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*За даними НЕК “Укренерго” та ENTSO-E



Зміна моделі енергоринку з 01.01.19
(відкриття роздрібного ринку)

1996 – 31.12.2018 01.01.2019 – 30.06.201922 роки 6 місяців

Основні проблеми: “перехресне субсидування” і обмеження 
конкуренції генерації

“Стара” модель енергоринку “Перехідна” модель енергоринку



Результати відкриття роздрібного ринку з 01.01.2019
Основні зміни, що відбулися на роздрібному ринку електроенергії з 01 січня 2019 р:

Ø Відокремлення діяльності з розподілу та постачання електроенергії.
Ø Утворення «Постачальника універсальних послуг» (ПУП) та «Постачальника останньої надії» (ПОН)
Ø Зміна правил взаємовідносин постачальників і споживачів

Основні наслідки змін на роздрібному ринку електроенергії:

Ø Збільшення кількості та посилення конкуренції між постачальниками електроенергії, що позитивно 
впливає на зниження цін для споживачів;

Ø Спрощення процедури зміни постачальника споживачем;
Ø Спрощення доступу постачальників до розподільчих мереж та укладання угод з ОСР

Основні проблеми функціонування роздрібного ринку електроенергії:

Ø Низька якість систем обліку електроенергії (АСКОЕ), яка не забезпечує належного рівня достовірності 
даних що призвело до значних небалансів на ОРЕ та викривлення розрахунку цін на електроенергію;

Ø Накопичення заборгованості ПОН, невирішена проблема росту неплатежів окремих груп споживачів 
(шахти, водоканали, теплокомуненерго, неконтрольована територія);

Ø Наявність перехресного субсидування (промислові споживачі сплачують надлишково більше 50 млрд. грн 
на рік)



Зміна моделі енергоринку з 01.07.19 
(відкриття оптового ринку)

01.01.2019 – 31.06.2019 з 01.07.2019

“Перехідна” модель енергоринку “Нова” модель енергоринку



Результати відкриття оптового ринку з 01.07.2019
Основні зміни, що відбулися на оптовому ринку електроенергії з 01 липня 2019 р:

Ø Припинення існування “єдиного” Оптового постачальника електроенергії.
Ø Утворення нових окремих сегментів ринку: РДД, РДН, ВДР, БР, РДП;
Ø Зміна правил взаємовідносин генерації та постачальників;
Ø Зміна правил визначення ціни електроенергії для постачальників;

Основні наслідки змін на оптовому ринку електроенергії:

Ø Постачальники отримали можливість укладати двосторонні договори з генерацією за вільними цінами;
Ø Генерація і постачальники отримали можливість торгувати на організованих майданчиках РДН і ВДР де ціна 
визначається за ринковими правилами; 

Ø Учасники ринку мають відповідати за свої небаланси;

Основні проблеми функціонування оптового ринку електроенергії:

Ø Низька якість систем обліку електроенергії (АСКОЕ), яка не забезпечує належного рівня достовірності даних що 
призводить до надмірних небалансів та викривлення цін на електроенергію;

Ø Короткострокові ринки (РДН, ВДР) – працюють з обмеженнями (щодо учасників та цін);
Ø Ринок двосторонніх договорів – обмежена кількість учасників, монополізація пропозиції, відсутність ринкових сигналів;
Ø Ринок допоміжних послуг не працює;
Ø Балансуючий ринок працює ”умовно”– затримки з розрахунками, непрозорість формування цін, відсутність сигналів 
для учасників ринку

Ø Наявність перехресного субсидування і обмеження конкуренції генерації;



Динаміка цін на РДН та обсяги імпорту
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*За даними НЕК “Укренерго” та ДП “Оператор ринку”



Порівняння цін е/е на РДН та для ПСО

*За даними Української енергетичної біржі та ДП “Оператор ринку”

Електрична енергія, базове навантаження, 
РДН

Електрична енергія, базове навантаження, 
НАЕК “Енергоатом”, аукціони ПСО



Реальний рівень конкуренції на 
енергоринку

*Структура генерації на максимум енергоспоживання 01.12.2019

Конкуренція відбувається тільки в межах 
16% від загального виробництва 
електроенергії в країні.

