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Кизим М. О., Салашенко Т. І. Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 1)
Україна впровадила квазіконкурентний ринок електроенергії європейського прототипу, який має істотні вади функціонування. Виправлення цієї 
моделі має відбуватися з урахуванням вимог європейського транснаціонального законодавства, особливостей національної енергосистеми та 
найуспішнішого досвіду в лібералізації ринків електроенергії інших країн світу. У статті запропоновано альтернативну модель конкурентного 
ринку електроенергії України, яка передбачає: запровадження виключно організованої форми торгівлі електроенергією на довгостроковому ча-
совому інтервалі; розвиток спотових сегментів ринку за рахунок ефективного поєднання різних механізмів торгівлі та методів ціноутворення; 
розбудову системи управління балансуванням на основі комбінованої диспетчеризації. Строковий ринок електроенергії представляється авто-
рами у формі ринку фінансових деривативів на електроенергію, які можна конвертувати у фізичну електроенергію, каскадувати на коротші 
періоди часу або проводити фінансові розрахунки за ними. Ринок на добу наперед поділено на 3 сесії: перші дві з яких функціонують за заявленими 
цінами, тоді як третя – за маржинальними. Внутрішньодобовий ринок функціонує також на основі багатосесійної торгівлі: запропоновано 
впровадити 6 внутрішньодобових аукціонів та безперервну торгівлю. Балансуючий ринок представлено двома сегментами: ринком балансуючої 
потужності та ринком балансуючої енергії, які разом дозволяють запровадити комбіновану диспетчеризацію в енергосистемі. Авторами ви-
значено істотні переваги цієї моделі порівняно з існуючою, які дозволять забезпечити операційну ефективність функціонування конкурентного 
ринку електроенергії в Україні.
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Ukraine has introduced a quasi-competitive electric energy market of the European prototype, which has significant functioning defects. Correction of this 
model should take into account the requirements of the European cross-national legislation, peculiarities of the national energy system and the most success-
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Еволюція ринків електроенергії (РЕЕ) у світі за-
свідчила їх поступовий перехід від вертикаль-
но-інтегрованої державної моделі до моделей 

односторонньої, а згодом – двосторонньої конку-
рентної торгівлі. На цей час найпрогресивнішою вва-
жається організована форма останньої, в якій учас-
ники ринку можуть самостійно визначати фізичні та 
комерційні потоки електроенергії (ЕЕ), а оператори 
ринків – відбирати цінові заявки на основі мінімізації 
цін купівлі та максимізації цін продажу [1; 2].

Найбільш швидко та інтенсивно розвиваються 
ринки електроенергії в ЄС. До 2015 р. РЕЕ країн –  
членів ЄС еволюціонували на добровільній основі, 
та тільки у 2018–2019 рр. Четвертим енергопакетом 
під назвою “Clean energy for all Europeans” законодав-
чо було закріплено цільову модель конкурентного 
РЕЕ [3]. Отже, в ЄС загальноприйнятою стала чоти-
рьохсегментарна модель конкурентного РЕЕ, в якій 
4 часові сегменти послідовно змінюють один одного,  
а саме: строковий ринок (СР), ринок на добу наперед 
(РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР), балансую-
чий ринок (БР) [4].

ЄС як інтеграційне об’єднання прагне поши-
рити власний досвід реформування ринків електро-
енергії на інші країни, зокрема на країни – члени 
Енергетичного співтовариства, зобов’язуючи остан-
ніх імплементувати норми енергетичних acquis com-
munautaires.

Україна, як член Енергетичного співтовариства, 
прийняла Закон України «Про ринок електричної 
енергії» від 17.04.2017 р. № 2019-VIII та відкрила опто-
вий РЕЕ для конкуренції із 01.07.2019 р. [5]. Однак від-
сутність рефлексії методологічних засад його форму-
вання обумовило неефективність, дисбалансованість 
та неліквідність його функціонування. Визначені 
нормативні засади функціонування українського РЕЕ 
спотворили європейський прототип країни та під-
креслили вади національного електроенергетичного 
циклу. Серед недоліків національної моделі є такі:

1) РДД є лише однією з форм (позабіржовою) 
торгівлі ЕЕ на строковому часовому сегменті;

2) покладення спеціальних обов’язків на АЕС і 
ГЕС урізало конкуренцію серед продавців ЕЕ; 

