 

субсидіювання в електроенергетиці є поступове приведення тарифів на 

електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня. 

Таким чином, ліквідація перехресного субсидіювання приведе до: 

 зменшення цінового навантаження на юридичних та промислових 

споживачів; 

 зменшення собівартості продукції в енергоємних підприємствах 

(металургійних, машинобудівних, хімічних, будівельних, підприємствах легкої 

промисловості); 

 збільшення рівня відшкодування витрат на виробництво, передачу та 

постачання електричної енергії, на утримання енергосистеми, диспетчеризацію, 

дотаційні сертифікати та інвестиційну складову та інші; 

 розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

 

1.7 Розвиток міждержавних і міжсистемних магістральних 

електромереж в умовах формування загальноєвропейського ринку 

електроенергії 

 

Основні форми організації та взаємодії енергетичних утворень, 

ринків та операторних систем 

Транснаціональні та трансконтинентальні енергетичні утворення. 

Сучасний світ характеризується стрімкими процесами глобалізації, мета яких – 

досягнення більш надійного, безпечного та прогнозованого стану економіки і 

суспільства кожної окремої країни, а також уникнення кризових ситуацій 

шляхом вільного доступу до світових ринків товарів і послуг. Найважливіше 

місце в цих процесах посідають розвиток енергетичної сфери та підвищення 

надійності енергозабезпечення. В цьому напрямі об’єднання енергетичних 

систем різних країн та регіонів відбуваються шляхом створення відповідних 

транснаціональних і трансконтинентальних енергетичних систем. 
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У світовій енергетиці кінця ХХ століття чітко визначилась тенденція до 

злиття об’єднаних енергосистем у великі енергетичні об’єднання (ЕО), що 

мають як загальнонаціональний, так і транснаціональний характер. Розміри 

територій, що обслуговуються ЕО, можна порівняти з обжитими територіями 

континентів, а великий спектр виробників електроенергії, що входять до ЕО, 

дозволяє створювати конкурентне середовище на міждержавних ринках 

електричної енергії та потужності. 

Для створення та забезпечення діяльності транснаціональних і 

трансконтинентальних ЕО та розвитку трансконтинентальної торгівлі 

електроенергією у провідних зарубіжних країнах побудовано відповідні 

магістральні та системоутворювальні електромережі (рис. 1.16). 

 
 

Рис. 1.16 – Протяжність магістральних мереж у провідних зарубіжних країнах 

 

На Північноамериканському континенті, в Європі та Азії функціонують 7 

надпотужних енергоутворень, що об’єднують енергетичні системи на 

величезних територіях з населенням понад 1 млрд осіб. 
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Характеристики  найбільших  світових  енергооб’єднань  наведено  в 

табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Характеристики найбільших енергооб’єднань 
Енергооб’єднання Територія, 

тис. кв. км 

Річне 

виробництво 

електроенергії, 

ТВт·год 

Максимальне 

навантаження, 

ГВт 

Установлена 

потужність 

станцій, ГВт 

Схід США й Канади 5154 2950 508 722,0 

Захід США, Канади 

та Мексика 
3108 874 112 158,0 

Росія 5100 791 127 192,6 

Захід і Центр 

Європи (UCTE) 
2818 1558 251 414,2 

Північ Європи 

(NORDEL) 
1228 366,7 55 88,7 

Захід Японії 173 556 78 97,8 

Схід Японії 119 408 58 67,7 

 

Об’єктивною причиною, що зумовлює створення ЕО, є чітко виражені 

економічні переваги роботи енергосистем у складі енергооб’єднань. Ці 

переваги коротко висловлюються виразом: «Високоякісна електроенергія за 

низькою ціною». Великі енергосистемні утворення складаються з частин, 

якими, як правило, є об’єднана енергетична система (ОЕС) або фрагменти 

національних енергосистем, що мають свої зони оперативного керування 

(системні оператори). Ці частини поєднуються в єдиний синхронний простір 

досить потужними електричними зв’язками, через які здійснюється обмін 

потоками електроенергії, виробленої з первинних енергоресурсів 

(гідроресурсів, ресурсів органічного палива) або на АЕС. На основі 

автоматизованого керування функціонуванням ОЕС, що входять до ЕО, 

досягають оптимального використання ресурсів первинної енергії, скорочення 

загальних втрат під час передавання електроенергії, оптимізації використання 

резервної потужності, генерації та транспортування електроенергії за 

найменшої ціни. При цьому забезпечується взаємодопомога частин ЕО в разі 

збурення, а також можливість швидкого поновлення постачань енергії після 

системної аварії. У рамках ЕО може бути створено широкий (у тому числі 

міждержавний) ринок електроенергії, що сприятиме зниженню цін постачань в 

умовах конкуренції суб’єктів ринку. 
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Є певна різниця в принципах функціонування ЕО загальнонаціонального 

характеру та ЕО транснаціонального типу. За умов функціонування ЕО 

загальнонаціонального характеру можливе забезпечення досить високої 

централізації оперативно-технологічного керування об’єктами ЕО, заснованого 

на єдиній законодавчій базі, високого ступеню впливу держави на рівень 

енергозабезпечення країни та застосування регульованих державою тарифів на 

споживану електроенергію. 

Прийнята в європейських державах і на Північноамериканському 

континенті спільна синхронна робота енергосистем, що входять до 

транснаціонального ЕО, базується на оперативно-технічній співпраці і 

дотримуванні встановлених загальних правил, зокрема: 

 у кожній країні в будь-який час має забезпечуватися баланс між 

виробленням і споживанням електроенергії; 

 кожний партнер має дотримуватися планів обміну потужностями; 

 жодна енергосистема не повинна своїми діями завдавати шкоди 

енергосистемам інших держав; 

 підтримування рівня частоти в кожній енергосистемі здійснюється 

засобами самої енергосистеми; 

 кожна енергосистема повинна мати взаємно погоджене значення 

резерву потужності, що використовується для підтримування частоти та 

аварійної взаємодопомоги; 

 енергосистеми зобов’язані всіма наявними засобами сприяти 

якнайшвидшому виведенню їх із аварійних ситуацій і післяаварійних режимів 

роботи. 

Першочерговим завданням кожної енергосистеми в складі ЕО є створення 

сприятливих умов для стійкої та надійної паралельної роботи завдяки 

регулюванню частоти та потужності засобами первинного, вторинного і 

третинного регулювання, наявними в кожній енергосистемі. 

Фахівці вважають, що реалізація подібних проектів у поєднанні з 

підсиленням міжсистемних зв’язків ультрависоких напруг усередині 

енергооб’єднань дозволить у перспективі розпочати формування потужного 

електричного ланцюга «Японія – Китай – Сибір – Казахстан – європейська 

частина Росії – Україна – Східна Європа – Західна Європа», а також «Росія – 

Японія» через острів Сахалін, а між Росією та США – через Берингову протоку 

тощо. 
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Огляд структури енергооб’єднань Європи та енергетичних зв’язків 

між ними. В Європі виділяли чотири великі незалежні синхронні зони – 

енергооб’єднання: Північне (NORDEL), Західне (UCTE), Східне (ЄЕС/ОЕС) і 

Прибалтійське (BALTSO). 

Західну синхронну зону UCTE (Union for the Coordination of Transmission 

of Electricity) засновано у 1951 р. До 30 червня 1999 р. вона мала назву UCPTE 

(фр.: Union pour la coordination de la production et du transport de l’électricité) і 

об’єднувала енергосистеми Франції, Іспанії, Португалії, Німеччини, Австрії, 

Італії, Бельгії, Голландії, Західної Данії, Швейцарії, Люксембургу, Словенії, 

Хорватії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини (UCTE-1), Греції, Боснії та 

Герцеговини, Македонії, Сербії та Чорногорії, Болгарії, Румунії (UCTE-2). 

Енергосистеми Великобританії пов’язано з UCTE-1 підводним кабелем, що 

проходить під протокою Ла-Манш. З 18.09.2010 р. з UCTE також синхронно 

працює і енергосистема Туреччини. 

За півстоліття географічні межі об’єднання розширилися з 8 національних 

енергосистем до 23 – від Португалії на заході до Польщі і Західної України на 

сході та від Данії і Голландії на півночі до Румунії і Греції на півдні. 

У 1997 р. з уведенням в експлуатацію підводного кабелю через 

Гібралтарську протоку між Іспанією та Марокко низка енергосистем Північної 

Африки (Марокко, Алжір, Туніс) було приєднано до UCTE-1 зі створенням 

транс’європейської синхронної енергетичної системи (TESIS). 

Із липня 2003 р. синхронно з UCTE працює виділена південно-західна 

частина ОЕС України – так званий «Бурштинський енергоострів», утворений 

Бурштинською ТЕС, Калуською ТЕЦ і Теребля-Рикською ГЕС та відповідними 

електричними мережами. 

Об’єднання першої та другої синхронних зон UCTE відбулося у 2004 р. 

Північна синхронна зона (NORDEL) – це енергооб’єднання країн 

Північної Європи (Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії). При цьому 

західна (континентальна) частина енергосистеми Данії працює паралельно з 

UCTE, а східна – з NORDEL, а енергосистема Ісландії працює автономно. 

Міждержавну асоціацію енергосистем NORDEL було засновано в 1963 р. 

з метою: 

 координації нормативно-правових документів для забезпечення 

ефективного електропостачання країн скандинавського регіону; 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 сприяння утворенню електричних зв’язків та об’єднань енергосистем 

регіону; 

 з’єднання на паралельну роботу із сусідніми енергооб’єднаннями, у 

першу чергу з UCTE. 

У 1993 р. в рамках NORDEL було створено перший в Європі 

міждержавний ринок електричної енергії, що отримав назву Nord Pool. 

У той час як в енергооб’єднаннях UCTE вироблення електроенергії, в 

основному, здійснюється тепловими та атомними електростанціями, у 

скандинавських енергосистемах енергооб’єднання NORDEL вироблення 

електроенергії здійснюється переважно гідроелектростанціями. 

UCTE і NORDEL зв’язані між собою лініями постійного струму 

(підводними кабелями) сумарною пропускною здатністю 2000 МВт, через які 

здійснюється інтенсивний реверсивний обмін електроенергією. 

Основне завдання операторів передавальних систем (TSO) полягає у 

сприянні забезпечення вільного внутрішнього та міждержавного мережного 

доступу без загрози безпечній синхронній роботі системи. 

Структурно-технологічну схему взаємозв’язків UCTE/CENTREL і 

балканського блоку енергосистем наведено на рис. 1.17. 

 
 

Рис. 1.17 – Структурна технологічна схема взаємозв'язків 

UCTE/CENTREL і блоку енергосистем Південно-Східної Європи 
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Формування сучасної транс’європейської енергосистеми у вигляді 

енергооб’єднання UCTE/CENTREL є результатом цілої низки вдалих об’єднань 

національних енергосистем на основі суворого дотримання встановлених 

правил і стандартів усіма енергосистемами синхронної зони. Із інтеграцією у 

2009 р. енергооб’єднань UCTE і NORDEL, а також ATSOI, BALTSO, ETSO і 

UKTSOA утворено ENTSO-E – Європейську мережу системних операторів у 

електроенергетиці. У результаті створено одну з найбільших синхронних 

електроенергетичних зон світу з високим рівнем надійності й безпеки. 

На шляху глобальної синхронізації з’являються значні складнощі як у 

створенні лібералізованих міждержавних енергоринків, так і в першу чергу в 

забезпеченні надійності електропостачання, високої якості електроенергії та 

пов’язаного з цим комплексу технічних проблем (регулювання, автоматика 

тощо), що видно на прикладі України і Молдови, які ще у 2006 р. подали 

Генеральній асамблеї UCTE спільну заявку про приєднання ОЕС України та ЕС 

Молдови до синхронної зони UCTE як єдиного блоку регулювання, але через 

великі технічні проблеми реалізація цього проекту затримується. 

Сьогодні розглядається проект Балтійського кільця зі створення потужної 

електричної мережі енергосистем прибережних країн Балтійського моря – країн 

Скандинавії та Балтії, а також Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. На заході 

Балтійське кільце замикається підводними кабельними лініями постійного 

струму між Швецією і Німеччиною, Норвегією і Німеччиною, Швецією та 

Польщею; на сході – лініями Росії, Білорусі та балтійських держав; на півночі – 

вставкою постійного струму у Виборзі та лініями скандинавських країн. 

Енергосистеми країн Балтії (Естонії, Латвії, Литви) і Калінінградської 

області Росії від Фінської затоки до території Польщі зв’язано електричними 

мережами з енергосистемами континентальної Росії та Білорусі. 

По дну Балтійського моря для зв’язку енергосистем уже прокладено та 

успішно функціонують шість електричних мостів на основі ліній постійного 

струму (рис. 1.18). 

Відповідно до енергетичної політики ЄС на найближчі двадцять років 

Єврокомісія пропонує низку пріоритетних транспортних коридорів 

енергетичної інфраструктури ЄС, зокрема щодо електричних мереж: 

 

 

http://www.entsoe.eu/
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Рис. 1.18 – Системоутворювальні мережі Калінінградської області Росії, 

країн Балтії та Польщі (перспективи розвитку) 

 

 Мережі у відкритому морі (в північних морях) та їх поєднання з 

мережами Північної та Центральної Європи. Мета цього коридору – 

транспортування електроенергії, виробленої вітровими електростанціями у 

відкритих морях, до великих європейських центрів та міст. Зазначений коридор 

уможливить використання електроенергії гідроелектростанцій, розташованих 

як в Альпійських горах, так і в північних країнах. 

 Додаткові з’єднання в Південно-Західній Європі, призначені для 

транспортування електроенергії, виробленої вітровими, сонячними та 

гідроелектростанціями, на територію решти континенту. 

 Магістральні мережі в Центрально-Східній та Південно-Східній 

Європі для посилення регіональних мереж. 

 Магістральні мережі для інтеграції балтійського енергетичного ринку 

із загальноєвропейським. 
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Формування загальноєвропейського інтегрованого енергетичного 

ринку. Відповідно до основних положень Третього енергетичного пакету ЄС до 

березня 2012 р. передбачалося завершити формування Єдиного ринку 

електроенергії ЄС, у тому числі й транскордонного передавання електроенергії. 

Для реалізації зазначеного завдання прийнято Регламент Європейського 

Парламенту і Ради Європейського Союзу 714/2009 від 13 липня 2009 р. щодо 

умов доступу до мереж і транскордонного обміну електроенергією, а також 

Директиву 2009/72/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. 

щодо загальних правил діяльності та регулювання внутрішнього ринку 

електроенергії. 

У зв’язку з тим, що за 2010–2011 рр. для утворення єдиного ринку 

електроенергії практично не було підготовлено та прийнято більшості 

документів, які відповідали б засадничим принципам (12 правил і кодексів), 

Рада Євросоюзу своїм рішенням на Саміті Глав держав і Урядів ЄС (Брюссель, 

2011 р.) перенесла термін створення Єдиного енергетичного ринку з 2012 р. на 

2014 р. з покладанням відповідальності за завершення цієї роботи на 

національні регулятори і мережні компанії. В підсумковій заяві щодо вільного 

транспортування електроенергії та газу самітом підтримано зусилля Євросоюзу 

щодо завершення до 2014 р. створення Єдиного ринку електроенергії та газу. 

Документи, що готуються Європейською Комісією, дозволять Європі 

визначитися щодо розвитку пріоритетної інфраструктури для забезпечення 

функціонування внутрішнього ринку з інтеграцією відновлюваних джерел 

енергії та забезпечення безпеки енергопостачання відповідно до Концепції 

розвитку європейської енергетичної системи до 2050 р. До 2015 р. жодна з 

держав – членів ЄС не має бути ізольованою від європейського внутрішнього 

ринку електроенергії. Десятирічні плани розвитку мереж розробляються 

Мережними операторами електроенергії і газу (ENTSO-E і ENTSO-G) та 

Агентством зі співпраці енергетичних регуляторів (ACER) за участю інших 

зацікавлених сторін. Ця робота супроводжується розробленням довгострокової 

концепції на основі Енергетичної дорожньої карти 2050. 

Європейською Комісією запропоновано низку механізмів для реалізації 

стратегічних інфраструктурних пріоритетів і визначення стратегічних 

інфраструктур із урахуванням подальшого розвитку конкурентного 

середовища, екологічної стабільності та вільного доступу до відновлюваних 

джерел енергії. 
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Для створення до 2014 р. єдиного ринку електроенергії ACER доручено 

(у рамках його повноважень) забезпечити визначення і вирішення всіх 

необхідних технічних (узгодження, стандартизація тощо) і нормативних 

питань, пов’язаних з об’єднанням мереж у сусідніх країнах, доступ до 

відновлюваних джерел енергії та впровадження нових технологій. Розроблено 

програму дій щодо надання допомоги країнам – членам ЄС у процесі 

запровадження «смарт-лічильників» і «смарт-мереж», а також заохочення 

нових послуг у галузі енергетики. 

Враховуючи, що розроблення більшості інфраструктур має комерційний 

характер, Комісією визначено методологію проведення аналізу оптимального 

балансу між державним і приватним фінансуванням, а також правила надання 

державної допомоги. Пропонуються інноваційні механізми фінансування з 

наданням державної підтримки для покращання інвестиційного клімату та 

покриття основних ризиків для прискорення реалізації проекту. 

Документи, що готуються Європейською Комісією, дозволять Європі 

визначитися щодо розвитку пріоритетної інфраструктури для забезпечення 

функціонування внутрішнього ринку з інтеграцією відновлюваних джерел 

енергії та забезпечення безпеки енергопостачання відповідно до Концепції 

розвитку європейської енергетичної системи до 2050 р. До 2015 р. жодна з 

держав – членів ЄС не повинна бути ізольованою від європейського 

внутрішнього ринку електроенергії. Десятирічні плани розвитку мереж 

розробляються Мережними операторами електроенергії й газу (ENTSO-E і 

ENTSO-G) та Агентством зі співпраці енергетичних регуляторів (ACER) за 

участю інших зацікавлених сторін. Ця робота супроводжується розробленням 

довгострокової концепції на основі Енергетичної дорожньої карти 2050. 

Європейською Комісією запропоновано низку механізмів для реалізації 

стратегічних інфраструктурних пріоритетів і визначення стратегічних 

інфраструктур з урахуванням подальшого розвитку конкурентного середовища, 

екологічної стабільності та вільного доступу до відновлюваних джерел енергії. 

Для створення до 2014 р. єдиного ринку електроенергії ACER доручено 

(у рамках його повноважень) забезпечити визначення і вирішення всіх 

необхідних технічних (узгодження, стандартизація тощо) і нормативних 

питань, пов’язаних з об’єднанням мереж у сусідніх країнах, доступ до 

відновлюваних джерел енергії та впровадження нових технологій. 
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Розроблено програму дій щодо надання допомоги країнам – членам ЄС у 

процесі запровадження «смарт-лічильників» і «смарт-мереж», а також 

заохочення нових послуг у галузі енергетики. 

Враховуючи, що розроблення більшості інфраструктурних рішень має 

комерційний характер, Комісією визначено методологію проведення аналізу 

оптимального балансу між державним і приватним фінансуванням, а також 

правила надання державної допомоги. Пропонуються інноваційні механізми 

фінансування з наданням державної підтримки для покращання інвестиційного 

клімату та покриття основних ризиків для прискорення реалізації проекту. 

Системні оператори. З березня 2012 р. країни – члени ЄС зобов’язані 

призначати транспортного системного оператора (ТСО). Якщо на вересень 2009 

р. підприємство, що володіє передавальними мережами, входило до складу 

вертикально інтегрованої компанії, країні – члену ЄС надається право вибору 

між поділом права власності на мережні й генерувальні активи. При цьому 

електропостачальні підприємства вертикально інтегрованої компанії мають 

право на ТСО, незалежного системного оператора (НСО) або незалежного 

оператора передавальної системи (НТСО), що діють незалежно у сфері 

вироблення й постачання електроенергії. 

Призначення НСО або НТСО передбачає можливість збереження 

вертикально інтегрованою компанією прав власності на мережні активи. 

НСО призначається національним урядом за згодою Єврокомісії і є 

окремою юридичною особою, яка є самостійною в прийнятті рішень щодо своєї 

діяльності, але не має права власності на мережні активи, що передаються їй в 

управління. 

НТСО призначається урядом за рекомендацією вертикально інтегрованої 

компанії і є самостійною юридично компанією, яка входить до вертикально 

інтегрованої компанії і є незалежною від останньої в прийнятті рішень щодо 

своєї діяльності. НТСО має бути забезпечено трудовими, технічними, 

фізичними й фінансовими ресурсами, необхідними для виконання своїх 

функцій, зокрема, активами для виконання функцій транспортного системного 

оператора, або фінансовими ресурсами для інвестиційних проектів. 

Оператори передавальних й розподільних мереж. З метою забезпечення 

ефективного й недискримінаційного доступу до мереж установлено, що якщо 

оператори передавальних або розподільних мереж входять до складу 

вертикально інтегрованих енергокомпаній, то щодо організаційно-правової 

форми й механізму прийняття рішень вони повинні бути незалежними від ін- 
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ших видів діяльності, не пов’язаних з передаванням і розподіленням 

електроенергії. Проте це правило не вимагає відділення права власності на 

передавальні активи від вертикально інтегрованої компанії. Крім того, 

 оператори передавальних мереж мають право на прийняття рішень 

стосовно активів, необхідних для експлуатації, управління й розвитку мереж. 

Диспетчеризація. Під час діяльності з диспетчеризації генерувальних 

установок та передавальних мереж країни – члени ЄС можуть: 

 вимагати від системного оператора надання пріоритету 

генерувальним установкам із використанням ВДЕ або з комбінованим 

виробництвом теплової й електричної енергії; 

 установлювати пріоритет генерувальних установок, що 

використовують місцеві первинні джерела енергії в межах, що не перевищують 

за рік 15 % від загального обсягу первинних джерел енергії, необхідного для 

вироблення споживаної в даній країні електроенергії. 

Розвиток передавальних мереж. ТСО щорічно після консультацій з усіма 

зацікавленими сторонами має надавати регулювальному органу план розвитку 

електричних мереж, розроблений на основі поточного й прогнозованого попиту 

та пропозицій. 

