
 

Дослідження ОЕСР ринку електроенергетики в 
Україні 

Запит на зворотній зв’язок 
 
У вересні 2021 року ОЕСР розпочала дослідження електроенергетичного сектору України з 
метою оцінки конкуренції в цьому секторі. Якщо буде виявлено, що конкуренція не 
забезпечується належним чином, це може призвести до рекомендацій щодо завершення 
відкриття електроенергетичного сектору України шляхом виявлення значних перешкод для 
конкуренції. Ці рекомендації стануть основою для заходів української влади щодо усунення 
перешкод для ефективної конкуренції та для отримання Україною всіх переваг 
лібералізованого електроенергетичного сектору. 
 
Проект реалізується в контексті багаторічної роботи ОЕСР в Україні. Ця робота спрямована 
не лише на сприяння конкуренції в країні загалом, що веде до підвищення продуктивності, 
збільшення інновацій та економічного зростання, а й на підтримку порядку денного реформ 
України у вирішальний момент для розвитку її енергосистеми – зокрема з огляду на останні 
реформи, що відкривають ринок для конкуренції та перспективну інтеграцію сектору 
електроенергетики України з європейською мережею операторів систем передачі 
електроенергії (ENTSO-E). 
 
Дослідження буде проводитись у тісних консультаціях з українськими органами влади, 
енергетичними компаніями, секторами промисловості та асоціаціями споживачів. Для 
отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сторінку нашого проєкту та 
інформаційну листівку. 
 
Спираючись на попередній досвід і власні знання, а також на загальнодоступні джерела, цей 
документ надає загальний огляд попереднього розуміння ОЕСР ключових особливостей 
електроенергетичного сектору в Україні, ілюструючи сфери, на яких ОЕСР фокусується у 
своєму дослідженні ринку. Метою цього документу є сприяння прозорості діяльності ОЕСР, 
шляхом окреслення її початкових уявлень про ринок та потенційні перешкоди для 
конкуренції в різних сегментах електроенергетичного сектору. Також важливо підкреслити, 
що цей документ відображає лише початкове уявлення про сектор, і що жодну з потенційних 
проблем, які розглядаються нижче, не визначено.  
 
Крім того, за допомогою цього документу ОЕСР має на меті отримати зворотній зв’язок щодо 
правильності та повноти своїх початкових поглядів, а також надати можливість для 
якнайшвидшого відгуку зі сторони зацікавлених сторін. Нижче в цьому документі зазначено 
ряд питань, щодо яких очікується відгук. Однак ОЕСР наполегливо заохочує до 
подальшого зворотного зв’язку про ринок, виявлені проблеми та будь-які інші 
питання, які можуть тут бути відсутніми. 

https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-market-study-of-the-electricity-sector-in-ukraine.htm
https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-market-study-of-the-electricity-sector-in-ukraine-ukr.htm
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Огляд 
 
В результаті прийняття Закону про ринок електроенергії у 2017 році та початку процесу 
лібералізації у 2019 році, електроенергетичний сектор України зазнав радикальних змін, які 
супроводжувалися частими змінами законодавства протягом останніх трьох років. Відкриття 
роздрібного ринку з розділенням інтегрованих дистриб’юторів та постачальників (обленерго) 
та запуск нового оптового ринку глибоко змінили функціонування сектору. Зокрема, 
запровадження ринку двосторонніх договорів (РДД), ринку на добу наперед і 
внутрішньодобового ринку (РДН і ВДР), балансуючого ринку (БР) та ринку допоміжних послуг 
(РДП) є рухом до європейських правил і стандартів. 
 
Електроенергетика України складається з окремих суб’єктів виробництва, оптового ринку, 
систем передачі, розподілу та постачання, які працюють на роздрібній стороні ринку. 
Історично ринок поділявся на дві зони: Об’єднана енергетична система (ОЕС), яка охоплює 
більшість території України та інтегрована з Росією, Білоруссю та Молдовою, та 
Бурштинський енергетичний острів (БЕО), розташований у західній частині України та 
приєднаний до ENTSO-E через Словаччину, Угорщину та Румунію. 
 