3) штучно створений державний трейдер в особі 
ДП «Гарантований покупець» сконцентрував 
переважну більшість комерційних потоків ЕЕ, 
набувши монопольного положення на ринку;

4) аукціонний підхід і маржинальний метод ці-
ноутворення як індикативний на РДН стрім-
ко підвищив оптові ціни ЕЕ, а також обумовив 
значну цінову волатильність у різні часові пе-
ріоди; 

5) жорсткі цінові обмеження на РДН і ВДР обу-
мовило маніпулювання ринковою владою 
крупними гравцями ринку;

6) високі цінові обмеження для БР зробили цей 
сегмент комерційно привабливим для торгівлі; 

7) запроваджена модель самодиспетчеризації на 
БР не дозволила ОСП вчасно та ефективно 
збалансувати енергосистему;

8) стрімкий розвиток ВДЕ та відсутність фінан-
сової відповідальності у виробників ЕЕ з ВДЕ 
призвела до частих аварійних та економічно 
неоднозначних команд ОСП;

9) низька культура розрахунків сприяла зрос-
танню заборгованості в учасників РЕЕ. 

Отже, наразі РЕЕ України функціонує за квазі-
конкурентною проєвропейською моделлю в умовах 
висококонцентрованої пропозиції та низькоманев-
рової та відносно ізольованої енергосистеми, що від-
ображаються в цінових маніпуляціях і кон’юнктурних 
диспропорціях на ринку. Означене вимагало розроб-
ки альтернативної моделі конкурентного РЕЕ, яка ви-
править означені недоліки та забезпечить спрямова-
ність його сталого саморозвитку.

Мета створення альтернативної моделі кон-
курентного РЕЕ, як і раніше, прямо витікає 
з преамбули Закону України № 2019-VIII: 

«забезпечення надійного та безпечного постачання 
ЕЕ споживачам з урахуванням інтересів споживачів, 
розвиток ринкових відносин, мінімізація витрат на 
постачання ЕЕ та мінімізація негативного впливу на 
навколишнє природне середовище» [5]. Завданням 
побудови альтернативної моделі конкурентного РЕЕ 
в Україні є обґрунтування ключових детермінантів 
його функціонування із урахуванням особливостей 
національної енергосистеми при збереження ключо-
вих елементів європейської моделі. Останні необхід-
но для інтеграції РЕЕ України в європейський енер-
гетичний простір. Такими ключовими елементами 
вважаються:

1) чотирьохсегментарна модель будови, тобто 
послідовність часових сегментів РЕЕ;

2) збереження часу закриття воріт, методів ціно-
утворення та інших норм Четвертого енерго-
пакета для міжкордонної торгівлі;

3) пріоритетність споживання ЕЕ, виробленої з 
ВДЕ.

В альтернативній моделі конкурентного РЕЕ 
Україна підтримує децентралізований підхід до фор-
мування конкурентного РЕЕ, загальноприйнятий в 
ЄС, але враховує (транспонує) найуспішніші елемен-
ти конкурентних РЕЕ інших країн світу з урахуванням 
європейських наднаціональних нормативних вимог 
та з огляду на специфіку функціонування національ-
ної енергосистеми. Враховуючи це, ключові детермі-
нанти конкурентного РЕЕ України за альтернативної 
моделі виглядають таким чином (табл. 1).

За аналогією з Польщею та Австралією пропо-
нується, що товарний РЕЕ України буде функціонува-
ти виключно на біржовій основі (прямі договори між 
учасниками РЕЕ виключаються) [6–8]. 
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Строковий РЕЕ (СР). Проблема забезпечення 
ефективності функціонування СР породжена плута-
ниною часових границь ринку та форм торгівлі ЕЕ у 
Законі України № 2019-VIII, яка заклала суттєву по-
милку при побудові поточної моделі РЕЕ. Так, якщо 
РДН, ВДР і БР є відокремленими сегментами РЕЕ 
за часовими границями (моментом купівлі-продажу 
ЕЕ), то ринок двосторонніх договорів (РДД) відо-
бражає форму торгівлю ЕЕ. Тільки РДД визначено як 
неорганізований сегмент ринку, тоді як інші передба-
чають створення відповідної торговельної платфор-
ми: під керівництвом чи то ОР (для сегментів РДН та 
ВДР), чи то ОСП (для БР).