Доступ до мережі для третіх осіб. На виконання Третього 

законодавчого пакету має бути забезпечено доступ до передавальної й 

розподільної мереж для третіх осіб на основі оприлюднених тарифів, які 

застосовуються на недискримінаційній основі. ТСО має право відмовляти в 

доступі до мережі в разі, якщо пропускна спроможність електромережі є 

недостатньою. 

Плата за доступ до мереж. Плата за доступ до мереж, що 

установлюється операторами цих мереж, має бути прозорою та відображати 

пов’язані з доступом дійсні витрати. Плата має застосовуватися на 

недискримінаційній основі та не повинна залежати від відстані передавання. 

Під час установлення плати за доступ мають бути враховані платежі, сплачені й 

отримані в рамках механізму взаємної компенсації між ТСО. 

Національні регулювальні органи. Кожна країна – член ЄС має 

призначати єдиного національного регулятора (попередньою директивою у 

сфері електроенергетики дозволялося мати більше одного регулятора). 
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Країни мають гарантувати незалежність регулювального органу та 

забезпечувати прозоре застосування ними наданих їм повноважень, а саме: 

 регулювальний орган є юридично окремим і функціонально 

незалежним від будь-якого урядового або приватного органу; 

 персонал і керівництво регулювального органу при виконанні своїх 

регуляторних функцій не одержують прямих вказівок від будь-якого урядового 

або приватного органу і діють незалежно від інтересів будь-яких структур. 

Механізм взаємної компенсації між ТСО. ТСО мають одержувати 

компенсацію за витрати, понесені ними в результаті перетікань електроенергії 

їхніми мережами, зумовлених транскордонним постачанням. При цьому 

компенсація виплачується системними операторами національних 

енергосистем, в яких транскордонне постачання починається й закінчується. 

Розміри компенсації визначаються Єврокомісією. 

Обсяг транскордонних перетікань електроенергії в результаті 

транскордонних постачань визначається на основі фактичних обсягів 

перетікань, вимірюваних у відповідний період часу. Витрати, понесені в 

результаті транскордонних постачань, визначаються на основі прогнозних 

довгострокових витрат, що враховують інвестиції в існуючу і нову 

інфраструктуру. Платежі в рамках механізму компенсації між ТСО має бути 

враховано під час установлення національних мережевих тарифів. 

До основних завдань і відповідальності ТСО належать: 

 забезпечення довгострокової здатності системи передавати 

електроенергію в умовах прогнозованого зростання електроспоживання; 

 сприяння безпеці постачань за рахунок адекватної пропускної 

здатності й надійності передавальної системи; 

 планування режимів і керування передавальною системою з 

урахуванням транскордонних перетікань електроенергії; 

 здійснення закупівель електроенергії для компенсації втрат у мережах 

на основі прозорих, недискримінаційних і ринкових процедур; 

 надання операторові будь-якої іншої енергосистеми, з якою є 

міжсистемні електричні зв’язки, інформації, необхідної й достатньої для 

забезпечення її безпечного й ефективного функціонування; 

 недопущення дискримінації між користувачами передавальних мереж; 

 надання користувачам інформації, необхідної їм для одержання 

доступу до передавальних мереж. 
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Основні принципи керування перевантаженнями 

Керування перевантаженнями в мережі має здійснюватися на 

недискримінаційній ринковій основі, без надання будь-яких переваг контрактам 

окремих учасників ринку. 

Скасування зобов’язання з надання прав на передавання електроенергії 

може здійснюватися лише в особливих аварійних ситуаціях. При цьому учасник 

ринку, що має право на пропускну здатність, має одержати компенсацію за таке 

скасування, за винятком форс-мажорних обставин. 

Учасники ринку мають вчасно інформувати зацікавлених ТСО про свій 

намір використовувати отримане ними право на пропускну здатність. 

Невикористана пропускна здатність має відкрито перерозподілятися на ринку 

на недискримінаційній основі. 

У разі перевантаження міжсистемних електричних зв’язків ТСО 

зобов’язані (наскільки це технічно можливо) враховувати перетікання 

протилежного напрямку з метою максимального використання пропускної 

здатності цих зв’язків. 

Будь-які доходи, пов’язані з використанням пропускної спроможності, 

мають використовуватися для гарантування фактичного доступу заявленої 

пропускної здатності або збільшення пропускної здатності міжсистемних 

електричних зв’язків за рахунок інвестицій в електричні мережі, особливо у 

нові міжсистемні зв’язки. 

 

Основні принципи керування в синхронній зоні ENTSO-E 

Починаючи з липня 2009 р. об’єднання UCTE і NORDEL, а також інші 

енергооб’єднання, а саме: ATSOI, BALTSO, ETSO і UKTSOA, інтегровано в 

ENTSO-E – Європейську мережу системних операторів у електроенергетиці, до 

якої увійшло 42 системних оператори із 34 країн. 

Координація взаємодії в ЕNТSO-Е провадиться на трьох ієрархічних 

рівнях: «Координаційний центр», «Контрольний блок» і «Область 

регулювання». 

Діяльність ЕNТSO-Е регламентується значною кількістю технічних 

правил і рекомендацій, що ґрунтуються на таких принципах: 

 надійність роботи і безпека дальшого розширення енергооб’єднання; 

http://www.entsoe.eu/
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 забезпечення балансу потужності і збереження стійкої роботи 

енергооб’єднання при збуреннях; 

 відповідальність кожної окремої системи – учасниці енергооб’єднання 

в підтримці загальних технічних аспектів взаємодії; 

 гарантування надійності та якості енергопостачання. 

Дотримання зазначених принципів і вимог відповідних стандартів 

дозволяє: 

 підтримувати стабільність частоти і напруги; 

 забезпечувати безперебійне постачання електроенергії; 

 мінімізувати загальні втрати електроенергії при її передачі; 

 гарантувати взаємодопомогу в разі порушень і швидке відновлення 

постачання в разі системної аварії. 

Однією з основних вимог роботи енергосистем є підтримання з високою 

точністю балансу між генерацією і споживанням та обсягу узгоджених 

перетікань потужності між енергосистемами. Порушення цього балансу 

спричиняє відхилення частоти в системі від установленого значення. 

В європейському енергетичному об’єднанні ENTSO-E розроблено низку 

технічних та організаційних правил і рекомендацій. Кожний TSO в об’єднаній 

мережі ENTSO-E (синхронній зоні) зобов’язаний дотримуватись технічних 

стандартів і процедур, у т.ч. експлуатаційні методики керування генеруванням, 

забезпечувати наявність резервів, критерії безпеки та спеціальні експлуатаційні 

заходи. 

Оцінкою сталості енергосистеми в синхронній зоні ENTSO-E є частота 

електричної енергії (50 Гц). Відхилення частоти від номінальної є наслідком 

дисбалансу між генерацією і споживанням електроенергії, що відбувається 

безперервно під час нормальної роботи системи або після аварії, наприклад, 

втрати генерувальної потужності та непрогнозованого дисбалансу між 

генеруванням й споживанням електроенергії. 

Будь-яке порушення балансу потужності в енергооб’єднанні ЕNТSO-Е 

передбачено усувати за рахунок наявних резервів шляхом первинного, 

вторинного та третинного регулювання частоти та активної потужності. Для 

постійного підтримування балансу потужності система має бути здатною 

миттєво реагувати своїми маневреними резервами як на зміни попиту, так і на 

позапланове відключення генерувального або передавального устаткування. 
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Використання резервів здійснюється на послідовних і взаємозалежних 

етапах. У початковий період виникнення аварійної ситуації порушення балансу 

компенсується усіма учасниками енергооб’єднання за рахунок первинного 

регулювання на генерувальному обладнанні шляхом дії регуляторів швидкості 

обертання турбін. Первинне регулювання автоматично активується в разі, якщо 

відхилення частоти перевищує ±20 мГц (сума точності місцевого вимірювання 

частоти ±10 мГц і нечутливості регулятора ±10 мГц). Час введення в дію 

резерву первинного регулювання становить 30 с, а його мінімальна тривалість – 

15 хв. При цьому дія резерву первинного регулювання не відновлює ані 

номінальне значення частоти системи, ані рівнів енергообміну між 

енергосистемами в об’єднанні. Призначення первинного резерву – не 

допустити динамічного відхилення частоти більше ніж на ±800 мГц від 

номіналу та стабілізувати частоту системи на квазістаціонарному значенні, 

максимальне відхилення якого має не перевищувати ±180 мГц. 

Загальний обсяг резерву первинного регулювання в зоні ЕNТSO-Е 

визначається обсягом розрахункової аварії і дорівнює 3000 МВт. А для кожної 

окремої енергосистеми обсяг первинного резерву визначається відповідно до 

існуючої методики через коефіцієнти участі, які обчислюються залежно від долі 

річних обсягів енергоспоживання кожної енергосистеми в загальному 

сумарному річному споживанні синхронної зони. 

Наступним етапом є робота вторинного регулювання, яке вводиться в 

дію автоматично диспетчерськими центрами тих енергосистем, в яких виникла 

аварійна ситуація. Вторинне регулювання починає діяти через 30 с після 

виникнення збурення і повністю задіюється протягом 15 хв. У результаті 

вторинного регулювання частота і перетікання потужності мають бути 

повернені до своїх номінальних (заданих) значень, а також має бути відновлено 

використаний резерв первинного регулювання. Резерв вторинного регулювання 

кожної окремої енергосистеми повинен бути достатнім для компенсацій у будь-

який час втрати найбільшого генерувального блока в цій енергосистемі. 

Стандартами також установлено основні вимоги до формування резерву 

вторинного регулювання, у тому числі і транскордонного резерву вторинного 

регулювання. 
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Третинне регулювання відновлює використаний обсяг вторинного 

резерву шляхом перерозподілу генерації. Це – будь-яка автоматична або ручна 

зміна поточної потужності генераторів або навантаження – 

включення/відключення генерувальних джерел, перерозподілення поточної 

потужності генераторів, що перебувають у роботі, зміна графіків енергообміну 

між енергосистемами, регулювання навантаження тощо. 

Визначено принципи встановлення мінімального сукупного резерву 

третинного регулювання, вимоги до введення в дію резерву, в тому числі і 

транскордонного резерву третинного регулювання. Встановлено, що обмін 

резервом третинного регулювання може здійснюватися через кордон, якщо 

задовольняються відповідні вимоги, зокрема, наявність фіксованого обсягу 

резервів в зоні регулювання, забезпечена достатня пропускна спроможність 

ліній електропередачі тощо. 

Експлуатаційну безпеку системи ЕNТSO-Е зумовлено виконанням вимог 

із забезпечення експлуатації устаткування в режимі реального часу, 

регулювання напруги та керування реактивною потужністю, ліквідації 

пошкоджень і струмів коротких замикань, а також обміну інформацією між 

диспетчерськими центрами окремих енергосистем об’єднання. 

Одним із основних критеріїв надійної роботи енергосистеми є виконання 

критерію «N-1», тобто будь-яка втрата елемента (генерувального або 

компенсаційного устаткування, ланцюга лінії електропередачі, трансформатора 

тощо) не повинна загрожувати безпеці об’єднаної роботи і не має призводити 

до каскадних відключень. Елементи електромережі, що залишаються в роботі, 

мають справлятися зі збуреннями, що виникають. 

За умов експлуатаційної безпеки енергооб’єднання з метою регулювання 

напруги кожна енергосистема об’єднання повинна мати достатній резерв 

реактивної потужності та, за можливості, підтримувати перетікання реактивної 

потужності міжсистемними лініями на мінімальному рівні. 

Первинне регулювання напруги здійснюється статичними 

компенсаторами реактивної потужності та регуляторами напруги 

генерувальних блоків. 

Вторинне регулювання напруги координує дію пристроїв регулювання 

напруги і реактивної потужності в даній зоні мережі для підтримування 

потрібного рівня напруги в «основних вузлових точках» системи. 
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Наступним етапом є робота вторинного регулювання, яке вводиться в 

дію автоматично диспетчерськими центрами тих енергосистем, в яких виникла 

аварійна ситуація. Вторинне регулювання починає діяти через 30 с після 

виникнення збурення і повністю задіюється протягом 15 хв. У результаті 

вторинного регулювання частота і перетікання потужності мають бути 

повернені до своїх номінальних (заданих) значень, а також має бути відновлено 

використаний резерв первинного регулювання. Резерв вторинного регулювання 

кожної окремої енергосистеми повинен бути достатнім для компенсацій у будь-

який час втрати найбільшого генерувального блока в цій енергосистемі. 

Стандартами також установлено основні вимоги до формування резерву 

вторинного регулювання, у тому числі і транскордонного резерву вторинного 

регулювання. 

Третинне регулювання відновлює використаний обсяг вторинного 

резерву шляхом перерозподілу генерації. Це – будь-яка автоматична або ручна 

зміна поточної потужності генераторів або навантаження – 

включення/відключення генерувальних джерел, перерозподілення поточної 

потужності генераторів, що перебувають у роботі, зміна графіків енергообміну 

між енергосистемами, регулювання навантаження тощо. 

Визначено принципи встановлення мінімального сукупного резерву 

третинного регулювання, вимоги до введення в дію резерву, в тому числі і 

транскордонного резерву третинного регулювання. Встановлено, що обмін 

резервом третинного регулювання може здійснюватися через кордон, якщо 

задовольняються відповідні вимоги, зокрема, наявність фіксованого обсягу 

резервів у зоні регулювання, забезпечена достатня пропускна спроможність 

ліній електропередачі тощо. 

Експлуатаційну безпеку системи ЕNТSO-Е зумовлено виконанням вимог 

із забезпечення експлуатації устаткування в режимі реального часу, 

регулювання напруги та керування реактивною потужністю, ліквідації 

пошкоджень і струмів коротких замикань, а також обміну інформацією між 

диспетчерськими центрами окремих енергосистем об’єднання. 

Одним із основних критеріїв надійної роботи енергосистеми є виконання 

критерію «N-1», тобто будь-яка втрата елемента (генерувального або 

компенсаційного устаткування, ланцюга лінії електропередачі, трансформатора 

тощо) не повинна загрожувати безпеці об’єднаної роботи і не має призводити 

до каскадних відключень. Елементи електромережі, що залишаються в роботі, 

мають справлятися зі збуреннями, що виникають. 
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За умов експлуатаційної безпеки енергооб’єднання з метою регулювання 

напруги кожна енергосистема об’єднання повинна мати достатній резерв 

реактивної потужності та, за можливості, підтримувати перетікання реактивної 

потужності міжсистемними лініями на мінімальному рівні. 

Первинне регулювання напруги здійснюється статичними 

компенсаторами реактивної потужності та регуляторами напруги 

генерувальних блоків. 

Вторинне регулювання напруги координує дію пристроїв регулювання 

напруги і реактивної потужності в даній зоні мережі для підтримування 

потрібного рівня напруги в «основних вузлових точках» системи. 

 

Цільова модель внутрішнього ринку електроенергії 

з упровадженням механізмів транскордонної пропускної здатності 

Однією з основних причин недостатнього прогресу в інтеграції ринків 

електроенергії, поряд з незадовільним виконанням деякими країнами вимог 

директив ЄС, є існування в країнах ЄС різних моделей ринків електроенергії й 

правил торгівлі на них. 

В разі створення необхідних умов розвиток транскордонної торгівлі 

електроенергією можливий і за існуючої розмаїтості моделей національних 

ринків електроенергії. Головними перешкодами для розвитку транскордонної 

торгівлі електроенергією на поточному етапі є недостатня транскордонна 

пропускна здатність ЛЕП і несумісність застосовуваних методів керування 

перевантаженнями на них. 

На XV Флорентійському форумі, що відбувся 24–25 листопада 2008 р., 

Європейській групі регуляторів (ERGEG) при Єврокомісії було запропоновано: 

 сформувати Групу з координації проекту – PCG (Project Coordination 

Group) за участі представників ЄС, національних регуляторів; 

 створити спеціальну консультативну групу зацікавлених сторін – 

ANAG (AD Ніс Advisory Group of Stakeholders) із завданням виробити цільову 

модель внутрішнього ринку електроенергії Європи, засновану на гармонізації 

механізмів розподілу транскордонної пропускної здатності та керування 

перевантаженнями на міжрегіональному, а в перспективі – на 

загальноєвропейському рівні; 

 сформувати «дорожню карту» з її реалізації з конкретними заходами. 
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Відповідні рекомендації PCG і ANAG, представлені на XVII 

Флорентійському форумі в жовтні й грудні 2009 р., згодом лягли в основу 

Рамкового посібника з розподілу пропускної здатності та керування 

перевантаженнями САСМ (Framework Guidelines for Capacity Allocation and 

Congestion Management), затвердженого ACER 29 липня 2011 р. Рекомендації 

також містять «дорожні карти» із заходами щодо створення цільових моделей і 

методику розрахунку транскордонної пропускної здатності. 

У посібнику САСМ рекомендовано реалізувати цільову модель 

внутрішнього ринку електроенергії Європи на основі існуючих моделей 

національних ринків електроенергії шляхом переходу до гармонізованих 

механізмів розподілу транскордонної пропускної здатності й керування 

перевантаженнями на форвардному ринку, ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобовому й балансуючому ринках. 

При цьому передбачаються такі основні принципи цільової моделі: 

 визначення пропускної здатності на основі методу фізичних потоків; 

 гармонізовані правила для транскордонних постачань; 

 розподіл внутрішнього ринку електроенергії Європи на зони подання 

заявок; 

 єдиний для країн ЄС центр розподілу довгострокових прав на 

пропускну здатність (у вигляді фінансових прав або прав на фізичну передачу); 

 неявні (опосередковані) аукціони, проведені за єдиним алгоритмом 

цінового «з’єднання», на яких одночасно із застосуванням принципу 

маржинального ціноутворення визначаються обсяги й ціни в усіх зонах 

внутрішнього ринку Європи. 

Основні принципи торгівлі міжрегіональною транскордонною 

пропускною здатністю: 

 централізоване ефективне використання транскордонної пропускної 

здатності; 

 доступність і прозорість для учасників ринків електроенергії в усій 

Європі; 

 можливість швидкої реалізації результатів торгівлі. 

Останнім часом (особливо – з 2012 року) в Європі почали виникати 

проблеми, пов’язані з випереджувальним розвитком альтернативної 

енергетики. 
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Із урахуванням нестабільності режиму роботи вітрових (ВЕС) й сонячних 

електростанцій (СЕС) вироблені ними обсяги електроенергії протягом доби 

можуть коливатися до десятків відсотків. Це вимагає наявності резервних 

потужностей і відповідних мереж передачі, які могли б оперативно згладжувати 

коливання. 

У 2012 р. вперше виникла проблема надлишку вироблення енергії з 

відновлювальних джерел в енергосистемах Німеччини та Італії. У поняття 

європейських енергетиків увійшов термін «сонячний тиждень», коли 

вироблення електроенергії СЕС є настільки значним, що в окремі години 

перевищує потреби всієї енергосистеми, в результаті чого надлишки 

електроенергії доводилося «скидати» в енергосистеми сусідніх країн, що 

змушувало їх зупиняти енергоблоки більш ефективних електростанцій. 

Останнім часом протиріччя в цій сфері зростають. Уряди Польщі й Чехії 

вже попередили Німеччину про неприпустимість значних транскордонних 

перетікань електроенергії цією зимою, коли очікувалося виникнення надлишків 

електроенергії від роботи німецьких ВЕС. Енергосистеми Німеччини та Італії 

стали до встановлення на кордонах спеціальних трансформаторів і 

фазороз’єднувачів і за необхідності – до створення бар’єру обмеження 

енергоперетікання. Проте уведення в роботу цих захисних систем можливе не 

раніше 2017 р. 

Для урядів та енергосистем Німеччини й Італії поява нових проблем, 

пов’язаних з інтенсивним розвитком ВДЕ, стало непередбачуваною. На 

державному рівні в окремих країнах намагаються пригальмувати розвиток цієї 

підгалузі, знижуючи «зелені» тарифи й скасовуючи частину пільг. Ці заходи 

вступають у протиріччя з політикою ЄС, що вимагає продовження розвитку 

відновлювальної енергетики (енергетична і кліматична програма розвитку країн 

ЄС «20-20-20»). 

Європейська Комісія бачить вихід із цієї ситуації у створенні до кінця 

2014 р. загальноєвропейського енергоринку. Передбачається, що на той час 

відбудеться об’єднання регіональних енергетичних бірж, усі споживачі в ЄС 

одержать можливість вільного вибору постачальника електроенергії. Крім того, 

можливість вільного перетікання електроенергії в Євросоюзі дозволить 

ліквідувати дисбаланси, пов’язані з надлишковим виробленням 

відновлювальної електроенергії в різних країнах. 
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Лібералізація ринків електричної енергії в Європі вимагає вагомої 

підтримки комерційної транскордонної торгівлі електроенергією між 

учасниками ринку і, відповідно, необхідності координації і стандартизації 

процесу планування енергообміну між системними операторами. 

З метою перевірки режимної відповідності сусідні області регулювання 

мають укладати генеральні угоди щодо погодження в часі розподілу обсягів 

перетікання, обміну графіками, перевірки відповідності процесів «на добу 

наперед» і поточної доби, «закриття» ринку тощо. 

Скоординоване оперативне планування починається приблизно за один 

рік до реальної роботи щодо складання графіків планових відключень, 

оцінювання пропускної здатності, прогнозу перевантаження на наступну добу. 

Перехід до погодинної транскордонної торгівлі в розгалуженій 

континентальній європейській електричній мережі призводить до зростання 

ризиків перевантаження, значного збільшення обсягу передавання даних і 

підвищення складності загальної координації дій між енергосистемами 

протягом усього етапу оперативного планування. 

Динаміку зміни встановленої потужності та рівня покриття навантаження 

у регіонах Європи за період 2000–2020 рр. наведено у табл. 1.3. 

Існуючі передавальні й розподільні електричні мережі в Європі було 

побудовано в основному між 1950 і 1990 рр., тобто до лібералізації ринків 

електроенергії. Основною метою їх створення було забезпечення надійного 

транспортування електроенергії в межах національних енергосистем. 