Кілька великих постачальників, які охоплюють атомну (Енергоатом (ЕА), 
гідроелектроенергію (Укргідроенерго (УГЕ)) та теплову генерацію (в основному ДТЕК і 
Центренерго (ЦЕ)), виробляють більшу частину електроенергії, що використовується в 
Україні. Частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у встановленій потужності та генерації 
швидко зросла з моменту відкриття ринку, що підтримується «зеленими» тарифами. Проте 
істотні регуляторні обмеження впливають на функціонування ринку, а також на ефективність 
конкуренції як на оптовому, так і на роздрібному рівні. 
 
Перша область, на якій зосередитися ОЕСР, стосується дизайну ринку, який наразі, 
здається, є під впливом покладених спеціальних обов’язків (ПСO), які діють для 
домогосподарств. 

Відповідно до цього механізму електроенергія з атомних та гідроелектростанцій 
спрямовується від державних генераторів електроенергії («Енергоатом» та 
«Укргідроенерго» відповідно) до постачальників універсальних послуг (ПУП) для побутового 
споживання за регульованими цінами. Оскільки всі домогосподарства охоплені схемою ПСО, 
навряд чи буде конкуренція на роздрібному ринку для домогосподарств. 

Більше того, держава, схоже, не повністю компенсує ПСО державним виробникам 
електроенергії, що призвело до накопичення боргу з їхньої сторони. Нарешті, правила, 
пов’язані з механізмом ПСО, створюють обмеження щодо можливості НАЕК «Енергоатом» 
та «Укргідроенерго» обирати, скільки електроенергії продавати в різних оптових сегментах, 
що може вплинути на їхню присутність на оптовому ринку. Хоча регульовані ціни 
забезпечують доступ домогосподарств до електроенергії за низькою ціною, це також може 
спричинити пригнічення конкуренції. Тому ОЕСР розглядає можливість уважно розглянути 
механізм ПСО та пов’язану з ним регульовану ціну, щоб краще зрозуміти його 
функціонування та стійкість. 
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Запитання: 

1. Чи погоджуєтеся ви з тим, що ПСО в тому вигляді, в якому воно зараз розроблено, 
впливає на функціонування ринку? Які ефекти, на вашу думку, є найважливішими? 
 

2. Як ви бачите стійкість фіксованих цін для домогосподарств у довгостроковій 
перспективі?2. What is your perception of the sustainability of fixed prices for households 
in the long term? 

 

 

Запитання: 

3. Як ви бачите різноманітність пропозиції на різних сегментах оптового ринку? 
 
4. Чи погоджуєтеся ви з тим, що діючі норми ведуть до штучного поділу оптового 

ринку на самостійні сегменти, як пояснювалося вище? Які ще фактори можуть 
сприяти сегрегації оптового ринку? Які фактори можуть протидіяти сегрегації 
ринку? 

 
 
 

 

 

ОЕСР буде досліджувати штучний поділ оптового ринку на самостійні сегменти як ще одного 
наслідку чинних правил. 

Існуюча система має різні правила для різних типів генераторів електроенергії, що 
стосуються ринків, на яких можна купувати та продавати електроенергію, а також щодо 
обсягів, які можуть бути відпущені на ринок, до яких слід додати різні правила для конкретних 
груп кінцевих споживачів (промислові/бізнес та домашні). Хоча ринок двосторонніх угод і 
організовані сегменти (РДН, ВДР, РДД), природно, відповідають різним потребам, 
нормативно-правова установка може додатково сприяти поділу оптового ринку на окремі 
ринки, де вхід та розширення є обмеженими. 