Таким чином, дійсні нормативні положення 
майже виключають можливість організованої 
торгівлі ЕЕ на довгостроковому часовому ін-

тервалі. Цю помилку намагається виправити Україн-
ська енергетична біржа, яка організує прості аукціони 
для виробників ЕЕ державної форми власності та для 
інших учасників РЕЕ у формі комерційних сесій [9]. 
Однак висока концентрація виробників ЕЕ на РЕЕ 
України та відносна ізольованість енергосистеми 
України від європейських РЕЕ обумовлюють істотні 
ризики маніпулювання ринковою владою виробника-
ми ЕЕ. Отже, дійсні нормативно-організаційні поло-
ження щодо вибору форм торгівлі ЕЕ на довгостро-
ковому часовому інтервалі підлягають перегляду з 
точки зору можливості створення організованої тор-
гівлі ЕЕ. Торгівля на СР повинна нівелювати ризики 
короткострокової цінової волатильності для покуп-
ців ЕЕ та гарантувати повернення капіталовкладень 
для виробників ЕЕ.

Проаналізований європейський досвід щодо 
функціонування строкових РЕЕ [6; 10] дозво-
ляє визначити різні напрями вирішення цієї 

проблеми, які з урахуванням особливостей функціо-
нування національної енергосистеми України можуть 
бути перенесені в національну практику. Серед таких 
здобутків, що сприяють розвитку вільної та прозорої 
строкової торгівлі ЕЕ, є:

1) зростання питомої вагомості організованої 
форми торгівлі ЕЕ;

2) розвиток ринків фінансових деривативів як 
переважної його форми;

3) основною формою фінансових деривативів на 
ЕЕ є ф’ючерси, тоді як решта вважаються по-
хідними інструментами;

4) обумовленість цін фінансових деривативів 
ЕЕ цінами на фізичну ЕЕ на спотовому ринку 
(частіше РДН, як виключення – ВДР);

5) можливість конвертації фінансової ЕЕ у фі-
зичну на основі кооперації організованих тор-
говельних платформ;

6) каскадування продуктів на коротші періоди 
часу;

7) торгівля ведеться на різних часових інтерва-
лах – від 1 доби до 6 років наперед;

8) виокремлення двох видів строкових контрак-
тів на ЕЕ – для базового та пікового наванта-
ження.

Враховуючи визначені здобутки, можна визна-
чити, що метою створення СР в Україні повинно бути 
забезпечення прозорої та економічної ефективності 
торгівлі ЕЕ на довгостроковому часовому інтервалі за 
рахунок ефективного поєднання форм організованої 

Таблиця 1

Ключові детермінанти конкурентного РЕЕ України за альтернативної моделі

Детермінанта Характеристика детермінанти Особливості застосування

1. Географічна демаркація Зональний підхід із потоковими  
ринковими зв’язками Розукрупнення торгових зон

2. Спосіб диспетчеризації Комбінований спосіб 
Розбудова ринку балансуючих потужностей 
(РБП) та участь ОСП у ВДР задля централізова-
ної диспетчеризації низькоманеврових ГП

3. Ринкова інфраструктура ОСП + ОР
ОР виконує комерційні функції на всіх сегмен-
тах товарного РЕЕ. ОСП відповідає за фізичне 
балансування енергосистеми

4. Форми торгівлі Організована біржова торгівля Інші форми торгівлі виключаються

5. Часові сегменти СР – РДН – ВДР – БР
Різні часові сегменти послідовно змінюють 
один одного у часі. Кожен сегмент поділяєть-
ся на декілька сесій

6. Методи ціноутворення Заявлені та маржинальні ціни
СР орієнтується на заявлені ціни, РДН і ВДР 
використовують обидва види цін, БР орієнту-
ється на індикативну ціну РДН

7. Продуктова диверсифі-
кація Блочні та одиничні продукти

По мірі наближення до реального часу спо-
живання ЕЕ відбувається розукрупнення про-
дуктів
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торгівлі фінансовими деривативами та фізичною ЕЕ 
на біржовому ринку. Пропонується, що СР в Украї-
ни функціонуватиме у формі фінансової енергетич-
ної біржі, на якій відбувається торгівля фінансови-
ми деривативами на ЕЕ. На першому етапі доцільно 
впровадити лише ф’ючерси із подальшим розвитком 
інших фінансових інструментів. Ф’ючерси мають 
бути підкріпленні фізичними потужностями: генеру-
ючими потужностями або правами на пропускну по-
тужність. Ф’ючерси можна конвертувати у форвардні 
контракти, каскадувати на коротші періоди або ви-
магати фінансових розрахунків за ними. Цінових об-
межень на СР не повинно існувати, ціноутворення 
має відбуватися за заявленою ціною, а розрахунки за 
ф’ючерсами – за розрахунковою базовою/піковою ці-
ною РДН-аукціону на кінець періоду. Кожний учасник 
РЕЕ, зареєстрований ОР, може стати учасником СР.