Міжсистемні електричні зв’язки між національними енергосистемами в цей 

період створювалися переважно для забезпечення паралельної роботи 

енергосистем та підвищення безпеки електропостачання без урахування 

незначних обсягів транскордонних комерційних постачань електроенергії. 

Розвиток транскордонної торгівлі електроенергією дав додатковий 

імпульс розвитку європейської міжсистемної інфраструктури, у результаті чого 

до 2008 р. у Європі сформувалася передавальна електрична мережа. У цій 

мережі можна виокремити центральну зону, що охоплює насамперед 

енергосистеми країн Центральної Європи з відносно добре розвиненими 

міжсистемними зв’язками й периферійними зонами з відносно слабкими 

міжсистемними зв’язками (енергосистеми Великобританії, Ірландії, Іспанії, 

Португалії й Скандинавських країн). 
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Таблиця 1.3 – Динаміка зміни встановленої потужності та рівня   

покриття навантаження у регіонах Європи за період 2000–2020 рр. 
Роки 2000 2005 2010 2015 2020 

Країни Балтії 

Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

9,1 

3,9 

4,4 

5,8 

4,1 

0,8 

4,4 

4,6 

-1,1 

3,9 

5,0 

-2,2 

2,4 

5,6 

-4,3 

Болгарія та Румунія 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

29,5 

12,9 

14,6 

26,2 

14,2 

10,0 

21,6 

15,8 

3,4 

17,8 

17,7 

-2,5 

16,0 

19,8 

-6,7 

Закавказзя 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

9,9 

5,9 

2,1 

8,2 

6,2 

0,0 

6,6 

6,8 

-2,3 

5,4 

7,4 

-4,4 

5,1 

8,1 

-5,7 

Центральна Азія 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

41,3 

21,3 

11,5 

34,9 

23,2 

3,4 

27,3 

25,6 

-6,5 

18,7 

28,2 

-17,9 

18,3 

31,2 

-21,9 

CENTREL 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

66,3 

40,2 

6,2 

62,9 

41,5 

-2,3 

56,8 

45,8 

-12,9 

47,0 

50,6 

-27,7 

32,3 

55,9 

-46,1 

Східна Європа 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

58,1 

32,5 

20,8 

45,3 

33,6 

6,6 

32,6 

36,9 

-9,8 

19,8 

40,5 

-26,9 

13,3 

44,6 

-38,0 

NORDEL 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

80,5 

54,0 

6,3 

78,1 

57,8 

-0,1 

74,9 

61,7 

-7,2 

66,9 

64,8 

-17,7 

55,8 

68,1 

-30,9 

Европейска частина Росії 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

149,9 

97,8 

37,4 

99,9 

102,9 

-18,4 

65,8 

112,5 

-63,6 

38,5 

124,2 

-104,4 

17,8 

137,2 

-140,0 

Південна Європа 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

11,2 

5,6 

4,6 

9,9 

6,5 

2,3 

6,9 

7,4 

-1,7 

5,8 

8,1 

-3,7 

5,5 

9,0 

-5,0 

UCTE 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

436,7 

261,6 

34,5 

434,1 

283,2 

7,9 

398,6 

299,8 

-38,9 

374,5 

315,8 

-75,6 

336,5 

332,1 

-124,3 

Усього 
Встановлена потужність 

Піковий попит 

Надлишкова потужність 

892,4 

535,8 

142,4 

805,5 

573,3 

10,1 

695,5 

616,8 

-140,6 

598,3 

662,5 

-283,0 

503,0 

711,5 

-422,8 
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У цілому пропускна здатність міжсистемних зв’язків була недостатньою 

для здійснення транскордонної торгівлі електроенергією в обсягах, необхідних 

для створення загальноєвропейського конкурентного ринку електроенергії. Для 

розв’язання цієї проблеми Єврокомісія здійснила низку заходів, у т.ч. 

визначення критичних для транскордонної торгівлі перетинів міжсистемних 

зв’язків, для розвитку яких було обрано заходи фінансової підтримки з боку 

Євросоюзу. До них було віднесено, наприклад, міжсистемні зв’язки між 

енергосистемами Франції, Німеччини й країнами Бенілюксу, між Францією й 

Іспанією, між Данією й Німеччиною. 

Іншим важливим етапом стало прийняття Євросоюзом у 2002 р. рішення 

про забезпечення відповідної пропускної спроможності системоутворювальних 

ліній електропередачі. 

У 2010 р. Єврокомісія оприлюднила комюніке щодо транс’європейської 

енергетичної мережі TEN-E із визначенням пріоритетних ЛЕП, a ENTSO-E 

прийнято десятирічний План розвитку електричної мережі на 2010–2020 рр., 

який містить найточнішу інформацію про плановані інвестиційні проекти 

європейського значення, у тому числі визначає сім пріоритетних кластерів із 

загальною потребою в інвестиціях до 2015 р. від 23 до 28 млрд євро, з яких 

основну частину призначено для регіонів Північного й Балтійського морів. 

Підсумком реалізації десятирічного Плану розвитку електричних мереж 

країн – членів ЄС має стати формування TEN-E з метою: 

 створення умов для ефективного функціонування внутрішнього ринку 

електроенергії Європи на основі надання споживачам національних ринків 

широкого вибору постачальників електроенергії й поліпшення умов для 

конкурентного ціноутворення; 

 підвищення безпеки енергопостачання й диверсифікації їхніх джерел, 

що, зокрема, припускає розвиток електричних зв’язків з енергосистемами країн, 

які не входять до ЄС (як у Європі, в Середземномор’ї, басейнах Чорного й 

Каспійського морів, так і на Близькому Сході й у районі Перської затоки); 

 зміцнення територіальної єдності Євросоюзу через надання 

споживачам і виробникам віддалених та ізольованих регіонів доступу до 

загальноєвропейської електричної мережі; 
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 забезпечення стійкого розвитку електроенергетики, насамперед, за 

рахунок поліпшення умов для розвитку ВДЕ й застосування більш ефективних 

технологій вироблення й передавання електроенергії. 

Категорії та пріоритетність проектів TEN-E: 

 проекти загальноекономічного інтересу з урахуванням їх окупності, 

впливу на навколишнє середовище, безпеки енергопостачання й зміцнення 

територіальної єдності; 

 пріоритетні проекти (схему основних пріоритетних проектів ЛЕП 

наведено на рис. 1.19); 

 проекти європейського інтересу, які спрямовано на створення або 

посилення транскордонних електричних зв’язків. 

 

 

 

Рис. 1.19 – Схема основних пріоритетних проектів розвитку європейських ЛЕП 

 

Оскільки внутрішній енергетичний ринок Європи значною мірою 

залежить від імпорту енергоресурсів, планом створення TEN-E передбачено 

побудову нових маршрутів для імпорту електроенергії в Європу з енергосистем 

країн басейну Каспійського моря, Центральної Азії, Близького Сходу й 

Північної Африки. 
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Для фінансування роботи з розроблення техніко-економічних 

обґрунтувань проектів TEN-E створено спеціальний фонд із щорічним 

бюджетом в обсязі 20 млн євро. У березні 2010 р. рішенням Єврокомісії надано 

грант у 910 млн євро на реалізацію 12 найважливіших проектів будівництва 

міжсистемних ЛЕП. 

Для забезпечення вільного перетікання електроенергії єдиною 

європейською мережею, що охоплює десятки тисяч дрібних постачальників 

відновлювальної електроенергії, необхідно впроваджувати масштабне 

будівництво нових магістральних ліній, а також сучасну технологію 

інтелектуальних мереж (smart grid, smart metering). Для створення до кінця 2014 

р. єдиного енергетичного ринку та повноцінної системи транскордонної 

торгівлі електроенергією ЄС потребує 210 млрд євро інвестицій. 

За даними Єврокомісії відповідними планами передбачено прокладання 

близько 28 тис. км ліній електропередачі, що становить біля 11 % від сукупної 

протяжності наявних мереж. В одній тільки Іспанії передбачається збільшити 

протяжність електромереж на 23 % (або на 8 тис. км). 

Із збільшенням частки розподіленої генерації в загальній потужності 

енергосистеми ця генерація набуває нової властивості – підвищення надійності 

в умовах можливості розділення енергосистеми на окремі зони в разі аварійних 

ситуацій. Реалізація такого напрямку розвитку потребує певної модернізації 

енергосистеми. Передбачається, що планування та керування регіональною 

передавальною мережею на повністю інтегрованому регіональному ринку буде 

здійснюватися централізовано. 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення інтеграції 

енергоринків Європейського Союзу. Правове регулювання електроенергетичної 

галузі ЄС спрямовано на вдосконалення існуючого оптового ринку 

електроенергії. Принципове рішення про інтеграцію ринків електроенергії 

країн Євросоюзу було прийнято в лютому 1986 р., коли через відсутність 

дефакто вільної торгівлі на континенті було підписано Єдиний європейський 

акт (The single European act). 

2 липня 1992 р. Радою Євросоюзу було підписано Маастрихтський 

договір, згідно з яким енергетику було віднесено до найважливіших питань 

Євросоюзу. Проте ні цей договір, ні Амстердамський договір 1997 р. не містили 

необхідної правової основи для створення обов’язкового для виконання 

законодавства в цій сфері. 
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У 1996 р. було прийнято першу директиву Європарламенту й Ради мі-

ністрів Європи щодо створення внутрішнього ринку електроенергії Європи 

(Директива 96/92/ЄС), яка визначила мінімальні вимоги до лібералізації ринків, 

обов’язкові для виконання всіма країнами-членами ЄС до 1998 р. Проте 

більшість країн ЄС у встановлений термін зазначених вимог повністю не 

виконали, що значною мірою було зумовлено недосконалістю правової бази ЄС 

для прийняття обов’язкових рішень, а також відсутністю визначення 

компетенції ЄС і країн-членів у цій сфері. 

У 2003 р. Європарламентом і Радою міністрів Європи було прийнято 

Другий законодавчий пакет із лібералізації ринків електроенергії, що 

встановлював, зокрема, загальні правила для внутрішнього ринку 

електроенергії та необхідності їх реалізації країнами-членами ЄС у 

національному законодавстві до 2004 р. 

Правова основа створення енергетичних ринків: 

 Директива 2003/54/ЄС від 26 червня 2003 р. стосовно спільних правил 

для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС; 

 Директива 2003/55/ЄС від 26 червня 2003 р. стосовно спільних правил 

для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС; 

 Регламент Ради ЄС 1228/2003 від 26 червня 2003 р. про умови доступу 

до мереж для транскордонних перетоків електроенергії; 

 Рішення Європейського Парла-менту та Ради ЄС 1229/2003/ЄС від 26 

червня 2003 р. про правила для транс’європейських енергетичних мереж. 

У Директиві 2003/54/ЄС зазначається, що «головні перешкоди в 

створенні цілком працездатного й конкурентного внутрішнього ринку разом із 

іншими причинами потребують недискримінаційного доступу до мережі, 

тарифоутворення при транскордонних поставках, розподілу обмеженої 

пропускної здатності міжсистемних ЛЕП і різного ступеня відкритості ринків 

країн-членів». 

Головним завданням Директиви 2003/54/ЄС і Постанови № 1228/2003 

визначено впровадження додаткових заходів для рішення зазначених вище 

проблем і прискорення процесу ство-рення єдиного європейського ринку 

електроенергії. 
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У вересні 2006 року було прийнято Постанову 1364/2006/ЄС про 

створення транс’європейської енергетичної мережі TEN-E(trans-European 

energy networks) і призначення європейських координаторів для моніторингу і 

сприянню реалізації пріоритетних проектів у цій сфері. 

У зв’язку з незадовільним виконанням вимог Директиви 2003/54/ЄС і для 

уточнення положень енергетичної політики у вересні 2007 р. Євросоюзом було 

прийнято Третій законодавчий пакет, основною вимогою якого визначено 

забезпечення права споживачів на вільний вибір постачальника, більш 

справедливих цін, розширення використання «чистої» енергії й підвищення 

безпеки поставок. 

Третій законодавчий пакет щодо внутрішнього ринку електроенергії 

містить такі документи: 

 Директиву 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 р. щодо спільних правил для 

внутрішнього ринку електроенергії, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС; 

 Регламент № 713/2009/ЄC від 13 липня 2009 р. про створення 

Агентства зі співробітництва органів регулювання енергетики; 

 Регламент № 714/2009/ЄC від 13 липня 2009 р. про доступ до мережі 

для транскордонних перетікань електроенергії. 

У листопаді 2008 р. на флорентійському Форумі європейських 

регуляторів електроенергетики було запропоновано сформувати Групу з 

координації проекту (Project Coordination Group – PCG) з метою визначення 

цільової моделі внутрішнього ринку електроенергії Європи на основі 

гармонізації механізмів розподілу транскордонної пропускної спроможності й 

керування перевантаженнями, з конкретними за-ходами щодо їх реалізації. 

Робота основних регіональних груп енергосистем ENTSO-E у 2011 році 

На виконання статті 8 закону ЄС «Про умови доступу до мережі для 

міждержавного обміну електроенергією» Комітет з розвитку ENTSO-E 

проаналізував роботу системи за літо 2011 р. 

Регіон Північного моря (Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, 

Великобританія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Північна Ірландія, 

Норвегія, Ірландська республіка). 

Упродовж літа 2011 р. регіон Північного моря зазнав впливу поетапного 

виведення з роботи АЕС у Німеччині. 
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Оскільки Німеччина вирішила закрити вісім АЕС, у березні 2011 р. 

компанією Elia (бельгійський оператор системи передачі електроенергії) було 

збіль-шено енергетичні перетоки «південь – північ) через бельгійську систему 

та відповідні навколишні мережі. 

Зупинка потужностей АЕС у Німеччині викликала дефіцит доступної 

реактивної потужності і як наслідок – великі перетікання потужності між 

північчю й півднем, особливо в режимах значного навантаження і значного 

надходження енергії від ВЕС. Це, в свою чергу, призвело до проблем зниження 

напруги на таких підстанці-ях як «Баден-Вюртемберг», «Гессен» і «Рейнланд-

Пфальц». У той самий час у районі Гамбурга у режимах мінімально-го 

навантаження мали місце проблеми підвищення напруги. Через дефіцит 

доступної реактивної потужності регулювання напруги значно ускладнилося. 

Запобігати відхиленню напруги від нормативу вдавалося, головним чином, 

завдяки спеціальним заходам, від’єднанням незавантажених ліній, спеціальним 

перерозподілом навантаження електростанцій і підтримкою від сусідніх мереж 

та підпорядкованих операторів розподільних мереж (ОРМ).  

Також застосовувалася «Методика контурних потоків постійного струму» 

(особливо в серпні – вересні) через перевантаження на з’єднувальній лінії 

«Вірраден-Крайнік», внутрішні перевантаження у шведських мережах 

оператора Svenska Kraftnat (SvK) і польській мережі операторів PSE і 50HzT. 

У Франції впродовж літа 2011 р. особливих проблем не встановлено. 

Завдяки відсутності періодів сильної спеки впродовж цього сезону не виникало 

потреб у значних змінах режимів генерації. 

Мали місце деякі проблеми, пов’язані з періодами сильного вітру у 

Шотландії (як на початку, так і наприкінці літа), коли необхідно було вводити 

зниження потужності для деяких ВЕС через місцеві обмеження можливості 

передавання виробленої електроенергії. 

Регіон Балтійського моря (Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, 

Литва, Норвегія, Польща, Швеція). Експлуатація енергосистем країн Північної 

Європи і Балтійських країн улітку 2011 р. не зазнала значних проблем. Баланс 

потужностей енергосистеми Данії був нормальний, без ситуацій, які 

призводили б до його порушення 
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В енергосистемі Фінляндії за літній період значних порушень під час 

генерації, споживання або передавання електроенергії не відмічалося, мали 

місце лише пошкодження окремих розподільних мереж через несприятливі 

погодні умови. У Норвегії внаслідок літньої зливи енергосистема перейшла від 

негативного гідрологічного балансу в 30 ТВт·год на початку весни до над-

лишку приблизно 5 ТВт·год на початку зими 2011/12 р. У енергосистемі Швеції 

влітку не спостерігалося серйозних проблем, хоча готовність шведських 

атомних електростанцій була низькою (6 із 10 атомних енергоблоків було 

виведено з роботи). Це обмежило пропускну здатність, а також створило деякі 

місцеві проблеми з дотримання нормативів щодо рівня напруги. 

Через літню спекотну погоду в країнах Балтії відмічався великий дефіцит 

електроенергії в енергосистемі Латвії, а також підвищені перетоки імпорту 

електроенергії до литовської енергосистеми. У літній період відмічалося 

напруження в роботі міжсистемної з’єднувальної лінії між Латвією й Естонією. 

Пропускну здатність на транс-кордонних зв’язках «Естонія – Росія – Латвія» 

було зменшено через спекотну погоду, а міжсистемні з’єднувальні лінії 

перевантажувалися. Крім того, в Естонії і Латвії ОСП здійснювали зустрічну 

торгівлю електроенергією для уникнення перевантаження транскордонних 

зв’язків. 

Південний Схід Континентальної Європи (Боснія і Герцеговина, 

Болгарія, Хорватія, Югославська Республіка Колишня Македонія, Греція, 

Угорщина, Італія, Чорногорія, Сербія, Румунія, Словенія). В енергосистемах 

країн регіону в літній період 2011 р. не відмічено проблем із 

енергозабезпеченням. Погодні умови були близькими до нормальних. Більшість 

країн у регіоні повідомили про несприятливі гідрологічні умови, включаючи 

вкрай низьку кількість опадів, особливо в другій половині літнього періоду. 

Частота відмов енергоблоків і ліній електропередачі була близькою до 

довгострокових середньо-статистичних значень. Планові графіки технічного 

обслуговування та ремонту в усіх країнах регіону було виконано в повному 

обсязі. 

Схід Континентальної Європи (Австрія, Хорватія, Чеська Республіка, 

Німеччина, Угорщина, Польща, Румунія, Словацька Республіка, Словенія). За 

літній період 2011 р. континентальний центрально-східний регіон зазнав 

впливу поетапного виведення з роботи енергоблоків АЕС у Німеччині. 
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Баланс генерації й навантаження став більш напруженим порівняно з 

2010 р. Максимальне навантаження в енергосистемі Німеччини було значною 

мірою забезпечено роботою фотоелектричних установок. Зупинення 

потужностей АЕС створило дефіцит реактивної потужності і призвело до 

зниження напруги в окремих регіонах країни. 

Високі незаплановані перетікання потужності через словацьку систему 

магістральних мереж через збільшене вироблення електроенергії ВЕС, 

розташованих у Північно-західній Європі, та споживання електроенергії на 

півдні, виникли в кінці серпня і всередині вересня. Інші відхилення від 

нормального режиму в регіоні було попереджено ОСП шляхом своєчасного 

інформування щодо можливого порушення критерію надійності N-1 упродовж 

усього зазначеного періоду. При цьому відмічено завантаження магістральних 

ліній понад 80 %, а в окремі години – понад 90 % їх номінальної пропускної 

здатності. 

Аналіз роботи енергосистеми на прикладі Німеччини. Діяльність 

операторів систем передавання електроенергії (ОСП) Ні-меччини відображено 

в огляді ENTSO-E щодо дотримання надійності електро-постачання впродовж 

літа та зими 2011/12 рр. ОСП Німеччини відновили і поліпшили методологію 

контролю ефективності системи. 

Літо 2011 р. Рішення уряду Німеччини в березні 2011 р. про поетапне 

закриття восьми атомних електростанцій (АЕС) стало законом у серпні 2011 р. 

Через поступове виведення з роботи потужностей АЕС баланс генерації й 

навантаження став більш напруженим. З огляду на зменшення потужності АЕС 

та у зв’язку з плановими ремонтами, які було проведено в літній період, 

безпечний запас між генерацією електроенергії й максимальним 

навантаженням зменшився. Це особливо виразно відбувалося на півдні (TenneT 

Germany – TTG), де локально спостерігався дефіцит активної потужності. 

Вагомий вне-сок у покриття максимального денного навантаження на півдні 

забезпечили фотоелектричні генерувальні установки. Максимальний обсяг 

електроенергії, виробленої фотоелектричними установками, припадав на 

травень (приблизно 13 ГВт). З початку поетапного закриття АЕС 

спостерігається зростання імпорту електроенергії в Німеччину. 

Після рішення уряду Німеччини щодо закриття атомних електростанцій 

ОСП Німеччини розпочали проведення досліджень нових режимів роботи 

мережі для оцінювання ризиків енергозабезпечення та підготовки до літнього й 

зимового режимів навантаження. 
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ОСП зазначали очікувані ризики для зимового періоду, баланс генерації й 

навантаження стає більш напруженим, ніж у минулому періоді. З огляду на 

зменшення потужності АЕС, безпечний резерв між виробленням електроенергії 

й максимальним навантаженням, по суті, зменшується на декілька гігават. 

Очікується, що країна може стати більш залежною від імпорту, особливо в 

режимах з високим навантаженням і низьким рівнем генерації ВДЕ. 

Підвищення рівня імпорту електроенергії вирішальною мірою залежатиме від 

ситуації в сусідніх країнах. Можливий дефіцит головним чином в 

енергосистемі півдня Німеччини. З цієї причини додаткові генерувальні 

потужності мають бути законтрактованими на півдні Німеччини та в Австрії 

для своєчасного їх використання в разі потреби. 

Другим аспектом, який необхідно зазначити, є підвищення пропускної 

здатності з північної до південної енергосистем країни, де було розташовано 

більшість атомних електростанцій. 

У літній період ОСП Німеччини зіткнулися з проблемами щодо 

дотримання правил безпеки (N-1), зумовлених високими перетіканнями енергії 

в напрямку «північ – південь». Ці проблеми мали місце не лише в окремих 

засобах регулювання, але й на з’єднувальних лініях, наприклад, між 

підстанціями 50HzT і TTG. 

Методика контурних потоків постійного струму застосовувалася кілька 

разів, особливо в серпні й вересні внаслідок перевантажень низки 

з’єднувальних ліній. 

