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Кузьминчук Н. В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
Визначено тенденції розвитку міжнародних електроенергетичних ринків. Наголошено на ролі злагодженого функціонування електроенергетичного 
ринку для збереження енергетичної безпеки країни у складних умовах трансформації економіки України під впливом геополітичних змін, фінансово-
економічних, соціальних факторів. Обґрунтовано значущість держави в реалізації регулюючого впливу через механізм інституційного забезпечення 
виробництва, транспортування й постачання електроенергії; зроблено акцент на недосконалості чинної системи інституцій цієї сфери, які обу-
мовлюють  гармонійність процесу купівлі-продажу електроенергії. На основі системного аналізу інституційної основи, яка відображає принципи 
й  сутність регулювання електроенергетичного ринку, взаємовідносин його суб’єктів, узагальнено проблеми сучасної нормативно-правової бази та 
реалізації стратегічних програм розвитку в контексті формування відносин між учасниками енергоринку, що сприятиме оновленню державного ре-
гулювання. Виділено ключові напрями розв’язання нагальних питань інституційного забезпечення діяльності учасників ринку електроенергії, серед 
яких найбільш актуальними виступають проблеми тарифної політики, розвитку альтернативної енергетики, фінансової дисципліни й технічного 
стану основних фондів електроенергетичного комплексу. Упорядковано систему договірних відносин суб’єктів ринку електричної енергії, що до-
зволяє сформувати науково обґрунтовані підходи в напрямку удосконалення організаційної структури енергоринку і впровадження заходів щодо 
підвищення ефективності регулюючих дій з боку держави.
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Кузьминчук Н. В. Институциональные аспекты  

государственного регулирования взаимоотношений субъектов 
электроэнергетического рынка

Определены тенденции развития международных электроэнерге ти-
ческих рынков. Выделена роль слаженного функционирования электро-
энергетического рынка для сохранения энергетической безопасности 
страны в сложных условиях трансформации экономики Украины под 
влиянием геополитических изменений, финансово-экономических, соци-
альных факторов. Обоснована значимость государства в реализации 
регулирующего воздействия через механизм институционального обе-
спечения производства, транспортировки и поставки электроэнергии; 
сделан акцент на несовершенстве действующей системы институ-
тов этой сферы, которые обусловливают гармоничность процесса 
купли-продажи электроэнергии. На основе системного анализа инсти-
туциональной основы, отражающей принципы и суть регулирования 
электроэнергетического рынка, взаимоотношений его субъектов, 
обобщены проблемы современной нормативно-правовой базы и реали-
зации стратегических программ развития в контексте формирования 
отношений между участниками энергорынка, что будет способство-
вать обновлению государственного регулирования. Выделены ключе-
вые направления решения насущных вопросов институционального 
обеспечения деятельности участников рынка электроэнергии, среди 
которых наиболее актуальными являются проблемы тарифной поли-
тики, развития альтернативной энергетики, финансовой дисциплины 
и технического состояния основных фондов электроэнергетического 
комплекса. Упорядочена система договорных отношений субъектов 
рынка электрической энергии, что позволяет сформировать научно 
обоснованные подходы в направлении совершенствования организаци-
онной структуры энергорынка и внедрения мероприятий по повышению 
эффективности регулирующих действий со стороны государства.
Ключевые слова: институциональная основа, государственное регу-
лирование, электроэнергетический рынок, субъекты электроэнерге-
тического рынка, взаимоотношения субъектов рынка электрической 
энергии
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Kuzmynchuk N. V. Institutional aspects of state regulation of interrelations 

of subjects of the electric energy market
The article identifies tendencies of development of international electric 
energy markets. It marks out the role of well-organised functioning of the 
electric energy market for maintaining the energy security of the country 
under complex conditions of Ukrainian economy transformation under the 
influence of geopolitical changes, financial, economic and social factors. It 
justifies important role of the state in realisation of the regulating impact 
through mechanisms of institutional support of production, transportation 
and supply of electric energy; it focuses on imperfection of the existing sys-
tem of institutes of this sphere, which determine harmonicity of the electric 
energy buy and sell process. Based on the system analysis of the institutional 
foundation, which reflects principles and essence of regulation of the electric 
energy market and interrelations of its subjects, the article generalises prob-
lems of the modern regulatory and legal base and realisation of strategic 
programmes of development in the context of formation of relations between 
the energy market participants, which would facilitate renovation of state 
regulation. The article marks out key directions of solution of topical issues 
of institutional support of activity of electric energy market participants, the 
most urgent of which are problems of the tariff policy, alternative energy 
development, financial discipline and technical state of fixed assets of the 
electric energy complex. The article puts in order the system of contractual 
relations of subjects of the electric energy market, which allows formation of 
the scientifically justified approaches in the direction of improvement of the 
organisational structure of the energy market and introduction of measures 
on increase of efficiency of regulating actions by the state.
Key words: institutional foundation, state regulation, electric energy market, 
subjects of the electric energy market, interrelations of subjects of the electric 
energy market
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Постановка проблеми. У глобалізаційному просторі 
посилюється значущість електроенергетичної галузі як од-
нієї з базових складових систем міждержавного партнер-
ства та внутрішніх економічних відносин. У свою чергу, весь 
електроенергетичний комплекс опирається на сукупність 
підсистем, від злагодженої та гармонійної роботи яких зале-
жить енергетична безпека країни. Однією з таких підсистем 
виступає ринок електричної енергії, багатофункціональність 
та специфічна організаційна структура якого обумовлюють 
складний характер взаємовідносин його суб’єктів. 

