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Кизим М. О., Салашенко Т. І. Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 2)

Розбудова конкурентного товарного ринку електроенергії в Україні не гарантує створення необхідних умов для безпеки по-
стачання електроенергії та адекватності розвитку енергосистеми. Конфлікт комерційних інтересів із фізичними потребами 
енергосистеми обумовлює необхідність упровадження ринку потужностей як комплементарного сегмента до товарного ринку 
електроенергії. Україна визначила, що ринок потужностей буде функціонувати у вигляді конкурсних процедур за цільовим обсяго-
орієнтованим підходом. Ринок потужностей України ще не запущено, однак уже можна припустити його потенційну недієвість 
і неефективність. Істотні вади електроенергетичного циклу України доводять недостатність цільового підходу до його органі-
зації. До того ж, існують і патологічні системні проблеми електроенергетики України (вузька диверсифікованість, негнучкість, 
великі понаднормативні напрацювання енергоблоків, ізольованість та стрімкий розвиток відновлюваних джерел електрогенера-
ції). У статті запропоновано альтернативну модель ринку потужностей України, яка передбачає: організацію ринку балансуючих 
потужностей для попередньої диспетчеризації фізичних і комерційних потоків електроенергії в енергосистемі; формування ринку 
традиційних потужностей для забезпечення адекватності розвитку енергосистеми; розбудову ринку альтернативних потуж-
ностей для інтеграції відновлюваної електрогенерації із урахуванням вимог гнучкості енергосистеми. Авторами визначено істот-
ні переваги цієї моделі порівняно із запропонованою, які дозволять забезпечити операційну безпеку постачань електроенергії та 
адекватність розвитку енергосистеми.
Ключові слова: електроенергія, ринок електричної енергії, ринок потужностей, традиційні потужності, альтернативні потуж-
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Kyzym M. O., Salashenko T. I. The Alternative Model of Competitive Electric Energy Market of Ukraine (Part 2)
The development of a competitive electric energy commodity market in Ukraine does not guarantee the creation of the necessary conditions 
for the security of electricity supply and the adequacy in developing the energy system. The conflict of commercial interests with the physical 
needs of the energy system causes the need to introduce the capacities market as a complementary segment to the electric energy commodity 
market. Ukraine has determined that the capacities market will function in the form of competitive procedures according to the targeted scope-
oriented approach. Ukrainian capacities market has not yet been launched, but it is already possible to assume its potential ineffectiveness and 
inefficiency. Significant disadvantages of the electric energy cycle of Ukraine prove the insufficiency of a targeted approach to its organization. 
In addition, there are also pathological systemic problems with regard to the electrical energy industry of Ukraine (narrow diversification, inflex-
ibility, heavy overtime load of power units, isolation and rapid development of renewable sources of electricity generation). The article proposes 
an alternative model of Ukrainian capacities market, which provides for: the organization of the balancing capacities market for the preliminary 
dispatching of both physical and commercial electric energy flows in the energy system; formation of the market of traditional capacities to 
ensure the adequacy of the development of the energy system; development of the market of alternative capacities for the integration of renew-
able electric energy generation, taking into account the requirements of flexibility of the energy system. The authors have identified significant 
advantages of this model compared to the proposed one, which will ensure operational security of electricity supplies and adequacy of the 
development of the energy system.

http://www.business-inform.net


118

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2020
www.business-inform.net

Keywords: electric energy, electric energy market, capacities market, traditional capacities, alternative capacities, capacities auction.
Fig.: 2. Tabl.: 2. Bibl.: 21.
Kyzym Mykola O. – D. Sc. (Economics), Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Director of the Research Centre of Industrial Prob-
lems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: m.kyzym@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656
Researcher ID: http://www.researcherid.com/Y-5422-2019
Scopus Author ID: 57216130870
Salashenko Tatiana I. – PhD (Economics), Senior Research Fellow of the Department of Industrial Policy and Energy Security, Research Centre of 
Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: tisandch@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1822-5836
Researcher ID: http://www.researcherid.com/V-3701-2017