Ринкові продукти, які обертатимуться на СР 
України, поділяються на: ф’ючерси та форвар-
ди на ЕЕ для базового (тривалістю 24 год.) та 

пікового (тривалістю 12 год. – із 09 год. до 21 год.) 
навантажень, що відповідає добовій циклічності спо-
живання ЕЕ в Україні (табл. 2).

До початку операційного періоду (рік, квартал, 
місяць, тиждень, доба) та до 2 діб, що передує фі-
зичній поставці ЕЕ, оптові продавці (виробники та 
імпортери ЕЕ) можуть запропонувати весь макси-
мально можливий і технічно осяжний обсяг ЕЕ, який 
може бути згенеровано в межах кожної години фі-
зичної поставки з урахуванням планового графіка зу-
пинок і проведення ремонтів, а також поставлено за 
результатами явних аукціонів на розподіл пропускної 
потужності. Залежно від терміну дії ф’ючерси доціль-
но поділити на річні, квартальні, місячні, тижневі та 
добові. Ф’ючерси можна конвертувати у форвардні 

контракти до настання терміну їх погашення, каска-
дувати на більш короткі періоди або вимагати фінан-
сових розрахунків за ними.

Граничний термін погашення ф’ючерсних 
контрактів настає за 2 доби до фактичного операцій-
ного періоду (року, кварталу, місяця, тижня або доби 
фізичної поставки ЕЕ). 

Оптові продавці ЕЕ, які мають незаконтракто-
вані обсяги за форвардними договорами, можуть їх 
запропонувати на спотових сегментах РЕЕ.

Згідно із Законом України № 2019-VIII, перед-
бачається, що ОР буде відповідальний тільки 
за діяльність на організованих сегментах рин-

ку (РДН і ВДР), тоді як довгострокові угоди на РЕЕ 
будуть здійснюватися на власний ризик учасників, 
а ОСП реєструватиме лише узгоджені номінації [5]. 
Створення організованого СР передбачає наділення 
ОР додатковими функціями щодо оперування від-
повідною торговельною платформою. В європей-
ській практиці наявний досвід функціонування як 
єдиного оператора для строкового та спотового РЕЕ 
з від окремленими підрозділами (IPEX в Італії, TGE 
в Польщі, HUPX в Угорщині, IBEX в Болгарії), так і 
двох самостійних бірж у межах однієї компанії (EEX 
Group, яка оперує двома біржами Еpex Spot – для 
торгів на РДН і ВДР та ЕЕХ – для ф’ючерсної торгівлі 
на строковому РЕЕ), а також відокремленого функці-
онування двох бірж (Nord Pool і Nasdaq Commodities) 
без їх операційного об’єднання [11]. 

Враховуючи загальноєвропейську тенденцію 
щодо інтегрування різних сегментів під єдиним ке-
рівництвом, в Україні доцільно створити на базі єди-
ного ОР два відокремлені самостійні підрозділи, що 
будуть оперувати строковими і спотовими сегмента-
ми РЕЕ із налагодження ефективного обміну даними 

Таблиця 2

Визначальні особливості продуктів на ДР України

Характеристика ринку
Тип продуктів

Ф’ючерси на ЕЕ Форварди на ЕЕ

Тип продуктів Блочні продукти базового та пікового навантажень

Період погашення Рік, квартал, місяць, тиждень, доба

Відкриття воріт За 2 роки до фізичної поставки За 1 рік до фізичної поставки

Закриття воріт За 2 доби до доби фізичної поставки 

Метод ціноутворення За заявленою ціною

Механізм каскадування Існує Не існує

Можливість конвертації у фізичну ЕЕ У форвардні контракти, реєстрація  
на аукціонах РДН –

Керуючий орган Оператор ринку

Кліринг і врегулювання Уповноважений банк

Фінансове розрахунки Протягом 5 робочих днів після доби фізичної поставки

Зони передачі Визначені торгові зони національним ОСП
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між ними та ОСП. Аналіз нормативно закріплених 
функцій за ОР у Законі України № 2019-VIII (ст. 51) 
дозволяє встановити єдине управління різними сег-
ментами єдиним ОР, що запобігає дублюванню де-
яких функцій у межах різних підприємств. За раху-
нок поєднання різних часових сегментів під єдиним 
керівництвом ОР спрощуються процес клірингу, 
взаєморозрахунки за фінансовими інструменти та 
зобов’язаннями учасників ринку за договорами ку-
півлі-продажу ЕЕ. Фінансові ризики як за строкови-
ми, так і спотовими угодами проходять через уповно-
важений банк або клірингову установу, в яких учас-
ники РЕЕ мають рахунки ЕСКРОУ. 