Підготовка та впровадження нової моделі вітчиз-
няного енергетичного ринку перед усіма його учасни-
ками ставить нові завдання, які обумовлені, передусім, 
політико-економічною спрямованістю країни, а також за-
стосуванням окремих інструментів регламентації проце-
су постачання-споживання електроенергії, зміною форм 
власності суб’єктів господарювання тощо. Політика дер-
жави у цій сфері повинна враховувати стратегічні напрями 
розвитку, які включають тенденції використання альтерна-
тивної енергії, підвищення кваліфікаційного рівня кадро-
вого забезпечення галузі, створення сприятливого клімату 
для наукових досягнень тощо, які поширюють перелік фак-
торів підвищення ефективності державного регулювання 
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку. 
Своєчасність та якість адаптації існуючої структури енер-
гетичного ринку відповідно до вимог Європейського Спів-
товариства в енергетичному секторі залежить від аналізу 
основних груп суб’єктів ринку, розподілу їх функціональ-
них обов’язків, контролю за здійсненням їхньої взаємодії, 
яка повинна ґрунтуватися на нормативному забезпеченні, 
як національного, так і загальноєвропейського характеру. 
Тому серед науковців та практиків зростає інтерес до ви-
вчення проблем діяльності учасників електроенергетично-
го ринку, вирішення яких прямо залежить від цілісності та 
упорядкованості інституційних основ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо визначення ролі державних інститутів у діяльності 
суб’єктів економічних відносин висвітлені в роботах ви-
датних науковців: М. Гордон [12], В. Єфімова [13], В. Ли-
пова [16], Д. Норт [15], Н. Оленцевич [12], М. Олсона [14], 
Р. Рихтера [17], Е. Фуруботна [17] та ін. Окремі аспекти 
державного регулювання ринку електричної енергії та ви-
явлення особливостей взаємовідносин суб’єктів електро-
енергетичного ринку розглянуто у наукових надбаннях 
таких вчених-економістів: Ю. Гарячої [18], О. Коцар [20],  
В. Логвиненка [19], А. Праховника [20] та ін. Виявлення 
проблем нормативно-правової основи, що регулює функці-
онування електроенергетичного ринку України в контексті 
формування міжсуб’єктних відносин, простежується в ро-
ботах багатьох вчених та практиків цієї сфери: В. Дерзсько-
го [23], О. Мозенкова [23], В. Омельченко [21], А. Шевцова 
[22] та ін. 

Аналіз вивчення окресленої проблематики свідчить, 
що невирішеними залишаються питання ліквідації пере-
шкод на шляху створення ефективної системи функціону-
вання енергоринку, що обумовлює необхідність врахування 
всіх стратегічних завдань та особливостей внутрішнього се-
редовища при формуванні інституційного підґрунтя елек-
троенергетичного ринку, зокрема, діяльності його суб’єктів, 
використовуючи світові тенденції розвитку ринків елек-