У цілому режим роботи мережі в Німеччині влітку 2011 р. був 

напруженим, але безпеку роботи системи постійно підтримували ОСП країни. 

Зима 2011/2012 р. Зіткнувшись з ризиками забезпечення надійності 

електропостачання, німецькими ОСП було підготовлено низку мережних і 

ринкових заходів, таких як перерозподілення навантаження електростанцій в 

умовах зростаючих обсягів перетікання потужності між сферами регулювання. 

Ці заходи були необхідні для виконання правил безпеки (N-1), особливо 

для сценарію з сильним вітром на півночі і високим навантаженням на півдні.  

Ці проблеми, перш за все, було зафіксовано на з’єднувальних лініях між 

мережами TenneT D і 50HzT, а також у внутрішньому коридорі між північчю і 

півднем. 
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У зв’язку з поступовим виведенням енергоблоків АЕС у Німеччині обсяг 

встановленої потужності буде поступово зменшуватися приблизно на 8,3 ГВт. 

У той самий час обсяг установленої потужності генерувальних установок ВДЕ 

(головним чином – сонячна енергія) зріс, але через здебільшого низький рівень 

їх генерації вони не змогли суттєво підвищити надійність енергозабезпечення в 

зимовий період. Для розв’язання проблем з очікуваним балансом «генерація – 

споживання» ОСП тісно співпрацюють з генерувальними компаніями. У 

рамках цієї співпраці німецькі ОСП укладатимуть на період майбутньої зими 

додаткові угоди на резервну генерувальну потужність в обсязі до 1000 МВт на 

півдні Німеччини, а також 900 МВт – в Австрії. 

Ринок системних послуг також скорочується у зв’язку з виведенням АЕС 

з роботи. Проте не очікується серйозних проблем, оскільки закупівля 

балансувальної потужності, як правило, здійснюється в повному обсязі. 

У зимовий період підвищується роль міжнародних з’єднувальних ліній 

електропередачі. Імпорт від сусідніх ОСП (західних і південних) може бути 

необхідним у режимах зростання навантаження в Німеччині. 

 

Висновки 

Проблеми розвитку електричних мереж викликано інтенсивним 

зростанням виробництва і споживання електроенергії. Керування 

енергосистемами ускладнюється у зв’язку зі збільшенням частки 

напівавтономних розподілених і відновлюваних джерел енергії з різкозмінними 

складно передбачуваними графіками генерації, а також у зв’язку із 

необхідністю забез-печення видачі електроенергії потужними 

електростанціями. 

Характерні риси сучасних енергосистем – це зростання потужності і 

довжини зв’язків між електростанціями та центрами навантаження; тенденції 

об’єднання мереж і ускладнення схем зв’язків у них; зростання потужностей 

електростанцій і обсягів споживання енергоресурсів; виникнення системних 

аварій та їх можливий каскадний розвиток з відповідним зростанням збитків від 

них; «старіння» обладнання і недостатня інтенсивність оновлення 

енергетичного парку; збільшення площ для коридорів ПЛ і підстанцій. 

Міжнародними енергетичними організаціями визначено такі особливості 

електричної мережі майбутнього: 
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 постійне зростання вимог до безперервності енергопостачання, ви-

сокий ступінь «живучості» при роботі в напружених, швидкозмінних режимах; 

 підвищення пропускної спроможності завдяки розширенню 

застосування ВПС та ППС, надпровідникової техніки, реконструкції зношених 

ЛЕП; 

 гнучке керування потоками потужності за допомогою широкого 

впровадження силової електроніки, фазоповоротних пристроїв та інших 

сучасних технічних засобів; 

 широкомасштабний контроль і захист усієї мережі; 

 висока ефективність транспортування електроенергії (зниження 

втрат); 

 регулювання споживання електроенергії, у тому числі за допомогою 

широкого розвитку мережі «розумних» лічильників; 

 підвищення якості електроенергії (стабільність напруги та 

мінімальний вміст вищих гармонік тощо); 

 використання широкополосних систем зв’язку для керування та 

спостереження за режимами; 

 підвищена увага до розвитку розподіленої генерації та відновлюваних 

джерел енергії для забезпечення надійного енергопостачання. 

 

 

1.8 Схема розвитку ОЕС України на 2010 рік з перспективою до 2015 

року. Основні цілі та завдання 

 

 

Об’єднана енергосистема (ОЕС) України є одним з найбільших 

енергооб’єднань Європи. В ОЕС України входять електростанції 

енергогенерувальних компаній (4 АЕС, 14 ТЕС, 7 ГЕС, 2 ГАЕС, 97 ТЕЦ, малі 

ГЕС, ВЕС та інші) загальною встановленою потужністю 52,6 МВт; 22,2 тис. км 

магістральних та міждержавних електромереж напругою 220 – 750 кВ і 996 тис. 

км розподільних електромереж енергопостачальних компаній напругою 0,4 – 

150 кВ. 
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Сумарний річний виробіток електроенергії в ОЕС України у 2008 році 

становив 191,890 млрд. кВт·год, у т.ч.: АЕС – 89,841 млрд. кВт·год; ТЕС ГК – 

72,402 млрд. кВт·год; ТЕЦ – 9,946 млрд. кВт·год; ГЕС – 10,949 млрд. кВт·год, 

ГАЕС – 0,383 млрд. кВт·год; блокстанції – 8,369 млрд. кВт·год. 

Електроспоживання ОЕС України у 2008 році становило 185,16 млрд. 

кВт·год; експорт електроенергії – 7,840 млрд. кВт·год; імпорт електроенергії – 

1,110 млрд. кВт·год. 

Одним із основних завдань, які стоять перед електроенергетичною 

галуззю, є забезпечення ефективного та надійного функціонування ОЕС 

України, експорту та транзиту електричної енергії в суміжні країни, а також 

створення умов для інтеграції енергетичної системи України до європейських 

енергетичних систем (ENTSO-E). Зазначена ідеологія покладена в основу 

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, яка є основним 

документом, що визначає розвиток паливно-енергетичного комплексу та 

потреби економіки країни в паливно-енергетичних ресурсах. 

В Енергетичній стратегії України на період до 2030 року визначена 

стратегія розвитку основної технологічної ланки ОЕС України – магістральних 

та міждержавних електричних мереж. Головні напрямки розбудови мереж 

базуються на показниках розвитку та структурі електроенергетичної системи 

України. Відповідно до Стратегії передбачається збільшення потужностей 

атомних електростанцій та вугільних ТЕС в покритті навантаження ОЕС зі 

зведенням до мінімуму використання природного газу. Для забезпечення 

максимального використання базової потужності АЕС враховується введення в 

експлуатацію нових гідроакумулюючих електростанцій. 

Відповідно до стратегії зберігається концепція розвитку магістральних 

мереж, згідно з якою системоутворювальні функції видачі потужності 

електростанцій та забезпечення паралельної роботи з енергосистемами інших 

країн залишаються за мережами напругою 330 – 750 кВ з послідовним 

зростанням ролі мережі напругою 750 кВ. В цілому політика формування 

системоутворювальної мережі 750 кВ спрямовується на створення кільцевої 

мережі з трьома широтними магістралями 750 кВ, що забезпечить максимальне 

використання наявної потужності електростанцій Заходу і Сходу України. 
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Реалізація зазначеної концепції з розвитку магістральних та 

міждержавних електричних мереж здійснюється НЕК «Укренерго» на підставі 

затвердженої НТР Мінпаливенерго України «Схеми розвитку ОЕС України на 

2010 рік з перспективою до 2015 року». 

Схема перспективного розвитку ОЕС України є документом, що визначає 

основні напрямки розвитку ОЕС України в частині будівництва, реконструкції 

та технічного переозброєння електроенергетичних об’єктів на найближчі 10 

років. 

12 липня 2004 р. НЕК «Укренерго» укладено договір з інститутом 

«Укренергомережпроект» про розроблення «Схеми розвитку ОЕС України до 

2010 року з перспективою до 2015 року». 

В процесі розроблення інститутом «Укренергомережпроект» виконано 

всебічний аналіз існуючого стану та перспективи розвитку ОЕС України: 

 зроблено прогноз режимів електроспоживання та експорту 

електроенергії на період до 2015 року (рис. 1.20); 

 визначена динаміка зміни структури генерувальних потужностей для 

покриття споживання в ОЕС України (рис. 1.21); 

 розроблена та обґрунтована необхідність реконструкції та технічного 

переозброєння діючих електростанцій, надані пропозиції щодо розміщення 

нових генерувальних потужностей і черговості спорудження електростанцій; 

 розроблені баланси потужності та енергії, зроблена оцінка експортних 

можливостей ОЕС України; 

 виконана оцінка потреби в енергетичному обладнанні; 

 розроблені напрямки розвитку системоутворювальної мережі ОЕС 

України, її конфігурації; 

 виконано ранжирування вводів основних об’єктів 220 кВ і вище; 

 зроблено аналіз режимів роботи основної системоутворювальної 

мережі та надані рекомендації із забезпечення параметрів режимів у межах 

припустимих значень; 

 розроблені напрямки розвитку режимної та протиаварійної 

автоматики, релейного захисту, телемеханіки та зв’язку; 

 зроблена оцінка інвестицій, необхідних для розвитку та реконструкції 

електроенергетики України. 
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Рис. 1.20 – Динаміка зростання споживання та експорту потужності 

ОЕС України 

 

 

 

Рис. 1.21 – Структура генерувальних потужностей 

для покриття споживання ОЕС України 

 

 

Основні технічні рішення «Схеми розвитку ОЕС України до 2010 року з 

перспективою до 2015 року» були розглянуті на засіданні Науково-технічної 

ради НЕК «Укренерго», за результатами якого прийнято рішення щодо 

погодження в цілому цієї роботи. 
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Передбачені «Схемою…» нові лінії електропередачі забезпечать: 

 видачу потужності існуючих та нових електростанцій (нові блоки на 

Хмельницькій АЕС, Добротвірській ТЕС, Дністровській, Ташлицькій, 

Канівській ГАЕС, Київській ТЕЦ-6); 

 посилення міждержавних зв’язків з метою збільшення експортних 

поставок електроенергії; 

 надійне електропостачання українських споживачів від генеруючих 

джерел Об’єднаної енергосистеми України; 

 надійне електропостачання деяких регіонів України, зокрема 

Кримського, Київського, Карпатського та Східного Донбасу. 

«Схемою…» техніко-економічно обґрунтовано рішення щодо розвитку 

магістральних електричних мереж: 

 будівництво ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська» з ПС 750/330 

кВ «Каховська» та мережею 330 кВ; 

 будівництво ПС 750/330 кВ «Приморська» з ПЛ 750 кВ «Південно-

Українська АЕС – Приморська» та заведенням ПЛ 330 кВ на ПС 750 кВ 

«Приморська»; 

 будівництво ПЛ 330 кВ «Аджалик – Усатове» та «Новоодеська – 

Арциз»; 

 електромережеве будівництво для підвищення пропускної 

спроможності перетину «ОЕС України – Крим»; 

 будівництво схеми видачі потужності Дністровської ГАЕС; 

 будівництво транзиту 330 кВ «Луцьк північна – Тернопільська – 

Кам’янець-Подільська»; 

 розвиток електричних мереж в Київському енергорайоні та Східному 

Донбасі. 

Зокрема, «Схемою…» обґрунтовані такі основні рішення щодо розвитку 

магістральних електричних мереж. 

ПЛ 750 кВ «Рівненська АЕС – Київська» 

з ПС 750/330 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750-330 кВ (рис. 1.22) 

Введена в експлуатацію ПС 750 кВ «Київська» з одним АТ 750/330 кВ та 

заходами ПЛ 750 кВ «Вінницька – ЧАЕС». 
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Рис.1.22 – ПЛ 750 кВ «Рівненська АЕС – Київська» 

з ПС 750/330 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750-330 кВ 

 

В рамках реалізації проекту будівництва ПЛ 750 кВ «Рівненська АЕС – 

Київська», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

22.01.2007 р. № 15-р, погоджуються місця розташування земельних ділянок під 

розміщення ПЛ 750 кВ «Рівненська АЕС – Київська» та заходу ПЛ 750 кВ 

«ХАЕС – ЧАЕС». 

Також триває робота з отримання згод землекористувачів та власників 

земельних ділянок на вилучення їх в місцях проходження заходів ПЛ 330 кВ 

«Новокиївська – Північна» на ПС 750 кВ «Київська». 

ПЛ 330 кВ «Луцьк північна – Тернопіль – К.Подільський» (рис. 1.23, 

1.24) 

НЕК «Укренерго» затверджено завдання на виконання робіт з 

оформлення матеріалів вибору місця розташування земельних ділянок для 

розміщення ПЛ. Підготовлено проект тендерної документації на визначення 

виконавця даних робіт. 
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Рис.1.23 – ПЛ 330 кВ «Луцьк північна – Тернопіль – К.Подільський» (початок) 

 

 

Рис.1.24 – ПЛ 330 кВ «Луцьк північна – Тернопіль – К.Подільський» 

(закінчення) 
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ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська» 

з ПС 750/330 кВ «Каховська» та мережею 330 кВ (рис. 1.25) 

 

 

Рис.1.25 – ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська» 

з ПС 750/330 кВ «Каховська» та мережею 330 кВ 

 

Інститутом «Укренергомережпроект» виконано обстеження траси ПЛ 750 

кВ, заходів ПЛ 330 кВ та майданчика під будівництво підстанції. Тривають 

роботи з розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельних ділянок. Крім цього, НЕК «Укренерго» затверджено 

технічне завдання на виконання проекту ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – 

Каховська» з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ. Проект 

виконується ТОВ «Південна енергетична компанія». Ведеться робота з 

Європейським банком реконструкції та розвитку щодо отримання кредиту на 

реалізацію зазначеного будівництва. 

ПС 750/330 кВ «Приморська» з заходами ПЛ 750-330 кВ (рис. 1.26) 

Інститутом «Укренергомережпроект» розроблено техніко-економічне 

обґрунтування схеми приєднання ПС 750 кВ «Приморська» до мереж 330 – 750 

кВ. НЕК «Укренерго» 21 листопада 2008 р. затверджено технічне завдання на 

виконання передпроектних робіт з вибору та погодження земельних ділянок під 

розташування ПС 750 кВ «Приморська» та заходів ПЛ 750 – 330 кВ. Робота 

виконується Корпорацією виробничих та комерційних підприємств «Союз». 
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Рис.1.26 – ПС 750/330 кВ «Приморська» з заходами ПЛ 750-330 кВ 
 

ПЛ 330 кВ «Аджалик – Усатове» 

Київським філіалом інституту «Укренергомережпрокт» та ВАТ «Енера 

Інжиніринг» скориговано робочий проект будівництва ПЛ, що викликано 

змінами траси проходження лінії. Проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження скоригованого робочого проекту ПЛ 330 кВ 

«Аджалик – Усатове» погоджений Мінпаливенерго та 22.06.2009 р. наданий на 

погодження Мінекономіки, Мінфіну і Мінрегіонбуду. 

Всього на цей час на ПЛ 330 кВ «Аджалик – Усатове» встановлено: 338 з 

398 з/б опор типу ПБ 330-7н; 105 з 195 фундаментів; 53 з 195 металевих опор. 

Також виконані роботи на ПС 330 кВ «Аджалик» і «Усатове», необхідні для 

приєднання лінії. 

ПЛ 330 кВ «Новоодеська – Арциз» 

НЕК «Укренерго» затверджене завдання на розроблення проекту ПЛ 330 

кВ «Новоодеська – Арциз». Виконавцем робіт з проектування та розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок є ТОВ «Південна 

енергетична компанія». Завершення роботи планується в листопаді 2009 року. 

Окремо ТОВ «Південна енергетична компанія» на замовлення НЕК 

«Укренерго» виконує проектну роботу з проходження ПЛ 330 кВ «Новоодеська 

– Арциз» по заплаві Дністровського лиману в обхід Нижньодністровського 

національного парку. Згідно з календарним планом виконання робіт зі стадії 

«робоча документація» передбачається завершити в листопаді 2009 року. 
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Переведення на напругу 330 кВ ПЛ Сімферополь – Севастополь  

з реконструкцією ПС «Сімферополь» та «Севастополь» (рис. 1.27) 

 

 

Рис.1.27 – ПЛ Сімферополь – Севастополь 

з реконструкцією ПС «Сімферополь» та «Севастополь» 

 

Затверджено два проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у Сімферопольському районі та місті Севастополь. Виготовляються 

акти на право постійного користування землею під опорами ПЛ «Сімферополь 

– Севастополь». Генеральним підрядником будівництва ЗАТ 

«Укренергомонтаж» ведуться роботи з реконструкції ПС 330 кВ «Севастополь» 

і «Сімферополь» та встановлення опор ПЛ. 

Східний Донбас 

В рамках прив’язки ПС 500 кВ «Новодонбаська» реалізується проект 

будівництва ПЛ 220 кВ «Новодонбаська – Алмазна» з реконструкцією ПС 220 

кВ «Алмазна». Інститутом «Укренергомережпроект» виконано ТЕО проекту, в 

якому розроблено варіанти компоновки ВРП 220 кВ ПС «Алмазна». Рішенням 

НЕК «Укренерго» від 07.04.2009 р. погоджена схема приєднання ПЛ 220 кВ 

«Новодонбаська – Алмазна» до ВРП 220 кВ ПС «Алмазна» (рис. 1.28). 
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Рис.1.28 – схема приєднання ПЛ 220 кВ «Новодонбаська – Алмазна» 

до ВРП 220 кВ ПС «Алмазна» 

 

Нині триває другий етап роботи – вибір траси та попередні вишукування. 

27.07.2009 р. НЕК «Укренерго» затверджене технічно завдання на виконання 

проекту. 

Крім того, інститутом «Укренергомережпроект» виконано коригування 

«Схеми…» для узгодження планів розвитку магістральних електричних мереж 

з інвестиційними програмами розвитку мереж енергопостачальних компаній, 

затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 

727-р. Виконаний аналіз показав, що на прогнозований період до 2010 року 

сумарний максимальний рівень навантаження, передбачений інвестиційними 

програмами енергопостачальних компаній на всіх системах, крім Центральної 

та Кримської, нижче за прогнозований рівень навантажень в «Схемі 

перспективного розвитку ОЕС України до 2010 року з перспективою до 2015 

року». 
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За результатами аналізу, проведеного при коригуванні «Схеми…», 

визначено за необхідне збільшити трансформаторну потужність на підстанціях 

330 кВ «Броварська», «Чернівецька», «Новоодеська», «Аджалик», 

«Білоцерківська» та «Черкаська». Крім цього, визначено необхідним 

спорудження нових ПС 330 кВ «Східна», «Кафа» та «Фастів» з відповідною їх 

прив’язкою до мережі 330 – 110 кВ. Фінансування будівництва визначених 

об’єктів здійснюється за рахунок власних коштів, а також інвестицій ЄБРР 

(проект будівництва ПЛ 330 кВ «Аджалик – Усатове» – позика 25,7 млн. євро) 

та МБРР (проект з передачі електроенергії – позика 200 млн. дол. США. 

Спільні з ЄБРР та ЄІБ проекти – будівництво ПЛ 750 кВ «Рівненська АЕС 

– Київська» (позика – 300 млн. євро) та будівництво ПЛ 750 кВ «Запорізька 

АЕС – Каховська» (позика 300 млн. євро). 

Реалізація зазначених проектів дозволить значно покращити надійність та 

ефективність функціонування ОЕС України. 

 

Контрольні запитання та завдання для самостійної роботи 

 

1. У чому полягають основні питання забезпечення надійності 

електропостачання в умовах ринкових відносин? 

2. Наведіть перелік основних елементів ієрархічної моделі керування 

надійністю. 

3. Що таке «стимулююче регулювання» в електроенергетиці? 

4. Які основні методи впровадження стимулюючого регулювання? 

5. Назвіть основні переваги стимулюючого регулювання. 

6. За якими принципами створено Енергетичне Співтовариство країн 

Південно-Східної Європи? 

7. Що таке «перехресне субсидіювання» в електроенергетиці? 

8. Яким чином формуються «Гарантії походження» електроенергії, 

виробленої з відновлювальних джерел? 

9. У чому полягають основні особливості цінової і тарифної політики в 

електроенергетиці України? 

10. Наведіть основні завдання розвитку ОЕС України. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕФЕРМУВАННЯ 

РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 

 

 

2.1 Перехід до нової моделі ринку електроенергії в Україні 

 

Сьогодні купівля та продаж електричної енергії, виробленої в Україні, 

здійснюється через єдиного посередника – Оптовий ринок електроенергії 

України. Діючий ринок, заснований 1996 р. на основі моделі Пулу 

електроенергії Англії та Уельсу, свого часу дозволив створити підґрунтя для 

запровадження конкурентного середовища в галузі. 

Проте в умовах економічної кризи 90-х років минулого століття 

новостворений ОРЕ зіткнувся з досить істотними проблемами. У першу чергу, 

це неплатежі, бартерні розрахунки та критично високий рівень заборгованості 

за електричну енергію. Лише невелика частка електроенергії оплачувалась 

грошовими коштами. З метою подолання цих проблем у 2000 – 2001 рр. 

Урядом України було вжито низку заходів, які переламали існуючу ситуацію і 

забезпечили сталу тенденцію до досягнення повної оплати за спожиту 

електроенергію. 

Втім, як з досвіду впровадження моделі «єдиного покупця» в Україні, так 

і міжнародного досвіду було зрозуміло, що ця модель ринку електроенергії має 

істотгі недоліки. Проблеми у сфері ефективного ціноутворення та 

тарифоутворення на ринку, зменшення адміністративного впливу на управління 

грошовими потоками ОРЕ, створення сприятливого інвестиційного клімату у 

галузі та ефективної конкуренції у сфері вироблення та постачання електричної 

енергії можуть бути вирішені лише за допомогою докорінних змін у структурі 

та принципах функціонування електроенергетичного ринку. 