Конкуренції серед видів палива – немає.

Стимулів для розвитку ефективних видів 
генерації – немає.

Адміністративне обмеження цін на
ринках спотворює цінові сигнали для
учасників ринку, в т. ч. щодо інвестицій та
енергоефективного споживання.



Можливий механізм прозорої державної 
підтримки (за межами ринку)

Державні підприємства 
(АЕС, ГЕС, ТЕС та інші)

Ринок електроенергії (РДН, 
ВДР, РДД, БР)

Споживачі, ціни для яких 
регулюються державою

Держава
(бюджет)

Державні підприємства 
перераховують в 
бюджет частину свого 
прибутку (дивіденди)

Державна надає 
адресну допомогу тим 
суб'єктам, для яких 
встановлює спеціальні 
ціни

Електроенергія реалізується генерацією за вільними цінами, які прозоро визначаються відповідно до правил 
конкурентного ринку. Споживач отримує справедливу ціну на електроенергію. Виробники і інші учасники мають 
стимул до зменшення витрат, покращення якості свого продукту та зменшення цін в умовах конкурентного ринку. 
Відбувається конкуренція як між виробниками так і між видами палива та технологіями виробництва. Існують стимули 
для інвестицій. Неефективна генерація заміщується ефективною. Державні підприємства можуть перераховувати 
дивіденди до бюджету, які можуть бути джерелом для надання державної підтримки окремим групам споживачів або 
для підтримки окремих виробників. У разі необхідності, держава може запровадити додатковий податок/акциз. 
Головне – всі ці дії не мають викривляти ціни та спотворювати конкуренцію на енергоринку.

Податок/акциз



Сучасні виклики для енергетичної 
галузі України
■ Більшість генеруючих потужностей в Україні застаріли та потребують модернізації. Спливає термін експлуатації 

енергоблоків АЕС, що вимагатиме значних коштів на продовження терміну їх експлуатації.

■ Україна має зменшити шкідливі викиди ТЕС, які сьогодні у декілька десятків разів перевищують норми європейської 
директиви 2010/75/EU. Зокрема, SOx – 24 рази; NOx – 6 разів; пилу – 40 разів. На це потрібно близько $6,5 млрд. 
Скоріш за все це призведе до виводу більшості ТЕС з експлуатації.

■ Зволікання із структурними реформами в енергетиці призвело до зниження конкурентоспроможності галузі та втрати 
експортного потенціалу. Продовження ігнорування системних проблем, в середньостроковій перспективі може 
призвести до дефіциту електроенергії та залежності від її імпорту. 

■ Енергетичні стратегії провідних країн світу передбачають скорочення використання викопного палива і стимулювання 
розвитку джерел енергії з “0” викидами СО2. В світі активно відбувається Energy transition (Енергетичний перехід) –
процес довгострокових структурних змін у енергетиці. Українська енергетична стратегія не дає чітких відповідей на 
питання щодо місця України у новій енергетичній реальності.

■ Світовий Банк, ЄІБ, ЄБРР припиняють фінансування проектів в енергетиці, що пов'язані з використанням вугілля;

■ Маючі надлишкові генеруючі потужності для експорту, Україна не використовує перспективну можливість інтегруватись у 
європейську економіку шляхом інтеграції енергосистеми України з ENTSO-E. Процес інтеграції енергосистеми фактично 
обмежився підключенням “Острову Бурштинської ТЕС” до європейської енергосистеми у 2002 р.



Пріоритетні кроки які доцільно зробити 
для розвитку галузі:

■ Актуалізувати Енергетичну стратегію України до 2035 р.– збільшити горизонт 
планування до 2050 р, визначити чіткі цілі та шляхи їх досягнення, реальні 
джерела фінансування та критерії оцінки виконання. Подальші кроки 
здійснювати у відповідності до стратегії і виключити хаотичність у прийнятті 
рішень.

■ Реалізувати нарешті в реформі енергоринку ті принципи, які були закладені в її 
основі – створення конкурентного прозорого ринку з рівними умовами для всіх 
учасників.

■ Прийняти необхідні політичні рішення для ліквідації системних проблем, які 
перешкоджають розвитку галузі – прибрати перехресне субсидування з ринку.



Дякую за увагу!