Лібералізація товарного ринку електрич-
ної енергії (РЕЕ) передбачає отримання 
комерційних переваг всіма учасниками 

торгівлі та очищення ринку від споживчих і ви-
робничих надлишків електроенергії (ЕЕ), спри-
яючи найбільш ефективному виробництву та 
споживанню цього товару. Разом із тим незба-
лансованість фізичних і комерційних потоків ЕЕ, 
коливання споживчого навантаження в енерго-
системі, стрімкий розвиток відновлюваних дже-
рел електрогенерації (ВДЕ) загострюють про-
блему безпеки її постачань і ставлять під загрозу 
адекватність розвитку енергосистеми. Масштаб-
ні блекаути в Австралії в лютому 2017 р., Вели-
кій Британії в серпні 2019 р. і в штаті Каліфорнія 
(США) в серпні 2020 р. є одними з прикладів не-
спроможності товарного РЕЕ гарантувати надій-
ність постачань ЕЕ [1–3]. Означене обумовлює 
впровадження та забезпечення ефективного 
функціонування другого продуктового сегмента 
РЕЕ – ринку потужностей (РП), який є компле-
ментарним, але не менш важливим по відношен-
ню до товарного РЕЕ.

РП представляє організаційно-економічний 
механізм забезпечення інвестування в розвиток 
потужностей для гарантування підтримання ба-
лансу енергосистеми в середньостроковому та 
довгостроковому періодах [4]. Мета його ство-
рення та функціонування полягає в досягненні 
довгострокової безпеки постачань ЕЕ на ринку 
[5], тобто «забезпечення необхідного рівня на-
дійності в енергосистемі, що означає наявність 
готової для виробництва потужності в обсязі, 
достатньому для споживання та забезпечення 
резерву потужностей для регулювання режимів 
роботи енергосистеми» [6]. РП функціонує ра-
зом із товарним РЕЕ, однак якщо на останньо-
му продається згенерована ЕЕ (тобто кВт ∙ год), 

то на РП відбувається торгівля потужностями 
(МВт), які мають бути готовими до генерації у 
визначений момент часу в майбутньому. РП за-
безпечує/гарантує покриття певного рівня інве-
стиційних (постійних) витрат. Зазвичай оперує 
РП оператор системи, визначаючи обсяг необ-
хідних потужностей на основі даних прогнозу 
адекватності їх розвитку [5]. 

Тривалий час панувала думка, що РП при-
зводить до фрагментації РЕЕ, спотворює 
ринкову торгівлю ЕЕ та сприяє розвитку 

недосконалої конкуренції [7–10]. Проте практи-
ка функціонування найрозвиненіших РЕЕ у світі 
[11–13] доводить необхідність розбудови цього 
продуктового сегмента. Дослідження особли-
востей будови РП ще тривають, до того ж, від-
сутнє бачення його еталонної моделі [14–16].

У ЄС цей сегмент РЕЕ нормативно оформ-
люватися розпочав тільки із 2013 р. ACER у 2013 р.  
та Єврокомісія у 2016 р. визначили два підходи 
до побудови РП: обсягоорієнтований, за якого 
на державному рівні визначається необхідний 
обсяг закупівлі потужностей, а ринком встанов-
люється ціна за таку потужність; та ціноорієнто-
ваний, коли державою визначається гранична 
ціна потужності, тоді як інвестори вирішують, 
скільки та в які потужності вони готові інвес-
тувати за задану ціну. В кожному з цих підходів 
можна виділити два види механізмів потужнос-
тей: цільовий, коли підтримку отримують лише 
додаткові потужності; та ринковий, де підтримку 
отримують всі учасники РП, які відповідають ви-
значеним стандартам надійності [17; 18].