тричної енергії. У зв’язку з цим метою статті є аналіз ін-
ституційного забезпечення формування ринку електричної 
енергії, систематизація проблем діючої законодавчої бази 
та визначення перспективних напрямів розвитку відносин 
між учасниками енергоринку з позицій державного регулю-
вання, а також висвітлення ключових аспектів системи до-
говірних відносин суб’єктів ринку електричної енергії. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до «Про-
грами економічних реформ на 2010 – 2014 роки» [1] на 
державному рівні обґрунтовано цілі щодо реформування 
сектору електроенергетики, розроблено заходи їх досяг-
нення. Серед ключових питань, задекларованих у Програ-
мі, необхідно виділити: проведення реформи ринку елек-
тричної енергії з ліквідацією перехресного субсидування, 
забезпечення незалежного статусу регулятора ринку, про-
довження приватизаційних процесів тощо. Разом з тим, до 
шляхів реформування електроенергетичного комплексу 
віднесено підвищення ефективності управління державни-
ми енергетичними компаніями через впровадження кор-
поратизації, зокрема, врегулювання державного впливу на 
процеси ринку електричної енергії та сприяння прозорості 
роботи його суб’єктів. Відзначимо, що до суб’єктів оптово-
го ринку електричної енергії України віднесено виробни-
ків (теплові електростанції; ДП НАЕК «Енергоатом»; ДАК 
«Укргідроенерго»; теплоелектроцентралі та виробники 
малої потужності; вітроелектростанції) та постачальників 
електроенергії (регіональні розподільчі компанії; неза-
лежні постачальники електроенергії), оператор ринку ДП 
«Енергоринок», системний оператор НЕК «Укренерго». 

Перелічені напрями впровадження державного ре-
гулювання діяльності учасників ринку електричної енергії 
містять суперечливі підходи щодо реалізації затверджених 
планів і програм. З одного боку, ідеї та стратегічні завдання 
концепції розвитку ринку електричної енергії зосередже-
ні на питаннях, пов’язаних з обґрунтуванням необхідності 
його лібералізації, виявленні перешкод і можливостей її 
впровадження. З іншого боку, судячи з практичного досві-
ду, лібералізація, або дерегулювання, не завжди стимулює 
зниження цін на енергетичні ресурси, зростання інвести-
цій та укріплення надійності електропостачання. Це при-
зводить до перегляду концепцій реформування енергорин-
ків. На заміну вільному ринку приходить регульований, 
після чого з’являються нові передумови для повернення 
до моделі вільного ринку електроенергії, але з елементами 
регулювання. Умовно цей процес можна вважати цикліч-
ним (рис. 1). Роль суб’єкта ринку в даній ситуації дуальна: 
з одного боку, він приймає участь у формуванні вектору 
розвитку електроенергетичного ринку залежно від харак-
теру, масштабів й ступеня залученості господарської діяль-
ності суб’єкта до макроекономічних процесів цієї сфери, 
а з іншого боку, є об’єктом, який відчуває вплив на свою 
мікросереду з огляду світових трендів й обраних орієнти-
рів у вітчизняних програмах і стратегіях розвитку електро-
енергетики. 

Зважаючи на інституційну базу та досвід країн Цен-
тральної Європи щодо адаптації енергетичного законо-
давства, її наслідком має стати зміна таких ключових за-
сад державного регулювання [2] (рис. 2). Сучасний ринок 
електроенергії України функціонує, базуючись на принци-
пах, які більше підпадають під ліву частину рис. 2, залиша-
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ючи перед собою великий перелік невирішених завдань 
на шляху його лібералізації та побудови конкурентного 
середовища. Найбільш дискусійним є питання доцільності 
приватизації підприємств електроенергетичного сектору, 
яка набуває прискорених темпів останніми роками. Така 
тенденція вимагає від економістів-аналітиків та експертів 
проведення регулярної діагностики ситуації щодо переті-
кання капіталу від держави до приватних структур в межах 
електроенергетичного простору країни. Перед державою 
постає завдання моніторингу масштабів й інтенсивнос-
ті проведення приватизаційної кампанії та своєчасного 
втручання шляхом застосування комплексу методів, ін-
струментів з метою встановлення обґрунтованих пропо-
рцій державного й приватного сектору для нівелювання 
негативних наслідків ринкового середовища та підтримки 
динамічного розвитку ринку електричної енергії в цілому 
та окремих його суб’єктів, зокрема. 

За таких умов індикатором ефективної діяльності 
всіх учасників енергоринку залишається якість виконав-
чої дисципліни по всій вертикалі влади, що ускладнюється 
відсутністю жорсткого та послідовного контролю за реа-
лізацією рішень, які приймаються, що включає персональ-
ну відповідальність посадових осіб за їх невиконання [3]. 
Інституційним фундаментом, на якому будується процес 
державного регулювання взаємовідносин електроенерге-
тичного ринку, виступає нормативно-правова база і фор-
мування договірної дисципліни у цій сфері. 