Отже, організація СР на біржовій основі дасть 
змогу хеджувати довгострокові та корот-
кострокові ризики торгівлі ЕЕ на інтервалі  

2 роки – 2 доби до фізичної поставки ЕЕ, сприяючи 
підвищенню ліквідності торгівлі ЕЕ як товаром.

Ринок на добу наперед (РДН). Наразі РДН в 
Україні сформовано за класичною європейською 
моделлю на основі досвіду словацької енергетичної 
біржі – ОКТЕ [12]. Однак, як вважається, саме євро-
пейська модель РДН, на основі сліпих аукціонів з ал-
горитмом об’єднання цін за маржинальним методом 
ціноутворення, несе істотні ризики стрімкого зрос-
тання цін ЕЕ для українського споживача. Основною 
причиною такого зростання є вузька диверсифікова-
ність національної електрогенерації, яка розподіле-
на між дешевими атомною та гідроенергією, а також 
дорогою ЕЕ вугільних ТЕС і газових ТЕЦ. Внаслідок 
маржинального методу ціноутворення український 
споживач не має змоги отримати переваги від спо-
живання дешевої та низьковуглецевої ЕЕ, а змушений 
сплачувати за всю ЕЕ за ціною дорогої та брудної те-
плової генерації.

Вирішити цю проблему можна на основі ви-
користання досвіду Польщі та Чехії як аналогових 
моделей будови РДН, де послідовно ведеться безпе-
рервна й аукціонна торгівля на добу наперед [7; 13]. 
Такий підхід забезпечить нівелювання ризиків стрім-
кого зростання ціни ЕЕ до маржинального енерго-
блоку для покупців. 

Безперервну торгівлю на РДН України за за-
явленою ціною пропонується проводити блочними 
продуктами (базового, пікового та напівпікового на-
вантаження) у дві сесії – РДН1 та РДН2.

РДН1 – перша сесія – виробники ЕЕ-під при-
ємства державної форми власності будуть реалізу-
вати необхідні та достатні обсяги постачальникам 
універсальних послуг (ПУП) для покриття побуто-
вих потреб. Купівля-продаж ЕЕ відбуватиметься за 
державними регульованими цінами, розрахованими 
Регулятором за економічно обґрунтованими (корот-
костроковими маржинальними) витратами з ураху-
ванням встановленого відсотка рентабельності. Для 
покриття побутових потреб ПУП повинні подати 

заявки на прогнозні обсяги такої ЕЕ на визначеній 
території на наступну добу. У результаті всі заявки 
будуть акумулюватися, та визначатиметься єдина се-
редньозважена ціна ЕЕ, яку сплачуватимуть всі ПУП, 
тоді як виробники ЕЕ із спеціальними обов’язками 
отримують оплату за заявленими цінами. ПУП пови-
нні нести фінансову відповідальність на БР за резуль-
тати торгів на РДН1.

РДН2 – друга сесія – виробники ЕЕ з державною 
формою власності обов’язково в межах вільних обся-
гів за результатами торгів РДН1 та інші учасники рин-
ку добровільно пропонують блочні продукти. Заявле-
ні ціни для виробників ЕЕ державної форми власності 
є державно регульованими, а для інших – вільними, 
але не вище верхніх цінових обмежень, встановлених 
регулятором, тоді як постачальники конкурують між 
собою, пропонуючи вигіднішу ціну покупки.

Третя сесія (РДН3) відбувається у формі аук-
ціонної торгівлі за алгоритмом об’єднання цін на 
основі маржинального методу ціноутворення, на якій 
торгуються погодинні продукти. Виробники ЕЕ дер-
жавної форми власності можуть запропонувати на 
РДН-аукціоні неакцептовані на РДН1 та РДН2 обся-
ги ЕЕ. Цінові обмеження для РДН3 встановлюються 
Регулятором на рівні короткострокової маржиналь-
ної ціни останнього енергоблоку, який бере участь у 
покритті навантаження за найтяжчих умов роботи 
енергосистеми (часу максимального навантаження) у 
визначеному режимі навантаження – зимового, вес-
няного, літнього, осіннього максимумів.