У 2002 році українськими фахівцями з допомогою міжнародних експертів 

було проаналізовано ситуацію в галузі та розглянуто можливі шляхи дальшого 

розвитку ринку електроенергії. Зогляду на міжнародний досвід реформування 

електроенергетичних ринків, з метою забезпечення розвитку системи 

конкурентних відносин на ринку електроенергії була розроблена Концепція 

функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України 

(схвалена постановою КМУ від 16.11.2002 р. № 1789), яка передбачала 

здійснення заходів двома напрямками: 
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 реалізація потенціалу існуючої моделі ринку шляхом вирішення 

нагальних поточних проблем; 

 поетапний перехід від діючої моделі ринку електричної енергії 

«єдиного покупця» до повномасштабного конкурентного ринку двосторонніх 

контрактів з балансуючим ринком, який має забезпечувати балансування 

попиту та пропозиції в реальному часі. 

Першими кроками реалізації Концепції стали заходи, спрямовані на 

вдосконалення існуючої моделі ринку та подолання її основних недоліків – 

остаточне розв’язання проблеми неплатежів, вирішення проблем накопиченої 

заборгованості та перехресного субсидіювання в галузі, а також на 

вдосконалення механізмів конкуренції на існуючому ринку, вдосконалення 

системи державного регулювання тощо. Робота з впровадження положень 

Концепції активізувалась в 2004 році, коли постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.03.2004 р. № 328  було утворено Міжвідомчу комісію з 

координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції 

функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України. 

Керівником Міжвідомчої комісії було призначено Голову НКРЕ. До складу 

Міжвідомчої комісії увійшли заступники міністрів Міністерства палива та 

енергетики, Міністерства юстиції, Мінекономіки, Міністерства фінансів; 

директори ДП «Енергоринок», ВАТ «Укргідроенерго», представники 

секретаріату Кабінету Міністрів, профільного комітету Верховної Ради 

України, Ради ОРЕ. 

Надання консультаційної допомоги в розробленні нормативно-правової 

бази функціонування нової моделі ринку з боку міжнародних експертів стало 

можливим завдяки укладенню Угоди про позику між Україною та 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Проект реабілітації 

гідроелектростанцій). У рамках реалізації Компоненту Е Угоди «Впровадження 

Концепції Оптового ринку електроенергії України» у квітні 2007 р. в Україні 

розпочав свою роботу консультаційний консорціум у складі: KEMA 

(Нідерланди), ЕСА (Великобританія), Norton Rose (Великобританія), Mycroft 

(Нідерланди), DIW (Німеччина) та Трансенергоконсалтинг (Україна), який став 

переможцем тендеру на надання консультаційних послуг. 
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Результатом першого етапу роботи за проектом став детальний аналіз 

сучасного стану електроенергетичної галузі, окреслення основних проблем 

діючої системи взаємовідносин на ринку та пропозиції щодо можливих шляхів 

майбутнього розвитку галузі. Впровадження нової моделі ринку планується 

здійснити поетапно протягом 2009 – 2014 рр. відповідно до «Плану заходів 

щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового 

ринку електричної енергії України», схваленого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28.11.07 р. № 1056. З кожним етапом передбачається 

поступове «відкриття» ринку електроенергії, починаючи з 20 % на першому 

етапі, 40 % на другому та до 70 % на третьому етапі впровадження. Четвертий 

етап має характеризуватися повним відкриттям ринку. 

У січні 2008 р. розпочалась реалізація другого етапу цього Проекту. За 

результатами проведеної роботи в першому півріччі 2008 р. підготовлено 

пропозиції щодо функціонування майбутнього ринку електричної енергії в 

Україні, визначено структуру нової моделі ринку, принципи та правила її 

функціонування, розроблено проекти технічних кодексів. 

Нова модель ринку передбачає створення нових організаційних елементів 

ринку: 

 ринок двосторонніх договорів купівлі/продажу електроенергії; 

 балансуючий ринок; 

 біржа електричної енергії; 

 ринок допоміжних послуг. 

На кожному з етапів відбуватиметься впровадження одного з елементів 

ринку: 

На 1 етапі здійснюється створення нормативно-правової бази та часткове 

запровадження двосторонніх договорів учасників ринку електричної енергії. 

На 2 етапі впроваджується спеціальний механізм балансування обсягів 

купівлі-продажу електричної енергії із збереженням централізованого 

складення графіків навантаження. 

На 3 етапі впроваджується складення власних графіків навантаження 

безпосередньо учасниками ринку електричної енергії та розпочинає 

функціонування біржа для здійснення торгівлі електричною енергією. 

На 4 етапі здійснюється перехід усіх учасників ринку до відносин за 

двосторонніми договорами та здійснення балансування через балансуючий 

ринок. Припиняється функціонування ринку «єдиного покупця». 
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Впровадження нової моделі ринку передбачає істотні зміни у 

взаємовідносинах суб’єктів ринку, їх функціях та відповідальності. Основні 

обсяги енергії будуть реалізовуватися за двосторонніми договорами, 

наприклад, між виробниками та постачальниками, ціна на які буде визначатися 

двосторонніми домовленостями. 

Зміни також відбудуться і у процесі формування графіків навантаження. 

Сьогодні централізоване складання графіку виробництва проводиться 

системним оператором. Витрати, спричинені небалансами, розподіляються між 

учасниками ринку пропорційно, що не стимулює індивідуальної 

відповідальності учасників ринку за створені ними небаланси в системі. 

При впровадженні нової моделі ринку відбувається перехід від 

централізованого до індивідуального складання графіків. На основі укладених 

договорів кожна компанія буде самостійно формувати свій графік виробництва 

та надавати його системному оператору. Роль системного оператора буде 

полягати у формуванні загальносистемного графіка навантаження з 

урахуванням існуючих технічних можливостей та обмежень енергосистеми. 

Урегулювання небалансів буде відбуватися через балансуючий ринок. 

Системний оператор має обирати найдешевше поєднання заявок та пропозицій 

щодо зменшення чи збільшення рівня виробництва або споживання 

електроенергії учасниками ринку, що вимагається для забезпечення балансу 

системи. При цьому ціна на послуги кожного учасника балансуючого ринку 

буде визначатися на основі конкуренції та цілком відображатиме вартість 

наданих послуг. 

Оператор системи продовжуватиме виконувати функції оперативно-

диспетчерського управління ОЕС України, забезпечення її сталої та надійної 

роботи. Послуги, необхідні для забезпечення надійної роботи 

електроенергетичної системи, у тому числі послуги з підтримки резерву 

потужності, регулювання частоти та напруги, забезпечення відновлення 

нормального режиму роботи системи після аварії, надаються системним 

оператором. Для здійснення цих функцій системний оператор має закуповувати 

відповідні допоміжні послуги у суб’єктів ринку через механізми ринку 

допоміжних послуг. 
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Ще одним нововведенням буде створення Біржі електричної енергії 

(ринок «день наперед»), на якому учасники ринку зможуть купувати/продавати  

електроенергію з метою мінімізації ризиків виникнення небалансів шляхом 

уточнення своїх договірних позицій на добу наперед. 

Функціонування моделі двосторонніх договорів та балансуючого ринку 

передбачає збільшення видів розрахунків між суб’єктами (за електроенергію, 

небаланси, допоміжні послуги), що значно ускладнює процес розрахунків і 

потребує створення окремої структури для здійснення цієї функції. З цією 

метою моделлю передбачено діяльність на ринку Розпорядника розрахунків, 

основними функціями якого буде здійснення відповідних розрахунків та 

виставлення кінцевих рахунків учасникам ринку. 

Нова модель ринку значно розширює спектр послуг та «товарів», які 

реалізуються суб’єктами ринку електричної енергії (продаж електричної енергії 

за типом графіка та за часом доби, послуги з балансування, допоміжні послуги), 

та забезпечує встановлення ціни на кожну послугу окремо залежно від 

фактичної та економічної вартості наданої послуги. Це створює можливості для 

виробників отримувати додатковий прибуток за надання певних послуг і 

створює стимули для здійснення необхідних інвестицій у розвиток технічної та 

технологічної бази. 

Нова модель ринку потребує також змін у підходах до організації системи 

регулювання в галузі. Запровадження нової структури відносин на ринку 

потребує розроблення та затвердження всього пакета необхідних законодавчих 

і нормативно-технічних актів, які визначать умови та правила роботи ринку, 

основних учасників ринку, ні права, обов’язки та відповідальність. Сьогодні 

здійснюється розробка проекту закону «Про засади функціонування ринку 

електроенергії України», технічних кодексів, правил ринку. 

З метою успішного та ефективного впровадження нової моделі ринку 

розпочато створення механізму управління та координації процесу 

впровадження. Крім Міжвідомчої Комісії та ряду робочих груп, які 

продовжують активну роботу з впровадження Концепції, створюються 

відповідні підрозділи з впровадження в структурі діючого оператора системи, 

оператора ринку та інших суб’єктів ОРЕ, основними функціями яких є 

координація та здійснення впровадження нових принципів функціонування 

ринку в межах відповідних підприємств. 
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2.2 Моніторинг енергоринку – обґрунтування необхідності 

та шляхи впровадження 

 

Моніторинг ринку – це низка технічних прийомів та показників для 

збирання й аналізу інформації, що має дві основні функції: 

 контроль показників функціонування ринку та визначення проблем 

(зокрема, у правилах функціонування); 

 виявлення потенційних чи фактичних зловживань учасників своєю 

ринковою владою. 

Ринкова влада може виникати в різноманітних частинах ринку 

електроенергії, якщо один чи кілька учасників досягають домінуючого 

становища. Проте, вона залишається лише потенційною проблемою, якщо 

учасник не прагне або не має змоги використовувати це домінування. 

Отже, моніторинг ринку узгоджується з загальними засадами керування 

та забезпечує основну інформацію, потрібну для розв’язання потенційних 

проблем. 

Коливання цін на конкурентних ринках електроенергії можуть, зокрема, 

бути спричиненими: 

 відповідними умовами пропонування та попиту; 

 помилковими прогнозами або непрогнозованими подіями (наприклад, 

попит у неочікуваних обсягах або аварія на електростанції); 

 певними помилками у правилах ринку; 

 використанням ринкової влади одним чи кількома учасниками ринку. 

На конкурентних ринках використання ринкової влади обмежується 

здатністю конкурентів відстежувати результуючі високі ціни, а відтак виходити 

на даний сегмент ринку та нівелювати таку ринкову владу завдяки 

конкурентній поведінці. Це правило застосовується на ринках вироблення та 

постачання електроенергії. Отже, зі становленням конкуренції використання 

ринкової влади, найімовірніше, спостерігатиметься лише в несталих та 

локальних сферах, як у наступних прикладах: 

 електростанція, якщо вона «закрита» мережним обмеженням, може 

використовувати своє розташування в передавальній мережі для роздування цін 

за забезпечення низхідної маневреності в певні години доби. Це приноситиме їй 

регулярні короткострокові надприбутки, але це не може бути занадто 

відвертим, інакше передавальна компанія вкладе інвестицію в усунення такого 

обмеження; 
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 пікова електростанція може призначати надмірні ціни за висхідну 

маневреність, але якщо пікові ціни будуть занадто високими, то може бути 

побудовано іншу пікову електростанцію або запроваджено регулювання її 

відпускної ціни; 

 енергопостачальна компанія може ускладнювати конкуруючим 

постачальникам доступ до споживачів на своїй території шляхом приховування 

реєстраційної інформації, бо збереження кожного споживача дозволяє 

заробляти невеликий додатковий прибуток. 

Компанія, що зловживає ринковою владою, прагне додаткового прибутку 

та не бажає наразитися на втручання регуляторного органу, наслідком чого 

могли би бути докорінні зміни (такі як регулювання цін або розділення 

компанії), які не дозволять їй заробляти великі прибутки в майбутньому. 

Проте, якщо ринок є лише недосконало конкурентним, то зловживання 

ринковою владою може виникати набагато легше, причому надприбутки 

вважатимуться «нормальними». Це часто трапляється за наявності малої 

кількості конкурентів, де кожна компанія дістає більший прибуток від 

загального утримання цін на високому рівні ніж від здобуття власної частки 

ринку. Такого роду поведінка виникає тим легше за наявності ще й 

вертикального інтегрування. 

Як зазначено вище, зловживання ринковою владою може виникати зі 

здобуттям учасниками домінуючого становища, але може тривати лише за 

умови, якщо це зловживання не розкрито. Отже, моніторинг ринку прагне 

запобігти зловживанням шляхом недопущення або розкриття такого 

домінування та шляхом виявлення діяльності, яка використовує домінування, 

що вже виникло. 

Процеси моніторингу ринку можуть поділятися на: 

 конкурентне регулювання, що стосується підтримування чи зміцнення 

рівня конкуренції на ринку, аби окремі його учасники не змогли 

використовувати свою ринкову владу; 

 нагляд за ринком – повсякденний моніторинг діяльності на ринку з 

метою виявлення можливих зловживань ринковою владою. 

Конкурентне регулювання прагне запобігти створенню ринкової влади 

або,  у  разі  якщо  ринкова  влада  вже існує, вжити коригувальних заходів для 
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виправлення ситуації. Як таке, воно проявляє тенденцію до реагування на події, 

які вже відбулися, тобто можливість уживання заходів розглядається із 

зосередженням на проблему лише після її виникнення. 

Конкуренте регулювання використовується: 

 коли пропоноване злиття або придбання, що відбувається між 

учасниками ринку електроенергії, може призвести до збільшення ринкової 

влади (при цьому регуляторним органам потрібні повноваження для 

блокування такого злиття або придбання); 

 для започаткування розслідування, зазвичай у відповідь на скаргу 

щодо можливих зловживань ринковою владою або щодо накладення 

несправедливих обмежень на інших учасників ринку (такі розслідування 

можуть призвести до вживання відповідних коригувальних заходів та 

накладення штрафних санкцій). 

Нагляд за ринком досліджує показники функціонування ринку 

електроенергії і служить двом головним цілям: 

 виявленню випадків, коли результати роботи ринку вимагають 

негайних коригувальних заходів (наприклад, на деяких ринках електроенергії 

США застосовуються автоматичні поправки до ринкових цін, коли 

моніторинговий процес виявляє помилки в розрахунку цін, або в разі, якщо 

обмеження в мережах призводить до виникнення у виробників електроенергії 

ринкової влади в певних зонах навантаження); 

 виявленню та проведенню попереднього розслідування можливих 

випадків існування ринкової влади та зловживання нею (наслідком таких 

розслідувань може стати скарга, яка дає початок повномасштабному 

розслідуванню, або пропозиція щодо змін у правилах ринку для розв’язання 

проблеми). 

 

З міжнародного досвіду 

Регуляторні органи в різних країнах і на різних ринках дедалі більше 

вдаються до різноманітних технічних прийомів з моніторингу ринку. В 

широкому плані, прийнято два підходи: 

 підхід, прийнятий у ЄС, зосереджується на реагуванні. Розслідування, 

зазвичай, проводяться лише у відповідь на скаргу або внаслідок розгляду 

пропозиції щодо злиття. Штрафи за зловживання ринковою владою в ЄС є 

великими і використовуються як стримуючий фактор; 
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 у США початковим підходом теж було реагування, поки 

Каліфорнійська криза не спровокувала переосмислення. Тепер із метою 

визначення потенціалу для зловживання ринковою владою використовується 

активний процес збирання і аналізу даних. Результати аналізу 

використовуються, головним чином, для змушування змін у правилах ринку. 

У країнах ЄС, відповідальність за моніторинг на оптових ринках 

електроенергії, зазвичай, розподілено між органом регулювання конкуренції 

(причому національні регуляторні органи повинні також рахуватися з думкою 

Комісії ЄС), та національним органом регулювання енергетики. 

У деяких випадках, ролі органів регулювання конкуренції та енергетики 

можуть поєднуватися (як у Нідерландах), де орган регулювання енергетики є 

частиною органу регулювання конкуренції. В інших випадках (як у Великій 

Британії) обидва органи регулювання мають окремі повноваження, причому 

орган регулювання конкуренції формально відповідає за дотримання правил 

ринку (хоча британський орган регулювання конкуренції має угоду з органом 

регулювання енергетики, який здійснює певні повноваження – включаючи 

моніторинг ринку – від імені органу регулювання конкуренції). 

У Великій Британії, наприклад, діють: 

 Управління справедливої торгівлі (OFT), що відповідає за 

регулювання конкуренції. 

 OFGEM – орган регулювання енергетики, що має збіжні 

повноваження з OFT у сфері регулювання конкуренції. Обидва ці органи 

домовилися, що в разі, якщо справа щодо конкуренції торкається виключно 

енергетики, то, як правило, її розслідує OFGEM з використанням тих же 

повноважень і з дотриманням тих же принципів, що й OFT. OFGEM також 

відповідає за
 
загальний

 
моніторинг показників

 
функціонування енергетичних

 

ринків, але
 

віддає
 

перевагу конкретним
 

розслідуванням щодо потенційно 

анормальних коливань цін, а не поточному моніторингу. 

Реагуючий підхід у Великій Британії покладається на наступні 

міркування: 

 активне забезпечення наявності інформації на ринку полегшує 

учасникам виявлення того чи іншого зловживання та самостійне застосування 

дій щодо його виправлення; 

 прості правила ціноутворення спрощують розкриття будь-яких 

спотворень. 
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Інші приклади міжнародного досвіду щодо моніторингу ринку та 

результуючих заходів на різних енергетичних та інших ринках свідчать про те, 

що: 

 за можливістю, слід застосовувати наглядові підходи, за якими 

потенційні проблеми виявляються до того, як вони стануть значними; 

 розслідування конкуренції є життєво важливою частиною 

моніторингу ринку, оскільки вони дозволяють проводити інтенсивні детальні 

аналізи, які доводять факт зловживання (проте, такі розслідування є 

трудомісткими та недешевими, часто мають місце вже після виникнення 

зловживання або розкривають поведінку, яка на той час була в межах правил); 

 розслідування злиттів завжди будуть необхідними та можуть 

підказати доцільні шляхи розв’язання питань конкуренції, викликаних 

злиттями; 

 постійний моніторинг може зробити інформацію надбанням 

громадськості, що дозволить учасникам ринку самостійно виявляти проблеми 

(а інколи змагати ці проблеми шляхом конкуренції). 

США дотримуються більш формального підходу до моніторингу ринку, 

порівняно з прийнятим у ЄС. Федеральна комісія регулювання енергетики 

(FERC), яка регулює оптову торгівлю та торгівлю енергією між штатами, несе 

юридичну відповідальність за забезпечення, щоби тарифи були 

«справедливими й прийнятними». За наявності достатнього рівня конкуренції, 

який не дозволяє результуючим оптовим цінам перевищити рівень ефективних 

витрат, FERC затверджуватиме використання «ринкових ставок», а не 

регульовані тарифи. 

Перед затвердженням використання ринкових ставок або схваленням 

злиттів чи придбань на оптових ринках електроенергії, FERC застосовує 

різноманітні випробування на ринкову владу. FERC також вимагає від нових 

оптових ринків електроенергії створення комітетів з моніторингу ринку. Ці 

комітети зменшують робочу завантаженість FERC, здійснюючи початкову 

перевірку наявності зловживань ринковою владою та огляд ефективності 

ринку. Зазвичай, ці комітети відповідатимуть за: 

 моніторинг показників функціонування оптового ринку електроенергії 

та звітування про потенційні зловживання ринковою владою для потенційного 

проведення детальнішого розслідування з боку FERC; 
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 допомогу FERC у проведенні будь-яких таких розслідувань шляхом 

надання даних та забезпечення їх аналізу; 

 визначення і впровадження будь-яких заходів для коригування роботи 

ринку, таких як перерахунок розрахункових цін, у разі виявлення проблем у 

процесі ціноутворення. 

Дедалі більше моніторингова діяльність передається приватним фірмам, 

залученим із цією метою. Цим збільшується незалежність і компетентність 

моніторингу ринків порівняно з використанням внутрішніх підрозділів. 

FERC – федеральний регуляторний орган США керується наступним: 

 для виявлення потенційних проблем, до
 
того

 
як буде завдано шкоду, 

потрібен випереджувальний підхід на основі очікувань (цей урок було винесено 

FERC з Каліфорнійської кризи); 

 навіть у разі, якщо зловживання ринковою владою доведено, 

конкретні застосовані дії можуть і не бути незаконними; отже, покарання може 

не виявитися дієвим стримуючим фактором – лише зміни у правилах ринку 

можуть запобігти майбутнім зловживанням. 

Проте, будь-який підхід до виявлення зловживання ринковою владою є 

лише частиною процесу. Без дієвих коригувальних заходів спотворення на 

ринку можуть і надалі тривати. Саме тому США стали так активно 

застосовувати моніторинг енергетичного ринку. 

Виявлення ринкової влади. Ринковою владою є здатність окремого 

учасника змінювати ціни на ринку. На багатьох ринках продукції чи послуг 

визначається частка ринку певних підприємств – учасників ринку (або групи 

підприємств), що перевищує граничний рівень, і такі учасники визначаються як 

«домінуючі» та вважатимуться такими, що мають ринкову владу. За таким 

підходом забезпечується перевірка імовірної наявності чи відсутності 

конкуренції на ринку. 

Домінуючий учасник ринку становить загрозу для конкуренції, лише 

якщо його ринкова влада використовується. Отже, моніторингові процеси 

повинні розрізняти існування ринкової влади (структурне питання) та 

використання чи зловживання домінуючим становищем (поведінкове або 

функціональне питання). 
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Випробування ринковою владою є головним інструментом регулювання 

конкуренції. Проте перед випробуванням на ринкову владу слід належним 

чином визначити сам ринок. Це не завжди просто, зокрема, в 

електроенергетиці: 

 енергію досить складно зберігати для споживання в пізніші періоди, 

відтак деякі учасники можуть бути домінуючими лише в ту чи іншу частину 

доби; 

 в єдиній передавальній мережі існують певні обмеження, які 

змінюються з потокорозподілом потужності та можуть забезпечувати 

учасникам домінування в конкретній географічній місцевості або в той чи 

інший період доби. 

До переліку загальновживаних показників ринкової влади належать: 

1. Індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI). 

2. Індекс залишкового постачання (RSI). 