Численний ряд законодавчих документів, на які опи-
рається держава при здійсненні моніторингової та контр-
ольної функцій процесу купівлі-продажу електроенергії, 
вимагає постійного перегляду й удосконалення відповід-
них положень і норм з метою передбачення виникнен-
ня конфліктних ситуацій, які виникають між суб’єктами 
енергоринку, та нівелювання можливих негативних на-
слідків. Особливо ця проблема актуалізується в період 
реформування електроенергетичного ринку України. На 

основі системного підходу автором проаналізовано діючу 
нормативно-правову базу, яка обумовлює регулювання 
процесу функціонування ринку електричної енергії, зокре-
ма, діяльності його учасників; виявлено завдання й  окрес-
лено шляхи розв’язання невирішених проблем інституцій-
ного забезпечення, які доцільно врахувати при його онов-
ленні, що подано на рис. 3. 

Огляд проблемного поля інституційних питань 
в  сфері регулювання державою діяльності суб’єктів ринку 
електричної енергії дозволяє виділити наступні напрями їх 
розв’язання: вирішення технологічних питань процесів ви-
робництва й постачання електроенергії, що надасть змогу 
оновити стан основних фондів й устаткування електро-
енергетичних об’єктів і електричних мереж; реструктури-
зація системи фінансових потоків, пов’язаних з оплатою 
спожитої електричної енергії, зокрема, перегляд механізму 
кредитування ДП «Енергоринок», що сприятиме налаго-
дженню клімату міжсуб’єктних відносин учасників рин-
ку; удосконалення ключових аспектів тарифної політики 
та підвищення інвестиційної привабливості галузі, що 
в комплексі стане передумовою формування конкурент-
ного середовища для функціонування енергоринку; розбу-
дова основ застосування ВДЕ у виробництві електричної 
енергії, забезпечення наукової обґрунтованості розвитку 
альтернативної енергетики в нашій країні, що є вагомим 
чинником забезпечення диверсифікації енергетичних ре-
сурсів.

Аналіз законодавчої основи процесу державного 
регулювання діяльності суб’єктів, які включені до складу 
енергоринку, доцільно доповнити порядком формування 
договірної дисципліни, якою керуються суб’єкти в своїй ді-
яльності. Система договірних відносин, передбачена Пра-
вилами користування електричною енергією учасниками 
енергоринку, наведена на рис. 4. Правове забезпечення 
купівлі-продажу електроенергії є досить складним інстру-
ментом державного регулювання, що обумовлює від дер-
жави консолідації зусиль з метою врахування специфіки 
процесу виробництва й постачання електричної енергії для 
побудови упорядкованого  інституційного підґрунтя відпо-
відно до реалій сучасних відносин суб’єктів ринку.

Висновки. Ключовими моментами реформування 
ринку електричної енергії залишаються питання, пов’язані 
з удосконаленням тарифної політики, впорядкуванням 
фінансової дисципліни, продовженням приватизаційних 
процесів, розвитком альтернативної енергетики, оператив-
ність та якість вирішення яких залежить від забезпечення 
незалежного статусу регулятора ринку, що сприятиме зва-
женому підходу при формуванні ним інституційного під-
ґрунтя реалізації державного регулювання. 

Автором визначено тенденції розвитку електроенер-
гетичних ринків з міжнародних позицій; зроблено акцент 
на недосконалості діючої системи інституційного забез-
печення функціонування ринку електричної енергії. На 
основі системного аналізу інституцій, які відображають 
принципи й сутність регулювання електроенергетичного 
ринку, зокрема, взаємовідносин його суб’єктів, узагальне-
но проблеми сучасної нормативно-правової бази й реаліза-
ції стратегічних програм розвитку в контексті формування 
взаємовідносин між учасниками енергоринку, що сприя-
тиме оновленню процесу державного регулювання. Упо-

Рис. 1. Трансформація форм функціонування 
електроенергетичних ринків

Вільний ринок 
електричної енергії

Вільний ринок 
електричної енергії з 

елементами регулювання

Регульований ринок 
електричної енергії

Рис. 2. Тенденції розвитку електроенергетичних ринків  
у міжнародному просторі
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Ліквідація наслідків державного 
кредитування ДП «Енергоринок» 
з метою покриття накопичених 

боргів перед електрогенеруючими 
підприємствами

Вирішення проблеми фактичного перекредитування 
ДП «Енергоринок» та розробка програми заходів 
щодо виходу із «боргового циклу», використовуючи 
поступову відмову від перехресного субсидування 
та зберігаючи інтереси суб'єктів енергоринку.

Підвищення адекватності фінансових інвестицій 
шляхом врахування реального економічного ефекту 
від вкладень на електроенергетичному ринку, без 
зосередження виключно на вартості грошей у вигля-
ді інвестицій та банківського відсотка, оскільки ос-
таннє знижує можливість економії на вартості енер-
горесурсів. Мінімізація витрат від помилкового та 
необґрунтованого співвіднесення цих оцінок інве-
стицій.

