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Реформування ринку електричної 
енергії України.  

Існуюча модель та розгляд 
пропозицій щодо лібералізації. 
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«Ядерна генерація та ключові питання реформування ринку 
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Найголовніше завдання - надати електроенергії 
властивостей товару, який має ринкову вартість; 

Отримання додаткових фінансових ресурсів; 

Необхідність будівництва нових сучасних 
генеруючих потужностей та мереж; 

Розвиток вітчизняної енергетичної науки - 
інвестиції в майбутнє. 

Реформування ринку електричної 
енергії України 

ДЛЯ ЧОГО? 



 
 Відповідно до ст. 5 Закону України «Про електроенергетику» - державна політика в 

електроенергетиці базується на принципі збереження цілісності та забезпечення 
надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи 
України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею. 

Базові принципи енергетичної 
політики 

спільний 
ринок  

загальні 
цілі  

загальні 
інститути 



економічні, інституційні та інші 
перетворення в енергетиці, а також 

побудова внутрішньої та 
зовнішньої політики у цій сфері має 

ґрунтуватися виключно на 
положеннях законів; 

врегулювання балансу понять 
«енергетична безпека – економічна 

доцільність»; 

лобіювання інтересів будь-кого - 
генерація, енергопостачальник, 

споживач - призведе до вирішення 
ситуації лише на деякий час;  

спроба адміністративного 
врегулювання реальних фінансово-

економічних питань знайде своє 
відображення у всіх сферах, 

причому у найгірших проявах; 

обсяг купівлі-продажу товару може 
розглядатися за певний проміжок 
часу, тому що купівля та продаж 
електроенергії є не що інше як 
купівля-продаж боргів за вже 

відпущену товарну продукцію.  

Основні принципи 
 



Проблеми, які заважають 
реалізації поставлених завдань 

  

Підходи 
енергетичних 
компаній 

  

Лобіювання 
інтересів  

- «перехресне 
субсидіювання»,   

- «ручне управління»,  

- кредитування, 

- криза неплатежів,  

- врегулювання 
питань бюджетних 
закладів 

  

Невідповідність 
діючих тарифів 
реальним 
затратам на 
виробництво та 
передачу 



При спробах впровадження 
нового енергоринку 

не відбувається 
реформування діючої 

системи ціно- та 
тарифоутворення  

продовжується практика 
штучного стримування 

цін  

не передбачаються 
кроки щодо усунення 

«перехресного 
субсидіювання»  

у процесі реформування 
не передбачається 

перехід до реальних, цін  



      “У Законі вирішення питання передбачається 
за рахунок створення нової структури – Фонду 
врегулювання вартісного дисбалансу, 
функцією якого є перерозподіл коштів, які 
надходять від продажу електроенергії, між 
різними видами генерації.  

 
Створення такого Фонду повністю нівелює саму 

ідею конкурентного ринку, створює новий 
механізм «перехресного субсидування» під 
виглядом «компенсаційних виплат» і дає 
необґрунтовані преференції”. 

  
Інституту загальної енергетики НАН України 

Модель ринку електроенергії не 
вирішує поставлених завдань 



першочергові 
обов’язкові 

платежі 

 
 
 

Фонд  
врегулювання вартісного  

дисбалансу –  
 

 
 

Мінімально необхідні кошти 
для забезпечення діяльності ДП 

«НАЕК «Енергоатом» 
 

залишок 

 
АЕС 

Механізм сплати АЕС послуг 
Фонду 



• ОРЦ на ринку формується як: 

• Середньозважена ціна всіх 

виробників  

+ дотації для населення  

• “Дешеві” виробники (АЕС та ГЕС) компенсують 

дотації та “зелений” тариф ВДЕ 

• Забезпечується формування єдиного рівня ціни 

для усіх виробників (крім “зеленого тарифу” ВДЕ) 

ВДЕ – відновлювані джерела електроенергії 
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Діюча модель Цільова модель 

Всі виробники (крім ВДЕ) отримують ринкову ціну електричної енергії  

Спрощена принципова модель 
оптового ціноутворення 



Ціна АЕС з дотацією - 68,28
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Кошти  Фонду

Оріентовний рівень цін з урахуванням механізмів 
Фонду (за показниками 2012 року) коп./кВт*год 



Ключові питання 

Як АЕС управлятимуть ризиками щодо їх доходів на конкурентному 
ринку? 

• виробництво електроенергії на АЕС є негнучким 

• вони залишаються дуже незахищеними від нарахування платежів за дисбаланси 
 

 

Як буде забезпечено виконання норм чинного національного 
законодавства та міжнародних зобов`язань України у галузі атомної 
енергетики та радіаційної безпеки? 

• щодо поводження з радіоактивними матеріалами та відпрацьованим ядерним паливом,  

• виведення із експлуатації блоків АЕС,  

• забезпечення норм радіаційної безпеки,  

• соціального захисту населення, яке проживає у зонах спостереження АЕС,  

• інші зобов'язання 



При  впровадженні ринку доцільно сконцентрувати увагу на 

нівелюванні ризиків діяльності  ДП НАЕК «Енергоатом» і 

посилити захист позиції Компанії, зокрема, шляхом: 

► активної участі у внесенні змін до законодавства з метою 
побудови прозорого ринку, інтеграції в Європейський 
ринок енергетики; 

► визначення доцільності та виконання заходів з 
підготовки окремих енергоблоків АЕС до експлуатації в 
режимі добового регулювання потужності; 

► удосконалення організаційної структури ДП НАЕК 
«Енергоатом»; 

► підготовки персоналу та програмного забезпечення з 
питань організації служби комерційної диспетчеризації, 
супроводження двосторонніх договорів та розрахунків а 
ними, роботу з потенційними клієнтами; 

► управління змінами. 