І лише із прийняттям Четвертого енергопа-
кета під назвою “Clean energy for all Europeans” 
була офіційно визнана необхідність впроваджен-
ня РП (механізмів потужності) для вирішення 
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проблем адекватного розвитку національних РЕЕ 
країн – членів ЄС. Регламент 2019/943 визначив 
особливості функціонування РП як тимчасово-
го механізму забезпечення адекватності енер-
госистеми за рахунок винагороди ресурсів за їх 
доступність, виключаючи заходи, пов’язані із до-
поміжними послугами та управління переванта-
женнями. РП повинен не призводити до надмір-
ної компенсації та водночас гарантувати безпеку 
постачання, а його механізм автоматично має 
приводити до нульових цін за доступність, коли 
рівень потужностей, вигідний товарному РЕЕ, 
очікується на адекватному рівні, щоб задоволь-
нити необхідний попит на потужність [19].

Україна ще на етапі впровадження Закону 
України «Про ринок електричної енер-
гії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII визнала 

необхідність РП у формі цільових обсягоорієн-
тованих аукціонів (конкурсних процедур) на по-
тужність [20]. На вимогу ст. 29 Закону України № 
2019-VIII було прийнято Постанову «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на будів-
ництво генеруючої потужності та виконання 
заходів з управління попитом» від 10.07.2019 р. 
№ 677 [21]. РП як окремий продуктовий сегмент 
РЕЕ України ще не запущено, жодного аукціону 
не проведено. Однак аналіз нормативно-право-
вих положень [20; 21] дозволяє вже припустити 
його потенційну недієвість та неефективність, 
що обґрунтовується таким:

1) довготривала процедура проведення кон-
курсу, що обумовлює накладання часових 
меж зі звітом оцінки адекватності;

2) механізм прописаний під великих гравців 
ринку, які мають істотний досвід у будів-
ництві потужностей і здатні нести гаран-
тійне забезпечення;

3) гарантійне забезпечення недиференційо-
ване за типами технологій та обсягами ка-
піталовкладень;

4) оновлення парку потужностей є друго-
рядним завданням порівняно із рекон-
струкцією та продовженням експлуатації 
існуючого;

5) одноетапність проведення конкурсу за ці-
новими пропозиціями не дозволяє розви-
вати конкуренцію;

6) відсутні екологічні вимоги до учасників 
конкурсу;

7) низька фінансова відповідальність пере-
можців конкурсу за невиконання договір-
них умов;

8) плата за послугу з розвитку потужності 
включається в тариф на передачу, що обу-
мовлює розмиття функцій передачі та ви-
робництва;

9) неоптимальний розподіл плати за потуж-
ність між споживачами.

Окремо слід зазначити патологічні систем-
ні проблеми електроенергетики України (вузька 
диверсифікованість, негнучкість, великі понад-
нормативні напрацювання енергоблоків, ізольо-
ваність та стрімкий розвиток ВДЕ).

Усе це дозволяє стверджувати, що заплано-
вана модель РП буде недостатньою та неефек-
тивною для забезпечення адекватного сталого 
розвитку електроенергетики України. Викладе-
не вимагає розробки альтернативної моделі РП, 
яка виправить означені недоліки та забезпечить 
адекватність сталого саморозвитку електро-
енергетичного циклу України.

Метою створення цього продуктового 
сегмента РЕЕ є підтримання операцій-
ної безпеки постачання ЕЕ в поточно-

му періоді та забезпечення адекватного рівня са-
морозвитку потужностей у коротко-, середньо- 
та довгостроковому періодах. В основу форму-
вання РП України може бути закладено ринко-
вий обсягоорієнтований підхід, згідно з яким всі 
переможці аукціонів на РП отримують плату за 
потужність виходячи із прогнозного рівня адек-
ватного навантаження в енергосистемі. Як на-
слідок інвестори та/або оператори потужностей 
отримують змогу гарантованого повернення ка-
піталовкладень на пропорційній щорічній основі 
та можливість нівелювати ризики спотової вола-
тильності цін на товарному РЕЕ. 

Передбачається, що РП функціонуватиме 
виключно в організованій формі через спеціаль-
ні електронні торговельні платформи та поділя-
тиметься на три продуктові сегменти:
 ринок балансуючої потужності (РБП); 
 ринок традиційної потужності (РТП); 
 ринок альтернативної потужності (РАП). 

РБП є спотовим, тоді як РТП і РАП – стро-
ковими сегментами ринку.