3. Випробування на «мале тривале неперехідне збільшення цін» (SSNIP) – 

потужне випробування на теоретичну здатність домінувати 

4. Випробування за чистими надходженнями 

5. Випробування на прибутковість для виробників. 

Виявлення зловживань ринковою владою. Домінування на ринку стає 

проблемою лише в разі зловживання ринковою владою. Проте навіть якщо 

жоден окремий учасник не має ринкової влади, все ж може виникнути 

зловживання (наприклад, завдяки спільним діям учасників). Отже, потрібен 

моніторинг на предмет виявлення фактичних зловживань. 

Використовуване в країнах ЄС визначення зловживання ринковою 

владою викладено в Статті 82 Договору про створення Європейської спільноти. 

В цій частині, зокрема, йдеться про те, що: «…будь-яке зловживання одним чи 

кількома підприємствами своїм домінуючим становищем…забороняється…». 

Таке зловживання може, зокрема, полягати: 

 в прямому чи непрямому нав’язуванні несправедливих купівельних 

або відпускних цін…; 

 в обмеженні виробництва… на шкоду споживачам. 
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У практичному розумінні зловживання ринковою владою виникає тоді, 

коли підприємство (або група підприємств) підвищує ціни понад той рівень, 

який можна було б очікувати на конкурентному ринку. У цьому визначенні не 

береться до уваги так зване «хижацьке ціноутворення», тобто коли один з 

учасників встановлює ціни нижчими за витрати з метою витіснення інших 

учасників із ринку. Малоймовірно, що це виникатиме на ринках електроенергії, 

оскільки навіть якщо один з конкуруючих виробників збанкрутує, його 

електростанції і надалі залишаться в наявності та працюватимуть. Отже, 

«вигнати» іншого виробника електроенергії з оптового ринку дуже складно. 

Проте домінуючий виробник електроенергії, який убезпечив свої надходження 

за допомогою договорів із роздрібними торгівцями або який має роздрібних 

торгівців у своїй власності, може збивати оптові ціни з метою недопущення 

виходу нових учасників на ринок. Він може це зробити двома шляхами: 

Встановленням цін пропозиції вищими за витрати. Таким чином, 

ринкові ціни штучно зростають понад фактичну вартість постачання. 

Притримуванням потужності. Учасники можуть або притримувати 

менш витратну потужність шляхом виведення її з ринку (наприклад, для 

«технічного обслуговування»), або заявляти її за такими цінами, які означають, 

що її не буде обрано. Результати будуть тими ж самими – вищі ціни, 

встановлені за заявками більш витратних потужностей. Ця стратегія є 

варіантом лише для «портфельних виробників», які можуть із надлишком 

компенсувати втрачені надходження від притриманої потужності через 

збільшення прибутків, зароблених іншими електростанціями, що входять до 

складу цього виробника. 

Довести, що така поведінка насправді мала місце, завжди дуже складно. 

До загальновживаних випробувань належать: 

 випробування за надбавками до витрат у ціні – вимагає знання 

змінних витрат електростанцій; 

 випробування за чистими надходженнями – подібне до випробування 

за надбавками до витрат у ціні, але з припущеннями щодо постійних витрат 

електростанцій; 

 кореляції з результатами роботи ринку – припускає узгоджені 

співвідношення між пропонуванням і попитом та використовується для 

висвітлення вірогідно викривлених співвідношень між коливаннями попиту й 

цінами пропозиції; 
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 випробування за прибутковістю – розраховується, чи заробляє в 

довгостроковому плані електростанція прибуток понад вартість її капіталу. 

Жодне з цих випробувань не є легким у проведенні та не може 

гарантувати отримання однозначних результатів. Неоднозначні результати 

виникають у разі нестачі даних, а аналіз може ускладнюватися саме через 

недостатній обсяг необхідних даних. 

 

Моніторинг ринку постачання 

Крім нагляду за оптовим ринком електроенергії, регуляторний орган, як 

правило, здійснює моніторинг показників функціонування ринку постачання 

або роздрібного ринку. Зазвичай це здійснюється з таких причин: 

 за наявності вертикального інтегрування це стає перевіркою 

імовірного використання учасниками штучно занижених розмірів прибутку на 

оптовому ринку з метою уникнення регулювання з подальшою компенсацією 

шляхом збільшення розмірів прибутку на ринку постачання; 

 бар’єри для доступу до оптового ринку уповільнюють розвиток ринку 

незалежного постачання, а отже, недостатнє проникнення на цей ринок може 

використовуватися як показник зловживання ринковою владою на оптовому 

ринку. 

Багато з показників для моніторингу оптового ринку, наведених у 

попередній частині статті, може однаковою мірою застосовуватися і на ринку 

постачання. Також існують і додаткові показники, наприклад, коефіцієнт 

переходу споживачів: 

,
S

ПерСпож

t

С
К

C
 

де Cs – сумарна кількість споживачів, що перейшли до нового 

постачальника всередині певного сегмента (національного, регіонального); Ct – 

кількість споживачів, зареєстрованих на кінець періоду всередині певного 

сегмента. 

Так само, як і кількісні показники, великий обсяг інформації щодо рівня 

конкуренції на ринку постачання можуть надати спеціалізовані опитування 

споживачів, в яких, зокрема, серед інших запитань треба зазначити рівень їх 

обізнаності з пропозиціями альтернативних постачальників, наскільки легко 

порівнювати ціни, пропоновані різними постачальниками, і наскільки легко їм 

було перейти від одного постачальника до іншого. 
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В процесі реформування ринку електричної енергії України із 

започаткуванням ринку двосторонніх договорів постачальники стикнуться з 

новими ризиками, такими як необхідність укладення прямих договорів на 

електроенергію і керування небалансом. За таких умов може бути доцільним 

здійснювати моніторинг ліцензій на постачання з дослідженням таких питань: 

 кількість активних постачальників на ринку («активними» є 

постачальники, які мають своїх споживачів; також можуть бути неактивні 

постачальники, які мають ліцензії, але не використовують їх); 

 коефіцієнт виходу нових постачальників на ринок; 

 коефіцієнт виходу постачальників з ринку; 

 середня тривалість активного використання нових ліцензій (на додачу 

до тривалості усталеної ліцензованої господарської діяльності). 

 

Загальні рекомендації з моніторингу ринку в Україні 

Аналіз ризиків зловживання ринковою владою і шляхи випробування на 

наявність цих ризиків у загальному випадку повинні розглядатися з огляду на 

структуру ринку (тобто ступінь ринкової концентрації) та можливості для 

штучного підвищення цін в окремі моменти часу або в окремих зонах фізичної 

мережі. 

Існують два головних підходи до моніторингу ринку: 

Неформальний реагуючий підхід. Цей варіант є більш типовим для країн 

ЄС. Регуляторні органи здійснюють загальний нагляд за ринками 

електроенергії, але проводять кількісний аналіз лише у відповідь на скаргу 

щодо поведінки учасників ринку або під час розгляду пропозиції щодо злиття 

чи придбання. 

Формальний моніторинговий підхід. Цей варіант являє собою модель, 

прийняту в США та на ринках, які перебувають під впливом США. Регуляторні 

органи та/або оператори ринків проводять поточний аналіз функціонування 

ринків за низкою кількісних показників. Результати аналізу використовуються 

для прийняття рішень про внесення поправок до правил ринку. 

Формальна система моніторингу є переважною для ринку України з 

декількох причин. 

По-перше, ринок електроенергії в Україні все ще перебуває у стані 

розвитку з досить значним ступенем регулювання цін, що ускладнює виявлення 

імовірного зловживання ринковою владою. 
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По-друге, відбувається розвиток правил ринку та його майбутньої 

структури. Отже, доцільно застосовувати формальний процес моніторингу 

показників функціонування ринку, що допоможе розрізнити, чи цінові 

спотворення є наслідком використання ринкової влади, чи наслідком 

неефективності в частині правил ринку. 

По-третє, в Україні замало досвіду щодо регулювання конкуренції та 

проведення розслідувань антиконкурентних наслідків злиттів і придбань чи 

зловживань ринковою владою. Створення низки формальних моніторингових 

показників допоможе регуляторним органам і учасникам ринку зрозуміти, що 

дозволено на ринку, а що ні, та зменшити імовірність виникнення майбутніх 

суперечок. 

По-четверте, формальний моніторинговий підхід вимагає створення 

систем для збирання і аналізу даних про результати роботи ринку та поведінку 

його учасників, тобто створюється велика база даних, з якої регуляторний орган 

та інші суб’єкти можуть отримувати інформацію в разі будь-яких більш 

глибоких розслідувань можливої наявності ринкової влади або для інших цілей. 

Щодо виявлення домінування на ринку. Ризики для українського ринку є 

притаманними всім конкурентним ринкам. Завжди є ризик, що ті чи інші 

учасники ринку можуть стати домінуючими, але це не повинно виливатися у 

зловживання ринковою владою. 

На ринку постачання нині немає домінуючих учасників на 

національному рівні. Локальне домінування не може вилитися у здатність 

змінювати ціни в Пулі. Те ж саме стосуватиметься і РДДБ. 

Головним питанням для нового суб’єкта, який виходить на ринок, буде 

доступ до договорів на виробництво електроенергії з достатньою маневреністю 

для уникнення надмірних витрат на балансування. Це виявилося проблемою на 

інших ринках, хоча найбільші проблеми виникають у разі, якщо буде дозволено 

вертикальне інтегрування, що сьогодні в Україні не актуальне. 

Щодо регіонального домінування постачальників, то на цей час у 

відповідних регіонах України домінують регіональні енергопостачальні 

компанії. Але це не забезпечує їм прямої здатності впливати на ціни, поки 

незалежні постачальники можуть отримувати енергію з Пула, а 

енергопостачальні компанії не можуть обмежувати доступ до ринку. 
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На РДДБ регіональне домінування не може запобігати доступу окремих 

постачальників на оптовий ринок. Отже, головним шляхом використання 

постачальником локальної влади є обмеження доступу конкурентів до 

споживачів. 

Сьогодні регіональні енергопостачальні компанії домінують у сфері 

постачання електроенергії багатьом найбільшим споживачам (за 

диференційованими тарифами) та найменшим споживачам (за комунально-

побутовими тарифами). Обидва ці сегменти ринку постачаються за 

регульованими тарифами, а отже, відповідні енергопостачальні компанії не 

можуть використовувати свого домінуючого становища. 

Вертикальне інтегрування не є головною проблемою в Україні, але може 

стати нею в майбутньому. Під час розвитку ринків у Західній Європі це було 

постійною проблемою саме тому, що вертикальне інтегрування надає істотну 

перевагу домінуючому учаснику. Воно використовується як інструмент для 

усунення конкурентів або для стримування виходу нових суб’єктів на ринок у 

разі: 

 якщо є ризик виходу на ринок нових виробників електроенергії, то 

домінуюча вертикально-інтегрована компанія може реалізовувати малі обсяги 

на спот-ринку (біржі електроенергії) для встановлення низької оптової ціни і 

надалі виставлятиме високі ціни споживачам та забиратиме прибуток на 

низовій ланці; 

 якщо є ризик виходу нових суб’єктів на ринок постачання, то 

домінуюча компанія може підвищити ціни на спот-ринку, збільшуючи вартість 

постачання; 

 у разі простого збільшення нестійкості цін на спот-ринку, що може 

виявитися дієвим стримувальним фактором виходу нових суб’єктів на ринок, 

які через таку нестійкість відчують більший ризик. 

Щодо питань цінового домінування, то навіть у разі, якщо жодний 

виробник електроенергії не є домінуючим у цілому, все ж існує ризик 

домінування в окремих сегментах ринку виробництва електроенергії. 

На РДДБ із самостійним складанням графіків електростанцію, 

розташовану вище за обмеження, можна вносити в графік, а відтак деякі 

частини мережі зазнають ризику перевантаження. Це змушує системного 

оператора приймати заявки від цієї електростанції на балансуючому ринку для 

зменшення виробітку до безпечного рівня. 
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Електростанція, розташована нижче за обмеження, може притримувати 

електроенергію, що змушує системного оператора приймати пропозиції від неї 

на балансуючому ринку за дуже високою ціною. 

Для декількох виробників із маневреними електростанціями нормальним 

є домінування впродовж пікових годин. Тримати потужність у резерві для 

постачання енергії під час піку дорого, позаяк ця потужність не буде потрібною 

в решту годин. Отже, пікові ціни будуть високими, що ще більше ускладнює 

визначення, чи є ціни надмірними.  

Випробування на домінування виробників, розташованих вище за 

обмеження в системі, має відбуватися шляхом вивчення прийнятих заявок 

виробника порівняно з його змінними витратами, позаяк на конкурентному 

ринку заявки виробників не повинні бути набагато нижчими за їхні змінні 

витрати. У проведенні аналізу допомагатиме Оператор Балансуючого ринку, 

оскільки від нього вимагатиметься маркувати всі заявки, прийняті завдяки 

обмеженню в системі. 

Випробування на домінування виробників, розташованих нижче за 

обмеження в системі, відбуватиметься шляхом вивчення прийнятих пропозицій 

виробника. Оператор Балансуючого ринку маркуватиме пропозиції, прийняті 

завдяки обмеженню в системі, але вони не повинні систематично бути 

дорожчими за інші прийняті пропозиції, якщо виробник не має змоги 

використовувати свою ринкову владу. 

Отже, для оцінки імовірності надприбутку вимагатиметься аналіз 

прибутковості виробника впродовж цілого року. Коригувальні заходи в цій 

сфері матимуть адміністративні верхні межі для пропозицій, які подаються 

даним виробником. 

Домінування впродовж пікових годин призводитиме до надприбутків, а 

відтак має застосовуватися стандартне випробування за прибутковістю. 

Домінування у сфері забезпечення маневреності впродовж позапікових 

періодів виявлятиметься в низьких цінах заявок на балансуючому ринку. 

Характерним дослідженням цього є випробування на маневреність. 
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2.3 Моніторинг енергоринку – шляхи впровадження 

на перехідних етапах 

 

Паралельне функціонування ринків 

Концепцією реформування ОРЕ України передбачено поетапний перехід 

до нового ринку двосторонніх договорів та балансування (РДДБ). Модель 

переходу передбачає поступове просування до РДДБ за функціональним 

напрямком та ступенем відкриття ринку. Щодо функціональності, то будуть 

впроваджуватись відповідні елементи нового РДДБ. Що стосується напряму 

збільшення відкриття ринку, – частка обсягу електроенергії, проданої на РДДБ, 

поступово збільшуватиметься. 

Поступовий перехід до РДДБ здійснювався і в інших країнах. У декількох 

країнах перехід здійснювався від ринків, побудованих на базі Пулу, подібного 

до українського, хоча здебільшого перехід мав місце безпосередньо від 

попереднього неконкурентного ринку до РДДБ. В обох випадках звичайний 

підхід полягав у тому, щоб одразу ввести всі функціональні складові, а потім 

поступово збільшувати рівень відкриття ринку. Стандартний інструмент для 

пом’якшення питань поступового відкриття ринку – використання 

обов’язкових регульованих контрактів, що охоплюють частину 

електропостачання й виробітку. 

Передбачається, що упродовж ринкового переходу в Україні на першому 

та другому етапах два ринки функціонуватимуть паралельно, створюючи деякі 

організаційні й процедурні складності. Проте консультантами КЕМА в рамках 

проекту технічної допомоги «Розвиток структури з метою підтримки 

впровадження та регулювання повномасштабного конкурентного Оптового 

ринку електроенергії (ОРЕ)» запропоновано певні базові принципи керування 

таким паралельним функціонуванням шляхом внесення лише мінімальних змін 

до поточних процесів обчислення диспетчерського графіка, організації 

системної роботи та взаєморозрахунків. Водночас запропоновано порядок 

відокремлення частини виробництва й частини електропостачання для участі в 

новому ринку: для виробництва це здійснюватиметься через встановлення 

НКРЕ квот для виробників, а для споживачів/постачальників – через 

призначення статусу «кваліфікованого споживача» та «постачальника 

кваліфікованого споживача» на підставі певних критеріїв. 
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Моніторинг на першому перехідному етапі 

Щодо можливих шляхів моніторингу на першому етапі переходу 

зроблено такі припущення: 

 хоча для диспетчеризації в Пулі будуть наявні всі енергоблоки, певна 

частина цієї потужності розподілятиметься на ринку двосторонніх договорів, а 

відтак не кваліфікуватиметься для різноманітних платежів Пулу, у т.ч. плати за 

робочу потужність; 

 постачальники, які купують енергію на ринку двосторонніх договорів, 

не повинні будуть платити за цінами Пулу, хоча практично всі потоки енергії 

йтимуть через Пул; 

 НКРЕ й надалі намагатиметься досягати «прогнозної» ціни, 

встановлюваної для генерації, розподіленої в Пул. 

Інформація, яка нині надається ДП «Енергоринок», і надалі існуватиме в 

її теперішній формі. Додаткова інформація має надходити від Адміністратора 

розрахунків РДДБ, а додаткові усталені дані про потужність, розподілену на 

РДДБ, мали б обліковуватися в НКРЕ. Ця додаткова інформація є необхідною 

для забезпечення того, щоб енергія, продана виробниками на ринку 

двосторонніх договорів РДДБ, а також плата за потужність, не сплачувалися б 

із Пулу, та щоб енергія, куплена постачальниками на ринку двосторонніх 

договорів, не несла б у собі нарахувань Пулу. 

 

Отже, з метою виділення платіжних коригувань на обсяги продажу 

споживачам на ринку двосторонніх договорів, необхідно буде мати таку 

інформацію: 

 базу даних усієї потужності генерувальних компаній, розподіленої на 

ринку двосторонніх договорів, у т.ч. середній діапазон маневреності (у 

відсотках від загальної маневреності, яка, зазвичай, забезпечується); 

 прогнозовані значення потоків енергії, витрат на паливо та загальну 

робочу потужність виробників 

 індикативні щогодинні ставки платежів за робочу потужність, 

маневреність, а також дозволені діапазони заявок, що подаються тепловими 

електростанціями в Пул; 

 щогодинні платежі Пула виробникам за енергію та маневреність; 

 щогодинні платежі, здійснювані кожним постачальником. 
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Крім того, Адміністратор розрахунків має надавати НКРЕ: 

 погодинний обсяг енергії, що підлягає продажу на ринку двосторонніх 

договорів кожним виробником за договором (виробники продаватимуть 

енергію на РДДБ зі свого загального портфеля, а відтак буде неможливо 

обліковувати енергію, яка видається саме для РДДБ. Отже, проданою 

виробниками енергією буде обсяг, повідомлений Адміністратору розрахунків 

РДДБ, як проданий за двостороннім договором); 

 обсяг облікованої енергії, відібраний за кожним постачанням; 

 небаланс кожного постачальника на ринку двосторонніх договорів та 

грошові кошти, сплачені за такий небаланс. 

На підставі отриманої інформації НКРЕ зможе розрахувати: 

 надходження та витрати виробників і постачальників у Пулі; 

 грошові суми, не сплачені виробникам через обсяги продажу на 

РДДБ; 

 грошові суми, не сплачені постачальниками через те, що енергію було 

куплено на ринку двосторонніх договорів. Проте на підставі цієї інформації 

НКРЕ не зможе прямо розрахувати надходження виробникам та витрати 

постачальників на ринку двосторонніх договорів через відсутність інформації 

про ціни двосторонніх договорів. 

 

Моніторинг на другому перехідному етапі 

Другий перехідний етап умовно розділяється на етапи 2А і 2Б. Головна 

відмінність етапу 2А порівняно з етапом 1 полягає в тому, що графік Пулу «на 

добу наперед» в подальшому не буде змінюватись, і деяким виробникам 

потрібно буде подавати додаткові заявки та пропозиції на ринок РДДБ. Тоді 

ціни цих заявок та пропозицій використовуватимуться для команд повторної 

диспетчеризації, а зміни становища виробника внаслідок повторної 

диспетчеризації використовуватимуться для ціноутворення з небалансів деяких 

учасників РДДБ із чистим нарахуванням у дебіт чи кредит ДП «Енергоринок» 

за залишкові «небаланси» в Пулі. 

Головна відмінність у наданні інформації полягає в тому, що ДП 

«Енергоринок» як оператору Пулу потрібно буде подавати ціни, які 

встановлюються внаслідок заявок у Пулі (скориговані з урахуванням платежів  
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за потужність), Оператору балансуючого ринку (ОБР) РДДБ, який 

переводитиме ці ціни в Заявки та Пропозиції. Тоді до відома ОБР доводяться 

команди повторної диспетчеризації, на підставі яких він розраховуватиме ціну 

небалансу. 

Як і тепер, платежі виробникам у Пулі здійснюватимуться на основі їх 

графіків диспетчеризації на добу наперед, але штрафи та додаткові платежі 

внаслідок роботи в реальному часі й повторної диспетчеризації 

сплачуватимуться через РДДБ. Замість штрафів виробники матимуть справу з 

платежами за небаланси. Отже, додаткову інформацію про штрафи і платежі 

виробників потрібно буде подавати через Адміністратора розрахунків (АР) 

РДДБ. Звітність про цю інформацію має надходити до НКРЕ, а не до ДП 

«Енергоринок» (оператора Пула), оскільки платежі здійснюватимуться через 

АР. При цьому усе початкове ціноутворення та всі рішення про складання 

графіків відбуватимуться за правилами Пула, а впродовж цього етапу додаткова 

інформація вимагатиметься лише для моніторингу чистих надходжень 

виробникам електроенергії. 

На етапі 2Б порівняно з етапом 2А не відбудеться інших змін, крім того, 

що виробники самі встановлюватимуть Оператору балансуючого ринку ціни 

своїх Заявок та Пропозицій. Робота Пулу залишиться незмінною, але для 

розрахунку деяких із наведених у попередніх статтях індексів моніторингу 

ринку використовуватиметься звітність, яка надходитиме до НКРЕ від АСР. 

Більшу роль також відіграватиме визначення рівнів доходу виробників, 

оскільки певна частина цього доходу надходитиме від цін балансування, 

винесених за рамки правил Пула. 