Розширення діючих і створення нових науково-
дослідних і проектних організацій і виробничих 
підприємств для забезпечення виробництва та вико-
ристання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Прогнозування ефекту використання ВДЕ для функ-
ціонування ринку електричної енергії з урахуван-
ням всіх можливих сценаріїв їх застосування у новій 
моделі ринку.

Акцентування уваги на розвитку галузі твердого 
біопалива з метою використання його потенціалу 
зростання на шляху підвищення енергоефектив-
ності та економії.

Диверсифікація джерел отримання енергоресурсів. 

Розвиток малої енергетики.

Налагодження співробітництва з країнами ЄС в елек-
троенергетичній сфері.

Підтримка конкуренції між підприємствами електро-
енергетичного ринку дозволить понизити ступінь 
адміністративного втручання в тарифоутворюючі 
процеси та сприятиме вільному обранню спожива-
чами тарифів на електроенергію. 

Пошук джерел фінансового забезпечення  необхід-
них заходів щодо вирішення проблеми неякісного 
постачання електричної енергії.

Накопичення 
суми боргу за 

вироблену 
електричну 

енергію

Невирішені питання 
інституційного забезпечення Завдання Напрями вирішення окреслених проблем

Перегляд напрямів стратегічних 
програм і концепцій з питань 

технічної й технологічної складових 
процесу купівлі-продажу електро-
енергії з приведенням у відповід-

ність законодавчої та норма-
тивно-правової бази

Проблема 
забезпечення 

належної якості 
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енергоресурсів; 
технічного 
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функціонування 
електроенергетич-

ного ринку

Удосконалення державної програ-
ми розвитку відновлюваної енер-

гетики
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інвестиційної 
привабливості 

сектору 
поновлюваної 
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України
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умов обмеження 
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на них

Підвищення ефективності викори-
стання енергії

Впровадження ефективної політики 
енергозбереження

Зростання цін на 
енергоносії

Перегляд тарифної політики 
України

Удосконалення процесу планування 
на електроенергетичному ринку 

країни

Консолідація ініціатив з викори-
стання альтернативних і поновлю-

ваних джерел енергії в Україні, 
а також отримання доступу до 

найбільш передових технологій 
і практик у цій галузі

Якісна та кількісна оцінка ризиків, 
пов'язаних із зростанням обсягів 
міжнародної торгівлі енергоно-

сіями, з транзитом електроенергії, 
розвитком інфраструктурної скла-

дової постачань енергоресурсів, що 
надає конкурентні переваги та фор-
мує інвестиційну привабливість на 
внутрішньому електроенергетич-

ному ринку

Проблеми забез-
печення інвести-

цій в розвиток 
електроенергетич-

ного ринку

Рис. 3. Аналіз проблемних питань інституційного підґрунтя державного регулювання діяльності суб’єктів ринку 
електричної енергії

Примітка: складено автором на основі [5 – 9; 11].

рядковано систему договірних відносин суб’єктів ринку 
електричної енергії, що дозволяє сформувати науково об-
ґрунтовані підходи в напрямку удосконалення організацій-
ної структури енергоринку та впровадження заходів щодо 
підвищення ефективності регулюючих дій з боку держави. 

Перспективами подальших досліджень є визначення 
методичних й методологічних аспектів державного регу-

лювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного 
ринку на основі інституційної бази, принципів та функцій 
держави в електроенергетичному комплексі з урахуванням 
міжнародного досвіду та інституцій у сфері регулювання 
ринків електричної енергії з метою удосконалення механіз-
му державного регулювання електроенергетичного ринку й 
утворення міцної системи взаємовідносин його учасників.
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Суміщення одним суб'єктом 
господарювання діяльності 

з передачі електричної 
енергії місцевими (локаль-

ними) електричними 
мережами та постачання 
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вказує на спрямування грошового 
потоку):
Договір про постачання електроенергії

Договір про купівлю-продаж електроенергії. У разі 
його укладення Договір про постачання електричної 
енергії з відповідним споживачем призупиняється в 
частині обсягів електроенергії, що використовується 
споживачем

Договір про технічне забезпечення 
електропостачання споживача (укладається при 
виконанні двох умов: відсутності суміщення 
діяльності та виникнення у споживачів зобов'язань 
щодо плати за реактив)
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електроенергії за 
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Договір про передачу електричної енергії 
та надання інформаційних послуг

Рис. 4. Система договірних відносин, передбачена Правилами користування електричною енергією суб’єктами 
енергоринку

Примітка: складено автором на основі [4].
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