
АНОТАЦІЯ ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ  
«РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИЦТВА  

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»
Сукупний генеруючий потенціал електростанцій України становить 55 ГВт1. Проте основні виробничі фонди фізично 
зношені, технологічно застарілі та екологічно небезпечні. 

Ліцензію на виробництво електроенергії мають 406 суб’єктів2, проте сукупна частка МСБ у виробництві електроенергії 
менше 8%. Частка 5 найбільших суб’єктів у сукупному обсязі оптового ринку (ОРЕ) складає 92%. Вони ж контролюють 
86% генеруючої потужності. Найпотужнішим гравцем на ринку є держава – державні компанії виробляють 67% 
електроенергії, крім того, оператор системи передачі та оптовий покупець також перебувають у державній власності.
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Україна змінює модель функціонування ринку електроенергії у відповідності до вимог Третього енергетичного пакету.  
Нова модель побудована на принципах конкуренції та вільного ринку. Її впровадження означає вільне ринкове 
ціноутворення, мінімальний вплив держави та можливість продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Перехід до вільного ринку в умовах високої концентра-
ції це ризикований крок. Двосторонні договори здатні 
змінити структуру ринку «на добу наперед» та зробити 
його більш чутливим до:

 цінових маніпуляцій з боку домінуючих гравців.

 зростання частки «зеленої»електроенергії.

Через зміну механізмів ціноутворення очікується, 
що кінцева ціна електроенергії для бізнесу виросте  
принаймні на 30% (без урахування інфляції, 
впровадження RAB-регулювання, при збереженні 
перехресного субсидіювання, тощо).  Одночасно, відмова 
від перехресного субсидіювання спричинить двократне 
зростання тарифу для населення, зменшивши ціновий шок 
бізнесу.

На вказане також накладаються ризики:

 високих цін балансуючого ринку через дефіцит 
резервів вторинного регулювання;

 встановлення різноманітних надбавок (наприклад 
на підвищення екологічності генерації та покриття 
боргів «старого» ринку).

1 Звіт про результати діяльності НКРЕКП у 2016 році, затверджений постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 460
2 Ліцензійний реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, станом на 31.01.2018
3 План розвитку ОЕС України на 2017-2026 роки - https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/Proekt-Planu-rozvytku-OES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf

 Ринок двосторонніх договорів
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РЕАГУВАННЯ ЦІНИ НА ЗМІНУ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ*
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 Ціна продажу електроенергії в РДН, USD/МВт•год
 Кінцева ціна споживача 2 класу напруги, USD/МВт•год

 Кінцева ціна споживача 2 класу напруги з дотаціями, USD/МВт•год

* Прогноз BRDO в цінах 2016 року на з урахуваннямі:
 прогнозів виробництва електроенергії ДП «НЕК «Укренерго» на 2020 рік3;
 встановлення для АЕС і ТЕС обов’язку продавати 15% виробленої 

електроенергії в ринок «на добу наперед».

(дані НКРЕКП та ДП «Енергоринок» про роботу Оптового ринку електричної 
енергії у 2017 році)



Стабілізувати ринок можна відкривши імпорт, будуючи 
нові потужні станції та стимулюючи активність споживачів.

Імпортер, як повноцінний конкурент вітчизняної 
генерації, не може зайти на ринок до:

 зняття адміністративних бар’єрів;

 впровадження неявних добових аукціонів розподі-
лу пропускної спроможності міждержавних мереж;

 синхронізації бірж та максимального розкриття 
інформації про внутрішні ринки;

 інтеграції з ENTSO-E та (на першому етапі) створення 
умов для імпорту в Бурштинський острів.

Успішність виконання останнього заходу в значній мірі 
залежить від виробників електроенергії, які не зацікавлені 
в появі конкурентів.

Поява нових великих виробників в найближчі 10-
20 років є сумнівною, оскільки строк окупності такої 
інвестиції складає понад 20 років.   

Діюча генерація може ситуативно пропонувати нижчі 
ціни, чим блокуватиме вхід на ринок нових суб’єктів, 
з подальшим їх підвищенням. Така ситуація виглядає 
особливо ймовірною у разі встановлення існуючим 
гравцям додаткових (поза конкурентним ринком) платежів 
«на латання» старого обладнання (підвищення рівня 
екологічної безпеки та енергоефективності, модернізацію 
тощо). Доплати включатимуться до тарифу на передачу і 
лягатимуть на споживача, створюючи ілюзію конкурентної 
ціни електроенергії на ринку на добу наперед та 
внутрішньодобовому ринку. 

Більшість споживачів поки залишаються не захищеними 
та не зацікавленими в активному корегуванні власного 
споживання.

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЧИНАЄ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА REGULATION.GOV.UA #PROДіалог

ЦІНИ НА РИНКАХ «НА ДОБУ НАПЕРЕД»
(за даними ДП «Енергоринок», OPCOM, OTE, HUPX, TGE)

Вартість імпорту буде включати:
 Повні видатки на купівлю електроенергії (іноземні виробники, біржі «на 

добу наперед», внутрішньодобові); 
 Вартість врегулювання небалансів на внутрішньому та зовнішньому 

ринках;
 Вартість транспортування міждержавними мережами та митні платежі.

СТАРТОВІ КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ  
НОВОЇ ВУГІЛЬНОЇ ТЕС 650 МВТ

(за даними НКРЕКП, U.S. Energy Information Administration 
та Heinrich Böll Stiftung)