Вибір маржинального енергоблоку відбуваєть-
ся на основі звіту з оцінки адекватності розвитку ге-
неруючих потужностей на відповідний рік, розробле-
ним ОСП і затвердженим Регулятором.

Таким чином, поєднання безперервної та мар-
жинальної торгівлі на РДН відкриє доступ до 
дешевої ЕЕ для постачальників, що дозволяє 

формувати їм збалансовані згідно зі своїми потреба-
ми продуктові портфелі.

Внутрішньодобовий ринок (ВДР). Поточна 
модель функціонування ВДР в Україні зорієнтована 
на залишкові обсяги заявленої та неакцептованої ЕЕ 
на попередніх сегментах ринку. Однак хаотичність 
подання заявок учасниками ВДР-торгів обумовлює 
незначні обсяги, а різка внутрішньогодинна цінова 
волатильність – значну ризикованість. Усе це разом 
призводить до низької ліквідності цього сегмента 
РЕЕ. Виправити цю ситуацію пропонується за при-
кладами Великобританії, Італії та Іспанії, на РЕЕ яких 
впроваджено як аукціонну, так і безперервну торгів-
лю в декілька сесій [14–17]. Пропонується запозичи-
ти цей досвід і впровадити дві форми торгівлі на ВДР 
в Україні – сліпі аукціони та безперервну торгівлю. 

Відкривати ВДР пропонується аукціонам із 
маржинальним методом ціноутворення, які проводи-
муться у 6 сесій – кожна тривалістю по 4 години, за  
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4 години до фізичної поставки та на період поставки 
4 години. Після закриття воріт ВДР-аукціону розпо-
чинається безперервна торгівля за заявленими ціна-
ми, яка триває 2 години та закривається за 1 годину 
до фізичної поставки ЕЕ.

Учасниками ВДР-аукціонів є виробники ЕЕ із 
ВДЕ, які продають весь прогнозований обсяг 
ЕЕ, тоді як постачальники ЕЕ зобов’язані бра-

ти участь у ВДР-аукціонах і викупити ЕЕ із ВДЕ у від-
сотковому розмірі від обсягу їх акцептованих заявок 
на РДН.

ВДР-торги, як і раніше, проходять у формі без-
перервної торгівлі за заявленими цінами, яка за-
кривається за 1 годину до фізичної поставки ЕЕ. У 
ВДР-торгах можуть брати участь усі зареєстровані 
учасники РЕЕ. Особливим учасником ВДР-торгів є 
ОСП, який бере участь у безперервних ВДР-торгах з 
метою раннього балансування попиту та пропозиції 
ЕЕ. ОСП публічно звітує за всі торговельні операції, 
здійснені на ВДР, із зазначенням причин придбан-
ня. Грошові потоки ОСП, пов’язані із участю у ВДР, 
включаються при розрахунку цін небалансів ЕЕ.

Торгівля на ВДР в Україні ведеться півгодинни-
ми продуктами з урахуванням установлених верхніх 
цінових обмежень для маржинальних енергоблоків. 

Балансуючий ринок (БР). Проблема функці-
онування породжена системною недосконалістю 
української енергосистеми (негнучкістю, вузькою 
технологічною диверсифікованістю та високою кон-
центрованістю), що призводить до частого надан-
ня аварійних та економічно неоднозначних команд 
ОСП. Означене обумовлює неспроможність застосу-
вання моделі самодиспетчеризації на РЕЕ України в 
повному обсязі.

Вирішити цю проблему можна за рахунок по-
єднання досвіду функціонування БР декількох країн. 
Прототипами для українського БР можуть виступати 
американський PJM з огляду на можливості впрова-
дження комбінованої диспетчеризації, італійський 
GME щодо специфіки багатосесійності торгівлі, а 
також французький RTE стосовно особливостей 
ціноутворення за спотовими цінами [16; 18; 19]. 
Обов’язково необхідно враховувати положення Ре-
гламенту 2017/2195 [20].