 

Моніторинг на третьому перехідному етапі 

Планується, що на Етапі 3 переходу до нової моделі ринку Пул припиняє 

свою роботу. Певна форма суб’єкта, що працюватиме за механізмами Пулу, 

залишиться для
 
постачальників

 
електроенергії некваліфікованим

 
споживачам 

(та іншим споживачам, які вирішили залишитися на регульованих цінах). Цей 

суб’єкт (далі – «залишковий Пул») працюватиме як біржа електроенергії та 

узгоджуватиме заявки, зроблені постачальниками, із пропозиціями, зробленими 

виробниками, для розрахунку щогодинної ціни «залишкового Пулу». 
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Ціна «залишкового Пулу» відрізнятиметься від ціни існуючого Пулу, 

тому що до неї не будуть входити окремі платежі за маневреність чи будь-які 

інші штрафи і нарахування, які нині сплачуються в Пулі. «Залишковий Пул» не 

обов’язково враховуватиме всю енергію, яка постачається споживачам 

«залишкового Пулу», оскільки певні обсяги продажу могли би бути за прямими 

двосторонніми договорами між виробниками й постачальниками, а основна 

маса цих договорів напевно буде за регульованими цінами. 

Моніторинг «залишкового Пулу» охоплюватиме надходження до НКРЕ 

такої звітності: 

 Оператор «залишкового Пулу» звітуватиме про щогодинні договірні 

обсяги продажу електроенергії кожним виробником та її купівлі кожним 

постачальником у кожну годину, а також про ціну, встановлену для цих обсягів 

продажу в «залишковому Пулі»; 

 Постачальники електроенергії споживачам за регульованими 

тарифами звітуватимуть про ціни та обсяги за будь-якими двосторонніми 

договорами, укладеними з виробниками за рамками «залишкового Пулу»; 

 Адміністратор розрахунків РДДБ звітуватиме про обсяги та витрати 

небалансів постачальників електроенергії споживачам «залишкового Пулу». 

 

Заходи регуляторного стимулювання 

Ці заходи призначені для підвищення надходжень, які теплові 

генерувальні компанії могли б отримувати від продажу енергії за 

двосторонніми договорами на РДДБ на перших етапах перехідного процесу. 

Роль моніторингу ринку в цьому процесі полягає не в традиційному розкритті 

потенційних зловживань ринковою владою. Натомість моніторинг ринку 

використовуватиметься для вимірювання рівнів доходу на паралельних ринках, 

а також для забезпечення того, щоб заходи регуляторного стимулювання 

надавали виробникам та постачальникам достатнє грошове стимулювання для 

участі в роботі РДДБ, не сплачуючи їм при цьому надмірних коштів. 

До цих заходів, зокрема, належать: 

 платежі за потужність, сплачувані в частині потужності на РДДБ; 

 договори на атомний «сандвіч»; 



Розділ 2. Деякі питання реформування ринку електричної енергії України 

130 

 

 розподіл надприбутків АЕС і ГЕС, отриманих на РДДБ; 

 зменшення дотаційних платежів для споживачів і постачальників на 

РДДБ; 

 збереження платежів за маневреність виробникам на РДДБ. 

Вони почергово обговорюватимуться стосовно цілей, які повинен досягти 

моніторинг ринку. Тоді можуть розглядатися технічні прийоми та необхідні 

дані. Проте центральною метою заходів стимулювання є коригування 

надходжень, отримуваних виробниками з РДДБ, а відтак буде необхідно 

прогнозувати дохід, який виробники отримуватимуть від продажу 

електроенергії за двосторонніми договорами. Отже, потрібно буде реєструвати 

ціни двосторонніх договорів. 

На ранніх перехідних етапах до нової моделі ринку більшість цін 

двосторонніх договорів встановлюватимуться шляхом аукціонного продажу 

договорів. На пізніших перехідних етапах договори продаватимуться, 

здебільшого, на відкритому ринку, а відтак інформацію про ціни буде не так 

легко добути. Джерелами інформації могли би бути: 

 Біржа електроенергії, на якій установлюються щогодинні ціни, що 

можуть використовуватися для оцінки доходів та стимулів, навіть якщо 

більшість проданої енергії постачається споживачам «залишкового Пулу»; 

 ціни небалансу, які складатимуть середню величину ринкової ціни; 

 проведення НКРЕ опитувань щодо договірних цін або накладення на 

постачальників зобов’язання зазначати ціни в купованих ними двосторонніх 

договорах. 

Платежі за потужність, сплачувані в частині потужності на РДДБ. 

Оскільки НКРЕ вестиме базу даних усієї енергетичної потужності, розподіленої 

на РДДБ, вона зможе точно розрахувати, скільки коштів буде втрачено 

тепловими електростанціями через несплату їм платежів за робочу потужність 

із Пула. Даний захід стимулювання дозволив би сплачувати такі платежі за 

потужність із Пула, але за зменшеною ставкою. 

Головне питання для НКРЕ полягатиме в тому, який ефект це матиме для 

надходжень виробникам у цілому. Платежі надходили б із Пула, а відтак 

загальні ціни Пула для постачальників підвищилися б, якщо б не було певного 

зменшення платежів за потужність, сплачуваних генерації, яка залишається в 

Пулі. 
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Такі коригування платежів за потужність на даний час здійснюються 

щомісячно. Ці платежі за потужність у частині потужності, розподіленої на 

РДДБ, будуть ще одним елементом у розрахунку, але ефекти будуть відомими 

заздалегідь, а відтак розрахунок не стане складнішим. Уся необхідна 

інформація вже буде в наявності. 

Починаючи з етапу 3 переходу до нової моделі ринку, платежі за робочу 

потужність у Пулі припиняться, тобто цей захід буде застосовуватися лише на 

етапах 1 і 2. 

Договори на атомний «сандвіч». У запропонованому атомному 

«сандвічі» вимагається, щоб постачальник за кожні 100 МВт·г енергії, на які 

укладає договір, він мусив був укласти договір на певну кількість мегават-

годин теплової генерації. НКРЕ потрібно буде розрахувати, яка пропорція 

теплової генерації вимагатиметься для забезпечення достатнього доходу 

теплових електростанцій. Отже, вимоги щодо звітності можуть бути такими: 

 прогнозовані обсяги енергії за двосторонніми договорами, 

укладеними між постачальниками та Енергоатомом, потрібно буде 

підтверджувати виміряними обсягами договорів, про які звітує Адміністратор 

розрахунків; 

 Прогнозовані обсяги енергії за двосторонніми договорами, 

укладеними між постачальниками та тепловими генерувальними компаніями, 

знову ж таки, потрібно буде підтверджувати фактичними договірними обсягами 

енергії за даними Адміністратора розрахунків; 

 Ціни в усіх двосторонніх договорах. 

На перших етапах інформація про договори може надходити з 

пропонованих аукціонів. Ця інформація дозволить НКРЕ розраховувати 

надходження тепловим електростанціям порівняно з надходженнями з Пула, а 

відтак вона зможе визначити, скільки теплової генерації повинно бути в 

«сандвічі». НКРЕ також матиме достатню інформацію для моніторингу доходів 

теплових електростанцій, щоб визначити, чи було встановлено«сандвіч» на 

належному рівні. 

Розподіл надприбутків АЕС і ГЕС, отриманих на РДДБ. Моніторинг 

розподілу охоплює прямий перерозподіл надприбутків, які мали б отримувати 

атомні й гідрогенерувальні компанії від продажу електроенергії за 

двосторонніми договорами порівняно з її продажем за регульованими цінами в 

Пулі. НКРЕ має визначити розмір отриманого надприбутку та шляхи розподілу  
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зібраних коштів між тепловими електростанціями. Інформаційні вимоги щодо 

звітності до НКРЕ такі: 

 енергогенерувальні компанії, які експлуатують АЕС і ГЕС (або 

постачальники), повинні звітувати про ціни, сплачувані за двосторонніми 

договорами (на початку наявними будуть договірні аукціонні ціни); 

 Адміністратор розрахунків повинен звітувати про обсяги енергії, 

продані кожним виробником за двосторонніми договорами. 

Це надасть НКРЕ достатню інформацію для моніторингу розрахунку – 

скільки додаткових коштів зароблено атомними і гідрогенерувальними 

компаніями та скільки електроенергії продано тепловими електростанціями, що 

може використовуватися як основа для розподілу цих коштів. 

Зменшення дотаційних платежів для споживачів і постачальників на 

РДДБ. Зроблене припущення полягає в тому, що з усієї облікованої енергії, 

купованої постачальниками на РДДБ, справлятиметься фіксований платіж за 

кожну мегават-годину для сплати витрат на платежі за дотаційними 

сертифікатами на тій же основі, як і постачальниками в Пулі. Вся необхідна 

інформація про дотаційні сертифікати вже є в Пулі. Отже, єдина додаткова 

інформація, що знадобилася б НКРЕ, стосується розрахунку доходів і витрат 

виробників та постачальників на РДДБ, яка така сама, що й потрібна для 

розрахунку ефектів будь-якого з цих заходів стимулювання. 

Збереження платежів за маневреність виробникам на РДДБ. Основна 

маса платежів за маневреність здійснюється щодо кожного енергоблоку на 

основі заявлених мегават маневреності цього блоку. Оскільки договірні обсяги 

продажу на РДДБ надходитимуть від генерувальних компаній, а не від окремих 

енергоблоків, можливо буде лише оцінювати, в якому обсязі слід вивести 

платіж за маневреність у компаніях, які розподіляють енергетичну потужність 

на РДДБ. Можна припустити, що якщо потужність, розподілена на РДДБ, 

становить 10 % від заявленої робочої потужності всіх енергоблоків, що 

експлуатуються певною генерувальною компанією, то слід вивести 10 % від 

загальної суми платежів, які мають здійснюватися цій компанії. 

Отже, НКРЕ має всю необхідну інформацію для розрахунку, який ефект 

буде в разі, якщо компанії буде дозволено зберігати платежі за маневреність у 

Пулі в частині потужності, розподіленої на РДДБ. 
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Перед НКРЕ залишається питання, що якщо дозволити платежі за 

маневреність на весь обсяг потужності, то повинні збільшитися платежі, 

здійснювані постачальниками (бо ціни Пулу підвищаться), якщо не буде 

зменшено ставку цього платежу за кожний мегават. 

Починаючи з Етапу 3 переходу до нової моделі ринку платежі за 

маневреність у Пулі припиняться. 

 

Аукціони потужності 

Виробники продаватимуть початкові двосторонні договори для нового 

ринку на аукціоні. Питання моніторингу ринку охоплюють передбачення 

потенціалу та запобігання використанню ринкової влади будь-якою компанією 

для штучного підвищення цін. Ринкова влада могла б використовуватися на 

аукціоні як продавцем, так і покупцем. На таких аукціонах у всьому світі 

з’являється безліч правил, призначених для запобігання використанню ринкової 

влади учасниками (одне з важливих правил, відоме як Правило активності, 

запобігає виходу учасників на аукціон на пізньому етапі або збільшенню їх 

обсягів у подальших раундах у разі зменшення ними обсягів у попередньому 

раунді. Цей моніторинг має здійснюватися адміністратором аукціону), а відтак 

є малоймовірним, що учасникам буде легко маніпулювати правилами аукціону 

з метою здобуття фінансової переваги. 

Найімовірнішим учасником для використання ринкової влади на 

аукціонах може вважатися ДАЕК «Енергоатом». Він міг би це робити шляхом 

притримування потужності для штучного підняття цін. Проте розмір прибутку, 

який він заробляв би на кожній додатковій мегават-годині, проданій на РДДБ, 

порівняно з її продажем у Пулі, означає набагато більшу імовірність того, що 

він намагатиметься максимізувати обсяги продажу, а не піднімати штучно ціни 

ще вище. 

Отже, найбільший ризик для конкуренції, імовірно, виявлятиметься в 

ціновій поведінці різних теплових генерувальних компаній. На цей момент 

жодна теплова генерувальна компанія не може вважатися домінуючою. Отже, 

спроби притримування потужності від аукціону просто означатимуть, що інша 

компанія збільшила би свою частку ринку, а відтак головний ризик у сфері 

генерації, імовірно, виникатиме в разі змови між виробниками. 
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Попит кваліфікованих споживачів, імовірно, буде досить еластичним, 

оскільки для потенційних споживачів легко буде залишитися в Пулі. Це 

послаблює купівельну спроможність кожного постачальника на аукціоні, 

оскільки будь-яка їх спроба штучно знизити ціну шляхом притримування свого 

власного попиту наразиться на конкуренцію інших постачальників за 

розширений попит для постачання електроенергії додатково залученим 

споживачам. Хоча невідомо, скільки постачальників подаватимуть заявки на 

аукціон, лише повний монополіст буде в сильному становищі для впливу на 

ціни, а зловживання ринковою владою буде імовірним лише в разі змови між 

постачальниками. 

Отже, хоча аналіз результатів кожного аукціону (цін, обсягів, кількості 

учасників тощо) та коригування правил аукціону відповідно до результатів 

цього аналізу матиме важливе значення, великих ризиків зловживання 

ринковою владою під час проведення кожного аукціону не варто очікувати. 

Проте є ризики, які виникають між аукціонами. Сторони можуть 

скоригувати свої аукціонні стратегії, знаючи, що будуть подальші аукціони, або 

вони матимуть можливість реалізувати електроенергію на вторинних ринках 

після аукціону; ціна, що встановлюється внаслідок одного аукціону, 

впливатиме на початкові заявки та пропозиції на подальших аукціонах і у 

вторинній торгівлі. 

Якщо аукціон є головним ринком для доступу до електроенергії, то 

ризики маніпулювання ціною на тому чи іншому аукціоні не будуть великими 

за умови, що жодна сторона не має значної ринкової влади поза межами 

аукціону. Проте, якщо це не так, то ціни на аукціоні потрібно трактувати як на 

будь-якому іншому ринку, де домінування становить ризик. 

Щодо даних для моніторингу ринку. Виробники повинні пропонувати 

електроенергію на аукціоні за ціною, що перевищує ту, яку вони очікували б 

отримати за цю електроенергію в Пулі. Цінами всієї теплової генерації будуть: 

очікувані середня гранична ціна системи плюс середні платежі за робочу 

потужність плюс середній платіж за маневреність плюс будь-яка частка 

додаткових платежів від заходів регуляторного стимулювання. 

У цьому середовищі єдине реальне коливання цін пропозиції повинне 

базуватися на різниці в їхніх прогнозах щодо цін Пулу. 
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Будь-яка генерувальна компанія з дуже високими цінами просто не 

матиме успіху на аукціоні. Отже, зловживання ринковою владою виникатиме 

лише в разі, якщо всі генерувальні компанії змовляться пропонувати такі високі 

ціни. Моніторинг цього може здійснюватися з використанням випробування за 

прибутковістю. 

Постачальники повинні подавати заявки на аукціоні за цінами, дещо 

нижчими за очікувані ціни Пулу. Будь-який постачальник, що подає заявку, 

значно нижчу за цю прогнозну ціну, не матиме успіху в отриманні договорів. 

Отже, значно нижчими за очікувану ціну Пула аукціонні ціни можуть бути 

лише в разі змови постачальників. Моніторинг цього залежав би від порівняння 

із власним прогнозом НКРЕ щодо цін Пулу (якщо прогноз складається для 3-

місячного договору, то прогноз НКРЕ не повинен більш ніж на 10% 

відрізнятися від прогнозу, зробленого учасником ринку; для річного договору 

можна було б очікувати більшого відхилення). 

Моніторинг зловживань ринковою владою на паралельних ринках 

Паралельні ринки змінюватимуться з плином часу, причому обсяг Пулу 

поступово скорочуватиметься в міру того як його перебиратиме РДДБ. Поки 

ринки працюватимуть паралельно, існуватиме ризик перехресного 

субсидіювання, використовуваного як стратегія для здобуття домінуючого 

становища на РДДБ. Хоча учасник міг би прагнути домінування в Пулі, але це 

не викликає великого занепокоєння. Така стратегія може бути лише 

короткостроковою, тому що Пул поступово згортається. 

В міру розвитку правил РДДБ також змінюватимуться шляхи, якими його 

учасники могли би здобути ринкову владу та зловживати нею. Найбільша 

передбачувана відмінність виникне з початком активності балансувального 

механізму. 

Виробники продаватимуть енергію як у Пулі, так і на РДДБ, але без 

розподілу конкретних енергоблоків на РДДБ. Певний виробник може прагнути 

встановити домінуюче становище на РДДБ із використанням надходжень із 

Пулу для підтримання продажу за двосторонніми договорами. На початку це 

може реалізуватися через стратегію подання заявок виробниками на аукціонах. 

Постачальники також могли би прагнути домінування на РДДБ. Проте 

вони не матимуть нагод для впливу на ціни Пулу, а відтак питання ринкової 

влади, що виникатимуть, будуть такими самими. 
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На етапі 3 «залишковий Пул» залишатиметься значним і надалі 

забезпечуватиме помітну базову ціну, за якою здійснюватиметься 

ціноутворення у двосторонніх договорах. Виробники матимуть стимул 

розподіляти свою найменш витратну потужність на ринок двосторонніх 

договорів, що підвищить ціни в менш конкурентному Пулі. Це могло б надалі 

загостритися, якщо виробник здобуде домінуюче становище в Пулі та зможе 

тоді призначати підвищені ціни Пулу. На Етапі 3 переходу до нової моделі 

ринку Пул діятиме як біржа електроенергії на добу наперед, причому 

виробники подаватимуть пропозиції, що мають узгоджуватися з попитом тих 

споживачів, які не є на РДДБ. 

Постачальники на цьому етапі перехідного ринку також можуть мати 

нагоди для здобуття ринкової влади, але це стосуватиметься лише РДДБ, а не 

паралельного ринку. 

 

2.4 Визначення складових плати за готовність до надання 

допоміжних послуг із регулювання частоти в ОЕС України 

 

Сьогодні розвиток оптового ринку електричної енергії України 

пов’язаний із впровадженням конкурентної моделі – ринку двосторонніх 

договорів та балансуючого ринку електричної енергії (РДДБ). Одним із 

сегментів моделі РДДБ є ринок допоміжних послуг. 

 

У національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому Указом 

Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012, передбачено 

затвердження порядку придбання системним оператором ринку електричної 

енергії допоміжних послуг та методики формування цін (тарифів) на допоміжні 

послуги. 

Ринок допоміжних послуг (ДП) організовується системним оператором з 

метою придбання допоміжних послуг у постачальників цих послуг для 

забезпечення як сталої і надійної роботи ОЕС України, так і якості електричної 

енергії відповідно до встановлених стандартів. Серед інших виділяються ДП з 

первинного та вторинного регулювання частоти та активної потужності (надалі – 

ПРЧП та ВРЧП). 
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Метоюцього матеріалу є дослідження методів ціноутворення за надання 

ДП з ПРЧП та ВРЧП щодо завантаження енергоблоків в ОЕС України з 

урахуванням досвіду функціонування ринків ДП в країнах Європи та 

особливостей ринку електроенергії України. Методи ціноутворення за 

готовність до надання ДП з ПРЧП та ВРЧП щодо розвантаження в цій статті не 

розглядаються і є предметом подальших досліджень та публікацій. 

Проведений аналіз свідчить, що до основних складових щодо надання 

цих ДП у різних країнах належать можливість забезпечення послуги 

(забезпечення відповідності технічним вимогам), готовність до надання цієї ДП 

та фактичне надання ДП у разі потреби. 

Першу складову можна врахувати як технічну вимогу до потенційного 

постачальника ДП, що має бути визначена в договорі щодо участі на ринку ДП, 

причому зазначена складова ДП може бути оплачуваною (через повернення 

капітальних вкладень учаснику ринку) або неоплачуваною. Плата за фактичне 

надання ДП може визначатися на основі даних вимірювань щодо зміни рівня 

навантаження енергоблоків або частоти в мережі, однак це потребує 

використання складних систем реєстрації інформації щодо надання послуг із 

ПРЧП та ВРЧП, тому часто зазначена складова враховується опосередковано 

при розрахунках плати за забезпечення готовності до надання цих ДП. 

З іншого боку, забезпечення готовності до надання ДП з ПРЧП та ВРЧП 

завжди пов’язується з певними витратами та втратами, які зазнає постачальник 

цієї послуги. Отже, ця складова має бути компенсована постачальнику ДП у 

вигляді певного фіксованого платежу або через компенсацію втраченої вигоди 

(відшкодування витрат, що відповідають альтернативному виду діяльності). 

На основі аналізу світового досвіду, правил оптового ринку електричної 

енергії України та проведених досліджень запропоновано визначення однієї зі 

складових витрат, пов’язаних із наданням ДП, а саме витрат на підтримку стану 

готовності i-го енергоагрегату електростанції до надання ДП з ПРЧП та/або 

ВРЧП. Ці витрати визначаються величиною втраченої вигоди, що виникає 

внаслідок необхідності утримання резерву активної потужності, яка могла бути 

використана власником енергоагрегату електростанції для продажу електричної 

енергії на оптовому ринку електричної енергії, незалежно від фактичного 

використання цього резерву при наданні послуги з ПРЧП. 

Виділимо основну складову плати за готовність до надання ДП з ПРЧП – 
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плату за резерв активної потужності для забезпечення регулювання частоти. 

Нехай максимальна потужність енергоблока становить мах

брР . Тоді для 

забезпечення заданого діапазону регулювання 
резP  виробник має утримувати 

навантаження енергоагрегату не вище рівня 

д мах

бр бр резР Р P . 

Тому платежі утримання резерву мають компенсувати вигоду, яку 

виробник електроенергії втрачає внаслідок неповного завантаження 

виробничих потужностей (надалі – «втрачена вигода»). 