Ринок балансуючої потужності (РБП) 
представлятиме односторонній аукціон, де опе-
ратор систем передачі (ОСП) закуповуватиме 
внутрішньодобовий обсяг балансуючої потуж-
ності. Після оголошення результатів торгів на 
ринку на добу наперед (РДН) ОСП буде визнача-
ти відповідність фізичних і комерційних потоків 
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ЕЕ та, не очікуючи результатів торгів внутріш-
ньодобового ринку (ВДР), проводити закупів-
лю балансуючої потужності. Пропонується про-
ведення аукціонів на балансуючу потужність у 
формі 6 сесій кожна тривалістю 4 години, за 6 го-
дин до фізичної поставки та на період поставки  
4 години. На кожен період часу ОСП повинен 
проводити два аукціони (окремо на заванта-
ження та на розвантаження) та визначати пере-
можців аукціонів на балансуючу потужність на 
основі оптимізаційної функції мінімізації витрат. 
Переможці РБП-аукціону гарантовано отриму-
ють дохід на РБП, незалежно від того, чи буде ця 
потужність активована/дезактивована, чи ні на 
ринку балансуючої енергії.

РБП функціонуватиме за маржинальним 
методом ціноутворення під дією верхніх 
цінових обмежень, які дорівнюватимуть 

витратам на завантаження маржинального енер-
гоблоку із гарячого стану. 

Ринок традиційної потужності (РТП) 
функціонуватиме у формі односторонніх аукці-
онів, які проводитиме ОСП щорічно після опри-
люднення та затвердження звіту з оцінки адек-
ватності розвитку потужностей, за ініціативою 
центрального органу, відповідального за прове-
дення стратегічної політики в енергетичній сфері, 
за операційним планом (технологічним регламен-
том), затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Для забезпечення балансування попиту та 
пропозиції ЕЕ аукціони на потужність мають 
проходити окремо для потужності базового, на-
півпікового та пікового навантажень. Цільовий 
обсяг закупівлі потужності базового наванта-
ження має визначатися виходячи із мінімального 
навантаження, напівпікового – різниці коливань 
між мінімальним і середньодобовим рівнями, а 
для пікового навантаження – виходячи з діапа-
зону коливань середньодобового та максималь-
ного навантаження для найтяжчих умов роботи 
енергосистеми в кожній торговій зоні. 

Враховуючи дуальність цілі функціонуван-
ня РТП і часовий лаг між інвестиціями та ви-
робництвом ЕЕ для різних технологій електро-
генерації, доцільно запропонувати такі часові 
сегменти РТП – види аукціонів на потужність:
 однорічні (А + 1), які спрямовані на за-

безпечення готовності енергосистеми до 
функціонування в умовах найтяжчого на-
вантаження в короткостроковому періоді 
(на 1-й прогнозний рік прогнозу адекват-
ності розвитку);

 середньострокові (А + 3) – на адекватний 
розвиток потужностей у середньостроко-
вому періоді (на 3-й прогнозний рік);

 довгострокові (А + 5) – на адекватний 
розвиток потужностей у довгостроково-
му періоді (на 5-й прогнозний рік).

Учасниками строкових сегментів РТП мо-
жуть бути як існуючі, так і нові генеруючі по-
тужності, інтерконектори, системи зберігання 
та управління попитом на ЕЕ. Строкові угоди на 
потужність повинні мати різний термін дії: для 
існуючих об’єктів – 1 рік, для реконструйованих 
об’єктів – 5 років, для нових об’єктів – 10 років. 
Вихідною базою для визначення цільового обся-
гу закупівлі є дані консервативного сценарію зві-
ту з оцінки адекватності розвитку енергосистеми 
за торговими зонами та обсяги договірних по-
тужностей, законтрактованих у попередні роки. 

Ціноутворення на РТП має відбуватися 
за заявленими цінами, які враховують 
тільки довгострокові (інвестиційні) ви-

трати. При цьому учасники товарного РЕЕ не 
зобов’язані брати участь у РТП, а можуть про-
давати ЕЕ виключено на товарних часових сег-
ментах РЕЕ, беручи на себе ризик покриття по-
стійних довгострокових витрат.