БР України доцільно представити за двома сег-
ментами: ринок балансуючої потужності (РБП) і ри-
нок балансуючої енергії (РБЕ). Учасниками БР висту-
патимуть усі виробники ЕЕ, які номіновані для наван-
таження за результатами торгів на СР, РДН і ВДР в 
межах залишкового навантаження та максимального 
рівня розвантаження, а також генеруючі потужності 
швидкого старту. Кожен виробник ЕЕ повинен про-
йти сертифікацію та стати постачальником послуг 
балансування (ППБ), тоді як набуття такого статусу у 
споживачів ЕЕ є добровільним зобов’язанням.

Ринок балансуючої потужності (РБП) пред-
ставляє собою односторонній аукціон, де ОСП за-
куповує прогнозний обсяг балансуючої потужності у 
визначеному періоді за методом маржинального ці-
ноутворення. Після оголошення результатів торгів на 
РДН ОСП визначає відповідність фізичних і комер-
ційних потоків ЕЕ та, не очікуючи результатів торгів 
ВДР, проводить закупівлю балансуючої потужності 
на наступну добу. На кожен період часу ОСП про-
водить два аукціони: окремо на завантаження та на 
розвантаження. ППБ гарантовано отримує дохід на 
БР, незалежно від того, чи буде ця потужність активо-
вана/дезактивована, чи ні на РБЕ.

Учасники РБП подають ОСП покрокову функ-
цію завантаження/розвантаження, а ОСП на основі 
оптимізаційної функції мінімізації витрат визначає 
переможців аукціонів на балансуючу потужність. 

Аукціони на балансуючу потужність проходять 
у формі 6 сесій, кожна по 4 години, за 6 годин до фі-
зичної поставки та на період поставки 4 години. 

РБП функціонує за маржинальним методом ці-
ноутворення під дією верхніх цінових обмежень, які 
дорівнюють одноразовим витратам на завантаження 
маржинального енергоблоку із гарячого стану. 

Для переможців аукціону РБП ОСП може дати 
диспетчерську команду для розвантаження/заванта-
ження, не очікуючи закриття воріт ВДР і відкриття 
воріт РБЕ, здійснюючи раннє балансування. Учас-
ники РБП, яким надано команду на завантаження/
розвантаження, отримують плату/сплачують за об-
сяг балансуючої енергії за індикативною ціною РДН-
аукціонів у відповідному періоді.

Ринок балансуючої енергії (РБЕ) відкриваєть-
ся після закриття воріт ВДР. Кожен постачальник по-
слуг балансування, номінований до завантаження за 
результатами торгів на СР, РДН і ВДР, а також із по-
тужностями швидкого старту (незалежно від резуль-
татів попередніх торгів) повинен подавати покрокову 
функцію на завантаження та на розвантаження для 
кожного операційного періоду часу (на кожні 15 хви-
лин). ОСП приймає рішення та надає диспетчерські 
команди необхідним учасникам для підтримання 
операційної безпеки енергосистеми та перманентно-
го збалансування попиту та пропозиції. Задля недо-
пущення цінових маніпуляцій на РБЕ розрахунки за 
балансуючу енергію відбуваються за індикативною 
ціною – ціною РДН-аукціонів.

Узагальнено концептуальну модель товарно-
го РЕЕ в Україні наведено на рис. 1, а технологіч-
ний регламент функціонування товарного РЕЕ –  
у табл. 3.

ВИСНОВКИ
Як очікується, впровадження альтернативної 

моделі конкурентного РЕЕ матиме ряд переваг порів-
няно із існуючою, а саме:
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Таблиця 3

Технологічний регламент функціонування товарного РЕЕ України за альтернативної моделі

Час відкриття 
воріт

Час закриття 
воріт Сесія Учасники Метод  

ціноутворення
Період  

поставки

Довгостроковий ринок (ДР)

Y-2 D-2 до Y Річні торги Усі за бажанням Заявлена ціна Y

HY-2 D-2 до HY Піврічні торги Усі за бажанням Заявлена ціна HY

Q-2 D-2 до Q Квартальні торги Усі за бажанням Заявлена ціна Q

M-2 D-2 до M Місячні торги Усі за бажанням Заявлена ціна M

W-2 D-2 до W Тижневі торги Усі за бажанням Заявлена ціна W

Ринок на добу наперед (РДН)

D-1 8:00 D-1 9:00 РДН1 –  
спеціальна сесія

Учасники ринку зі спеці-
альними обов’язками Заявлена ціна D

D-1 9:30 D-1 11:00 РДН2 –  
комерційна сесія

Виробники – державні 
підприємства, інші учас-
ники, окрім ВДЕ

Заявлена ціна D

D-1 8:00 D-1 12:00 РДН3 – аукціон

Усі за бажанням, окрім 
ВДЕ; виробники – дер-
жавні підприємства в 
межах залишкового на-
вантаження