Зокрема, покупці на нерегульованому РДД мають доступ в основному до постачання 
теплових генераторів, а покупці на РДН мають доступ переважно до атомної енернетики з 
додатковим постачанням електроенергії від Укргідроенерго та ВДЕ через «Гарантованого 
покупця». Більше того, ПУП для домогосподарств мають доступ лише до атомної 
електроенергії в зоні торгівлі ОЕС, а до гідроенергії в BEО через двосторонні контракти в 
рамках ПСО. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Цінові обмеження – це зазвичай використовувані регуляторні інструменти, які спрямовані на 
досягнення законних регуляторних цілей. Однак вони також можуть створювати значні 
перешкоди ринковій конкуренції зі шкідливими наслідками для інвестицій, інновацій, стійкості 
електроенергетичного сектору та компаній, що працюють у ньому, і, зрештою, для 
довгострокового добробуту споживачів електроенергії. Для досягнення цих цілей потрібні 
конкурентні ринки, тоді як цілі регулювання, які переслідують обмеження цін, зазвичай 
можуть бути досягнуті за допомогою інших механізмів, які менше обмежують конкуренцію. 

ОЕСР буде досліджувати, чи може наявність обмежень цін в організованих сегментах 
спотворити ринок, впливаючи як на поведінку та участь гравців ринку, так і на здатність РДН 
надавати надійний ціновий сигнал для форвардних і двосторонніх ринків. ОЕСР також 
розгляне інші ознаки того, що організовані сегменти можуть працювати не так, як 
очікувалося, наприклад, в БР, де повідомлялося про аномалії поведінки гравців ринку. 
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Запитання: 

5. Як ви уявляєте вплив обмеження цін на ринок? Чи могли б ви сказати, що ринок 
отримує користь від коригування таких обмежень та їх використання? Які 
коригування ви вважали б доцільними? 
 

6. Як ви в цілому бачите функціонування ринку на добу наперед і балансуючого ринку? 

Запитання: 

7. Чи існують відносини між ОСР та постачальниками, які впливають на 
функціонування ринку? Наприклад, чи є компанії фактично відокремленими як з 
юридичної, так і з практичної точки зору, і чи мають ОСР якісь стимули приносити 
користь конкретним постачальникам? 
 

8. Як ви уявляєте ринок роздрібної торгівлі для населення та можливий розвиток? 

Запитання: 

9. Яку роль експорту та імпорту ви бачите в роботі енергетичного сектору України? 
 

10. Яке ваше загальне уявлення про конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках? 
 
11. Чи є ключові аспекти функціонування електроенергетики, які були упущені у цьому 

документі? Якщо так, то не могли б ви зазначити, які саме, і коротко пояснити, чому 
вони актуальні? 

 
 
 
 
 
На роздрібному ринку для нерегульованих споживачів, тобто бізнесу і промислових 
споживачів, ОЕСР очікує, що ключові аспекти для розгляду будуть стосуватися рівня 
розподілу операторів систем розподілу (ОСР) та постачальників, а також розвитку 
інфраструктури обліку. Вертикальна інтеграція між ОСР та постачальниками може сприяти 
різним поведінкам, які можуть порушити свободу конкуренції на ринку, створюючи ризик 
зменшення вибору та підвищення цін для клієнтів. Крім того, як згадувалося раніше, 
здається, що немає реальної конкуренції на роздрібному ринку для домогосподарств, 
оскільки домогосподарства не мають іншого вибору, крім як купувати в ПУП за фіксованими 
цінами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На динаміку пропозиції в секторі електроенергії, ймовірно, також впливають обмеження на 
імпорт. Зокрема, зона торгівлі ОЕС очікує на інтеграцію з ENTSO-E, тоді як транскордонна 
торгівля з Росією та Білоруссю наразі може бути нежиттєздатним варіантом. На 
Бурштинському енергетичному острові, де внутрішня генерація обмежена, а ринок сильно 
зосереджений, імпорт із Центральноєвропейської системи забезпечить різноманітність 
поставок, але наразі, схоже, він порушений. Нарешті, ОЕСР очікує розглянути ряд інших 
областей, які можуть бути актуальними для повної оцінки ринку. Серед них проблеми 
накопичення боргу та ліквідності на оптовому ринку, перевищення встановленої потужності, 
необхідність прийняття важливих стандартів та правил розкриття даних, «зелені» тарифи на 
ВДЕ та часті зміни законодавства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОЕСР буде вдячна за будь-який додатковий відгук щодо областей, які вона має дослідити, а 
також щодо даних чи проблем, які вона має дослідити. 
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