Розглянемо графічну інтерпретацію нарахувань за «втрачену вигоду» для 

виробників електроенергії, що працюють за регульованими тарифами. Для 

спрощення припускаємо, що розрахунковий період дорівнює одній годині і 

протягом цього часу режим роботи енергоагрегату не змінюється. У цьому разі 

допустимо вважати, що час роботи енергоагрегату враховується у виразах 

неявно і тому в подальших міркуваннях він не згадується. Позначимо паливну 

складову собівартості виробництва електроенергії для учасника ринку як бС , а 

тариф на відпуск електроенергії – як ее

ВТ  (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 – Графічна інтерпретація нарахувань за «втрачену вигоду» 

для виробників електроенергії, що працюють за регульованими тарифами 

 

Якщо енергоагрегат працює з максимальним навантаженням мах

брР , то 

витрати на виробництво електроенергії ( )мах

ВВ  чисельно відповідатимуть площі 

прямокутника AEFD на рис. 2.1, тобто 
( ) .мах б мах

В брВ С Р  
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Платіж за вироблену електроенергію ( )мах

ееП , який сплачується виробнику, 

чисельно відповідає площі прямокутника ABCD на рис. 2.1, тобто 
( ) .мах ее мах

ее В брП Т Р  

Тоді вигода, отримана від виробництва та продажу електроенергії ( )мах

ееВг  

відповідатиме площі прямокутника EBCF, тобто 
( ) ( ) ( ) ( ).мах мах мах ее мах б мах мах ее б

ее ее В В бр бр бр ВВг П В Т Р С Р Р Т С  

Якщо з метою надання ДП з ПРЧП, навантаження енергоагрегату 

знижується до рівня д

брР  (яке дорівнює різниці між максимальним значенням 

активної потужності та значенням резерву активної потужності, тобто 
д мах

бр бр резР Р P ), то витрати на виробництво електроенергії ( )д

ВВ  чисельно 

відповідатимуть площі прямокутника AEHJ на рис. 2.1, тобто 

( ) .д б д

В брВ С Р  

Платіж за електроенергію ( )д

ееП  при навантаженні д

брР  чисельно відповідає 

площі прямокутника ABGJ на рис. 2.1, тобто 
( ) .д ее д

ее В брП Т Р  

Тоді вигода, отримана від виробництва та продажу електроенергії, 

відповідатиме площі прямокутника EBGH на рис. 2.1, тобто 
( ) ( ) ( ) ( ).д д д ее д б д д ее б

ее ее В В бр бр бр ВВг Вг В Т Р С Р Р Т С  

Таким чином, платіж, що відшкодовує втрачену внаслідок неповного 

завантаження енергоагрегату вигоду ВВ

ееВг , відповідатиме площі заштрихованого 

прямокутника HGCF на рис. 2.1, тобто 
( ) ( ) ( ) ( ).ВВ мах д ее б ее б

ее ее ее В ВВг П П Т С Т С  

Розглянемо способи визначення плати за готовність надання ДП з ПРЧП 

та ВРЧП для виробників електроенергії, що працюють за ціновими заявками, 

що стосуються завантаження енергоблоків електростанцій. 

За умов існуючої моделі оптового ринку електричної енергії України 

виробники електроенергії, що працюють за ціновими заявками, подають таку 

основну інформацію: 

 характеристика питомих витрат палива на виробництво електроенергії, 

визначена двома режимними точками (b1, Р1) та (b2, Р2), г/кВт·год, МВт; 

 максимальна потужність енергоагрегату мах

брР , МВт. 
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При цьому відомими є вартість умовного палива ЦУПЕ, грн/т, та 

гранична ціна системи ЦПС, грн/МВт·год. 

Нехай для генератора ТЕС визначено характеристику відносних 

приростів палива у вигляді опорної точки (b1, P1) та точки максимального 

режиму (bmax, Pmax), як показано на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 – визначення плати за готовність надання ДП з ПРЧП та ВРЧП 

для виробників електроенергії, що працюють за ціновими заявками 

 

За обсяг резерву активної потужності на завантаження беремо Ррез+. Тоді 

потужність генератора при утримуванні резерву на завантаження становитиме 
( )

max max

рез

резР Р Р , МВт. Нехай відповідні цій потужності питомі витрати палива 

за графіком рис. 2.2 становлять ( )

max

резb , г/кВт·год. 

Як видно з рис. 2.2, утримання резерву активної потужності на 

завантаження призводить до того, що енергоагрегат працює в менш 

економічному режимі (в режимі з підвищеними витратами палива). Відповідно 

втрачається частина вигоди, яку власник енергоагрегату мав би отримати у разі 

використання відведених під резерв «на завантаження» виробничих 

потужностей для безпосереднього виробництва електроенергії. 

Крім того, як видно з рис. 2.2, лінійна модель апріорі має методичну 

похибку. Порівняно з нелінійною характеристикою (відображено на рис. 2.2 

штрих-пунктирною лінією) лінійна модель завищуватиме значення питомих 

витрат палива і відповідно витрат на виробництво електроенергії. Найбільшого 

значення методична похибка досягатиме при навантаженні генератора 0,5 – 0,6 

від Pmax. 

b, г/кВт·год
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Погодинні витрати палива для навантажень відповідно Р1 та Р2 

розраховуються за формулою 

1 1 2 2
1 2; .

1000 1000

b P b P
В В  

Вартість виробництва електроенергії для кожної опорної потужності 

визначається за формулами 

1 2
1 2; .

1000 1000

УПЕ УПЕb Ц b Ц
Ц Ц  

Прирощені витрати палива для цінової заявки визначаються за формулою 

2 1 2 2 1 1

2 1 2 1

.
1000 ( )

B B b P b P
dB

P P P P
 

Значення прирощеної ціни за кожною ціновою заявкою визначаються за 

формулою 

.УПЕdЦ dB Ц  

Розрахункова вартість виробництва електроенергії при навантаженні 

енергоблока  , МВт, розраховується за формулою 

1 1 1( ).д

розр брД Ц Р dЦ Р Р  

Для оцінювання обсягів цих складових виконаємо порівняння 

економічних показників двох режимів: режиму максимального завантаження 

енергоагрегату (робота енергоагрегату з потужністю мах

брР ) та режиму 

завантаження енергоагрегату з утриманням резерву активної потужності «на 

завантаження» Pрез+ (робота енергоагрегату з навантаженням мах

бр резР Р ). 

Визначимо максимальне навантаження енергоблока з урахуванням 

резерву «на завантаження» 

( ).мах рез мах

бр бр резР Р Р МВт  

Розрахункова вартість виробництва електроенергії при максимальному 

навантаженні енергоблока 
max

1 1 1( ).мах

розр брД Ц Р dЦ Р Р  

Розрахункова вартість виробництва електроенергії при максимальному 

навантаженні енергоблока з урахуванням резерву на потреби ПРЧП 
max 1

1 1 1( ).рез мах

розр бр резД Ц Р dЦ Р Р Р  

Платіж за виробництво електроенергії при роботі генератора з 

навантаженням мах

брР
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max .ПС мах

р брТ Ц Р
 

Аналогічно платіж за виробництво електроенергії при роботі генератора з 

навантаженням max резР  
max ( ).рез ПС мах

р бр резТ Ц Р Р  

Вигода виробника електроенергії при роботі енергоагрегату з 

навантаженням мах

брР  обчислюється за формулою 

max max max .розрП Т Д  

Вигода виробника електроенергії при роботі енергоагрегату з 

навантаженням max резР  обчислюється за формулою 
max max max .рез рез рез

розрП Т Д  

Тоді шляхом нескладних перетворень отримуємо вираз для розрахунку 

втраченої вигоди внаслідок утримання резерву на завантаження 

( ).рез мах мах рез ПС

рез рП П П Р Ц dЦ  

Для графічного аналізу втраченої вигоди введемо фіктивну розрахункову 

величину «граничні витрати палива», що відображає платежі за вироблену 

електроенергію у паливному еквіваленті 
310

.

ПС

рПС

р

упе

Ц
b

Ц
 

Графічну інтерпретацію значень ПС

рb  у різних режимах роботи 

енергоагрегатів наведено на рис. 2.3. 

Оскільки для всіх енергоагрегатів системи гранична ціна електроенергії 

напряму не залежить від робочого навантаження енергоагрегату 

( ( ) )ПС д

р брЦ Р const  і для кожного енергоагрегату ціна палива не залежить від 

робочого навантаження ( ( ) ),д

упе брЦ Р const  то для кожного енергоагрегату 

характеристика граничних витрат палива також не залежить від робочого 

навантаження енергоагрегату ( ( ) ).ПС д

р брb Р const  У режимі максимального 

навантаження мах

брР  платежі за електроенергію в перерахунку на паливний 

еквівалент чисельно відповідатимуть площі заштрихованого прямокутника на 

рис. 2.3, а. Витрати палива на виробництво електроенергії при максимальному 

навантаженні мах

брР  чисельно відповідатимуть площі заштрихованого 

прямокутника на рис. 2.3, б. Тоді вигода від виробництва електроенергії при 

максимальному навантаженні мах

брР  в паливному еквіваленті відповідатиме 

площі заштрихованого прямокутника на рис. 2.3, в. 
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                        а)                                                          б)                                               в) 

 

 

                        г)                                                          д)                                               е) 

 

Рис. 2.3 – Графічна інтерпретація значень ПС

рb  у різних режимах 

роботи енергоагрегатів 

 

Якщо для енергоагрегату виділяється потужність Ррез+ на завантаження, то 

платежі за електроенергію в перерахунку на паливний еквівалент чисельно 

відповідатимуть площі заштрихованого прямокутника на рис. 2.3, г, витрати 

палива на виробництво електроенергії – площі заштрихованого прямокутника 

на рис. 3, д, а вигода – площі заштрихованого прямокутника на рис. 2.3, е. 

Порівнюючи площі прямокутників на рис. 2.3, в та рис. 2.3, е, доходимо 

висновку, що різниця між отриманою вигодою в двох вищеозначених режимах 

(тобто вигода, втрачена внаслідок резервування потужностей на завантаження) 

чисельно відповідатиме площі заштрихованої фігури, наведеної на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 – Вигода, втрачена внаслідок резервування потужностей 

на завантаження 

 

Таким чином, при розрахунках за надання ДП з ПРЧП та ВРЧП 

компенсація втраченої вигоди враховує витрати, які зазнає виробник при 

утриманні резерву активної потужності. Означені втрати розраховуються як 

вартість не отриманого виробником електричної енергії прибутку внаслідок 

роботи генератора на неповне навантаження через невикористаний під час 

надання ДП резерв активної потужності. 

Запропонований у статті спосіб дає змогу впровадити прозорий механізм 

відбору постачальників ДП та ціноутворення за надання ДП, що відображає 

реальні витрати постачальників ДП на перехідних етапах впровадження РДДБ, і 

надати цінові орієнтири та оцінити економічну привабливість для 

постачальників ДП можливості невдовзі їх участі на ринку ДП. 

 

2.5 Завдання Держенергонагляду у сфері вдосконалення нормативної 

бази щодо обліку електричної та теплової енергії 

 

Діяльність Держенергонагляду України поширюється на всіх споживачів 

електричної та теплової енергії і здійснюється шляхом обстежень електричних і 

теплових установок. Окрім обстеження технічного стану енергоустановок 

споживачів, енергетичний нагляд поширюється на відповідність обліку обсягів 

виробництва, постачання і споживання енергії вимогам нормативних 

документів, а також дотримання показників якості енергії. 
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Тому єдність і логічна завершеність нормативної бази з обліку енергії є 

для Держенергонагляду одним з найважливіших напрямків щодо забезпечення 

діяльності. Наша діяльність з цього питання поширюється, в тому числі, на 

вимоги щодо наявності, повноти улаштування та організації експлуатації 

засобів обліку. 

З огляду на зазначене Держенергонагляд бере участь у підготуванні 

нормативних актів, спрямованих на організаційні та економічні заходи у сфері 

обліку енергії. 

Серед таких документів хотілося б зазначити, наприклад, проект закону 

«Про організацію комерційного обліку електричної і теплової енергії, рідких, 

газоподібних паливно-енергетичних ресурсів, технічної та питної води», 

підготовлений Інститутом енергозбереження і енергоменеджменту НТУУ 

«КПІ» на замовлення Держкоменергозбереження. Цей проект на момент 

розгляду мав декілька невідповідностей із законами «Про метрологію та 

метрологічну діяльність», «Про електроенергетику», а також із Правилами 

користування електричною енергію. На разі він містить ряд норм, які є 

прогресивними і, на жаль, не відображені в жодному з чинних законів. Зокрема, 

це вимоги щодо забезпечення експлуатації, ремонту та заміни приладів обліку 

постачальником ресурсів. Кошти на зазначені роботи повинні централізовано 

закладатися до тарифу на енергію. Наприклад, купуючи на ринку товар вам 

ніхто не дозволить зважити його власними вагами. 

Енергетики підприємств повинні забезпечувати якісну і безпечну 

експлуатацію технологічних енерговикористовуючих установок, а також 

запроваджувати енергозберігаючі технологічні процеси. А слідкувати за станом 

обліку енергії слід постачальнику. 

Щодо обліку електричної енергії 

Багато непорозумінь виникає під час прямого застосування 

постачальниками вимог п. 4.1 і п. 7.15 ПКЕЕ, які стосуються технічних та 

економічних заходів у разі зменшення середнього завантаження вимірювальних 

трансформаторів струму менше 5 %. Держенергонагляд вважає, що таке 

складне питання не повинно вирішуватись ПКЕЕ у такому спрощеному вигляді. 

Воно повинно вирішуватись за спеціальною методикою, на яку посилаються 

ПКЕЕ. Ця методика повинна розроблятися спеціалізованою організацію за 

участю фахівців з вимірювальної техніки. 
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Питання встановлення у споживачів лічильників, не внесених до 

державного реєстру, або виключених з нього, неодноразово стає приводом до 

конфлікту з постачальниками під час визначення його комерційним. І тут 

необхідно посилити контроль під час надання споживачу технічних умов на 

приєднання (Правила приєднання). ДП «Державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів» 

(Укрметртестстандарт) листом №29-19/87 від 25.03.2005 зазначило, що жодним 

нормативним актом Держспоживстандарту України не обмежено строк 

експлуатації вилучених з Державного реєстру лічильників до закінчення 

повного строку їх служби, який встановлений технічними умовами, або іншими 

технічними документами виробника. Але п.4.3 ПКЕЕ вимагає використовувати 

лише лічильники електричної енергії, внесені до Державного реєстру. Згідно з 

Цивільним правом презумпція невинності для юридичних осіб звучить, як 

«заборонено все, що не дозволено». Тому ми вважаємо, що такі лічильники слід 

вилучати з використання шляхом відмови у черговій повірці і з вимогою заміни 

на реєстровані прилади. 

Системи АСКОЕ, як комплексний апарат обліку потоків потужності та 

енергії в електричних мережах споживачів, дозволяють вирішувати на 

коректній інформаційній основі завдання розрахунку та аналізу втрат активної 

та реактивної електроенергії у електрообладнанні споживача та забезпечувати 

реальний баланс перетікань потужності на межі розділення електричних мереж. 

Вирішення зазначених завдань особливо важливе у реальних умовах 

встановлення приладового обліку не на межі балансового розділення 

електричних мереж, у складних випадках транзитів електроенергії через мережі 

споживача, а також для контролю та управління режимами роботи 

компенсувальних установок реактивної потужності (КУ), особливо під час 

залучення підприємства до регулювання потужності в електричних мережах 

електропостачальних організацій. 

З позиції зазначених завдань можна визначити такі формальні вимоги до 

реалізації АСКОЕ: 

1. Відповідно до нормативно-методичної бази необхідно використовувати 

уніфікований протокол обміну із зовнішніми інформаційними системами за 

контрольними зрізами вимірювання на основі прозорої інформаційної бази 

АСКОЕ. Конкретний протокол обміну повинен бути узгоджений та стати 

складовою договору про постачання електричної енергії. 
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2. Розрахунки втрат активної та реактивної електроенергії в обладнанні 

споживача (лінії, трансформатори, реактори тощо) та баланс перетікань 

активної та реактивної електроенергії повинні виконуватися на основі єдиної 

нормативно-методичної бази для АСКОЕ. 

3. У складі нормативно-методичної бази необхідно використовувати 

уніфікований алгоритм розрахунку балансу реактивної електроенергії, що 

враховує споживання, генерацію, втрати реактивної електроенергії, а також 

параметри та конфігурацію визначеної частини електричної мережі. Результати 

балансового розрахунку повинні визначати умови розрахунків плати за 

перетікання реактивної електроенергії відповідно до чинної Методики 

обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії. 

Для вирішення зазначених питань Держенергонагляд планує видати 

роз’яснення до Методики з визначення втрат електроенергії у трансформаторах 

і лініях електропередачі, затвердженої заступником Міністра енергетики 

України – Головним державним інспектором України з енергетичного нагляду 

В.А. Дарчуком від 18.02.1998 р., а також розробити і затвердити наступну 

редакцію цієї методики. Поставити перед Мінпаливенерго питання щодо 

розробки єдиних вимог до побудови систем АСКОЕ. 

Особливе місце обліку електроенергії займає вимірювання якості 

електроенергії, а також достовірність показань лічильників за умови 

погіршення показників якості електричної енергії (ПЯЕ). 

Нехтування факторами якості електроенергії утворює хибні уявлення про 

структуру технологічних витрат, що веде до порушень технічної політики 

енергозбереження в електромережах. Наявність несиметрії та 

несинусоїдальності ведуть до значних похибок електронних систем обліку 

активної та реактивної електроенергії, впроваджуваних в Україні, оскільки 

зарубіжні розробники таких систем не зорієнтовані на недопустимі у 

технологічно розвинених країнах порушення електротехнічних стандартів. 

На сьогоднішній день існує досить багато засобів вимірювання ПЯЕ, що 

відповідають вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 13109-97. В той час 

відсутні єдині вимоги щодо їх атестації, а також здійснення вимірів ПЯЕ. Тому 

сьогодні не можна стверджувати про єдність вимірів здійснених різними 

лабораторіями. 
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Проблема залучення споживачів до відповідальності за емісію 

першопричин несиметрії, несинусоїдальності та флікеру усталених режимів 

електричних мереж, а також до відповідальності за емісію першопричин 

провалів напруги, перенапруги і імпульсів напруги в перехідних режимах є 

нагальною і знаходиться в полі зору робочих груп, що готують чергові 

нормативно-методичні документи для розв’язання суміжних проблем. Справа 

гальмується через відсутність науково-методичної бази, яка дозволяла б 

виявляти конкретних емітентів погіршень ПЯЕ, визначала б їх економічну 

відповідальність і стимулювала б їх зацікавленість щодо виправлення ситуації. 

Економіко-організаційний механізм відповідальності споживачів за емісію 

основної першопричини погіршень першого показника якості електроенергії 

(відхилень напруги) в електромережах утворено в Україні затвердженням у 

1997 р. та розбудовою в 1998-1999 рр. відповідного комп’ютерного 

забезпечення, а також вводом у дію в 2000-2001 рр. нової Методики обчислення 

плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною 

організацією та її споживачами. 

Щодо обліку теплової енергії 

Облік теплової енергії є одним з найважливіших факторів в економіці 

теплоенергетики та у раціональному використанні тепла, як в промисловості, 

так і у побуті. 

Однак нормативна база щодо цього питання вже майже 10 років 

залишається не визначеною. 

Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству і 

Міністерством енергетики та електрифікації України наказом №57/112 від 

1.07.1996 р. були затверджені і введені в дію «Тимчасові правила обліку 

відпускання і споживання теплової енергії», які були розроблені на заміну 

«Правил учета отпуска тепловой знергии ПР 34-70-010-85», затверджених 

Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 29 березня 1984 р. 

Але сама назва «Тимчасові...» вже в той час говорила про те, що вони є 

недосконалими і вимагають подальшого доопрацювання. 

З переходом країни на ринкові відносини між суб’єктами господарювання 

питання перегляду правил стало нагальним і згідно з розпорядженням Кабінету 

міністрів України від 17 січня 2000 р. №30-р за Програмою реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період 
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до 2010 року Держбудом підготовлено проект Правил обліку споживання 

теплової енергії (теплоти) і теплоносія. Цей проект був розглянутий 

Держенергонаглядом та були зроблені відповідні зауваження. Проект Правил 

доопрацьовувався Проблемним інститутом нетрадиційних технологій та 

інжинірингу. Але й досі нових Правил ми не маємо. 

Слід зазначити, що в Україні бракує цілісної системи законодавчих і 

нормативних документів, що визначали б правову, економічну і технічну 

політику держави в сфері обліку теплової енергії. Окремі питання організації 

обліку розглянуті у «Правилах користування тепловою енергією», які були 

скасовані Міністерством юстиції. 

Впроваджувані час від часу, під тиском розвитку ринкових відносин, 

заходи щодо підвищення якості засобів обліку не мають системного характеру і 

дієвих економічних механізмів їх впровадження. 

За даними перевірок, на більшості котелень житлово-комунального 

господарства належні прилади обліку відпущеної теплової енергії або відсутні, 

або їх характеристики не відповідають метрологічним вимогам і чинним 

нормативним документам. 

Відсутність засобів обліку призводить до значних розбіжностей між 

встановленими нормами споживання гарячої води і теплової енергії та 

фактичним їх споживанням і сягає 40 і більше відсотків. 

Врегулювання зазначених проблем потребують залучення значних 

наукових та технічних ресурсів, а Держенергонагляд готовий сприяти їх 

вирішенню і відкритий для плідної співпраці. 

 

Контрольні запитання та завдання для самостійної роботи 

 

1. У чому саме полягають основні принципи переходу до нової моделі 

ринку електричної енергії України? 

2. Наведіть перелік основних елементів «нового» ринку електричної 

енергії та надайте їх визначення. 

3. Для чого меє здійснюватись моніторинг енергоринку? 

4. Яким чином організовано моніторинг ринків електричної енергії у 

провідних країнах? 
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5. У чому полягають особливості проведення моніторингу енергоринку 

України на перехідних етапах? 

6. Що таке «допоміжні послуги» на ринку електричної енергії? 

7. Хто може надавати «допоміжні послуги» і за яких умов? 

8. Надайте перелік основних «допоміжних послуг» на ринку електричної 

енергії України. 

9. Наведіть особливості роботи Держенергонагляду з огляду на 

впровадження в Україні нової моделі ринку електричної енергії. 

10. Які основні завдання постають перед органами Держенергонагляду із 

забезпечення надійності електропостачання в умовах енергоринку? 
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