Маржинальна ціна D

Внутрішньодобовий ринок (ВДР)

D-1 16:00 D-1 20:00 ВДР-аукціон 1 Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Маржинальна ціна D 

00:00–04:00 

D-1 20:00 D 0:00 ВДР-аукціон 2 Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Маржинальна ціна D 

04:00–8:00 

D 0:00 D 4:00 ВДР-аукціон 3 Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Маржинальна ціна D 

8:00–12:00 

D 4:00 D 8:00 ВДР-аукціон 4 Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Маржинальна ціна D 

12:00–16:00 

D 8:00 D 12:00 ВДР-аукціон 5 Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Маржинальна ціна D 

16:00–20:00 

D 12:00 D 16:00 ВДР аукціон 6 Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Маржинальна ціна D 

20:00–0:00 

D t-3 год. D t-1 год. ВДР-торги Усі за бажанням, 
обов’язково ВДЕ Заявлена ціна Д t – t+4

Балансуючий ринок

D-1 14:00 D-1 18:00 РБП1 Сертифіковані ППБ Маржинальна ціна D 
0:00–4:00 

D-1 18:00 D-1 22:00 РБП2 Сертифіковані ППБ Маржинальна ціна D 
4:00–8:00 

D-1 22:00 D 02:00 РБП3 Сертифіковані ППБ Маржинальна ціна D 
8:00–12:00 

D 02:00 D 06:00 РБП4 Сертифіковані ППБ Маржинальна ціна D 
12:00–16:00 

D 06:00 D 10:00 РБП5 Сертифіковані ППБ Маржинальна ціна D 
16:00–20:00 

D 10:00 D 14:00 РБП6 Сертифіковані ППБ Маржинальна ціна D 
20:00–0:00 

Д t–1 год. Д t–15 хв. БР
Номіновані учасники, 
постачальники послуг 
балансування

Індикативна ціна 
РДН

D на кожні 
15 хв.

Умовні позначення: Y, HY, Q, M, W, D – відповідно рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень, доба – час фізичної поставки ЕЕ.
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1) орієнтація на торгівлю якомога ближче до ре-
ального часу;

2) впровадження біржової торгівлі на СР забез-
печує прозорість транзакцій купівлі-продажу 
та захист від кредитних ризиків, а її фінансова 
форма спрощує фізичне планування довго-
строкових постачань ЕЕ;

3) ліквідація штучно створеного учасник ринку 
– ДП «Гарантований покупець». Частка ринку 
цього суб’єкта на РДН у січні 2020 р. стано-
вила 39%, з яких 30% йде на перепродаж ЕЕ, 
викупленої у виробників ЕЕ зі спеціальними 
обов’язками, а 9% – у виробників із «зеленим 
тарифом»;

4) ПУП самостійно визначають прогнозований 
графік навантаження на визначеній території, 
закуповують її на спеціальних сесіях РДН і не-
суть відповідальність за небаланси на БР; 

5) виробники ЕЕ з ВДЕ самостійно торгують ви-
робленою продукцією виключно на ВДР, ви-
значаючи прогнозований графік виробництва 
та несуть фінансову відповідальність за неба-
ланси на БР;

6) ОСП проводить раннє балансування, закупо-
вуючи дефіцитні обсяги ЕЕ на ВДР і резерву-
ючи необхідні потужності на РБП;

7) на балансуючу енергію встановлюється єди-
на ціна для завантаження та розвантаження, 
тому учасники ринку незацікавлені в маніпу-
люванні її обсягами на інших сегментах ринку;

8) використання безперервних торгів та ціноут-
ворення за заявленою ціною на РДН дозволяє 
закуповувати дешеві обсяги ЕЕ АЕС, ГЕС за 
нижчими цінами, ніж маржинальні;

9) використання маржинального методу ціно-
утворення на ВДР забезпечує ефективність 
виробництва ЕЕ з ВДЕ та сприяє зниженню 
витрат на оплату «зелених» тарифів та/або 
премій;

10) тариф на розвиток ВДЕ виокремлюється від 
тарифу на передачу та суми платежів вироб-
никам ЕЕ з ВДЕ, які пропорційно розподіля-
ються між споживачами згідно з їх обсягами 
споживання.                    
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