До потенційних учасників мають висувати-
ся кваліфікаційні вимоги, які перевірятимуться 
конкурсною комісією до відкриття аукціону. Зо-
крема, такими вимогами вважаються:

1) наявність залишкового паркового ресур-
су обладнання для роботи у прогнозному 
періоді для існуючих об’єктів електроге-
нерації;

2) наявність затвердженого техніко-еконо-
мічного обґрунтування нового будівни-
цтва або реконструкції існуючого, розроб-
лених згідно з міжнародними стандарта-
ми проектування;

3) відповідність сучасним екологічним ви-
могам для нових об’єктів або графіка ско-
рочення викидів для існуючого чи рекон-
струйованого об’єкта;

4) фінансова стійкість оператора потужності.
Разом із кваліфікаційними характеристика-

ми до конкурсної комісії доцільно надати техніч-
ні характеристики об’єкта, що включають:

1) встановлену потужність об’єкта, потуж-
ність за мінімального навантаження, чис-
ту номінальну потужність;
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2) операційну гнучкість об’єкта, що включає 
час запуску із холодного та гарячого ста-
нів, швидкість нарощування потужності;

3) термін експлуатації потужності;
4) енергоефективність об’єкта, яка вимірю-

ється за чистим коефіцієнтом корисної дії;
5) вуглецемісткість електрогенерації;
6) види основного та резервного палива.

Із метою підтримання високого рівня кон-
куренції та враховуючи різні техніко-еколо-
го-економічні характеристики енергоблоків, 

РТП повинен функціонувати на блочній основі. 
Мінімальний розмір заявки на потужність для 
участі в торгах не може бути меншим від чистої 

номінальної потужності найменшого енергобло-
ку, що працює в енергосистемі, а максимальний – 
дорівнювати чистій номінальній потужності най-
більшого енергоблоку в енергосистемі. Проте для 
нових об’єктів – без обмеження за потужністю.

Аукціони на потужність мають проходити 
щорічно після оприлюднення та затвердження 
звіту з оцінки адекватності розвитку потужнос-
тей, за ініціативою центрального органу, відпо-
відального за проведення стратегічної політики 
в енергетичній сфері, за операційним планом 
(технологічним регламентом), затвердженим 
Кабінетом Міністрів України. Орієнтований тех-
нологічний регламент функціонування РТП на-
ведено в табл. 1.

Таблиця 1 

Пропонований технологічний регламент функціонування РТП України

Вид аукціону Процедура Термін  
виконання

Відповідальні осо-
би

1 2 3 4

А + 1 А + 3 А + 5 Оприлюднення звіту з оцінки адекватності 
розвитку потужностей до 01/11 Т – 1 ОСП

А + 1 А + 3 А + 5 Затвердження звіту з оцінки адекватності 
розвитку потужностей до 15/12 Т – 1 Регулятор

А + 1 А + 3 А + 5
Затвердження та оприлюднення цільового 
обсягу закупівлі потужності та критеріїв 
оцінки учасників РП

до 01/02 Т КМУ за поданням  
Міненерго

А + 1 А + 3 А + 5 «Відкриття воріт» кваліфікації учасників 01/03 Т Конкурсна комісія

А + 1 А + 3 А + 5
Потенційні учасники надають дані щодо 
відповідності кваліфікаційним вимогам до 
участі в РП

протягом  
березня Т року

Потенційні учасники 
РТП

А + 1 А + 3 А + 5 «Закриття воріт» кваліфікації. Оголошення 
результатів 01/04 Т Конкурсна комісія

А + 1 А + 3 А + 5 Апеляція результатів кваліфікації учасників до 01/05 Т року Учасники РТП,  
конкурсна комісія

А + 1 А + 3 «Відкриття воріт» аукціонів на потужність 1 робочий день 
травня Т року ОСП

А + 1 А + 3 Перший раунд. Подання цінових пропози-
цій кваліфікованими учасниками

протягом травня 
Т року Учасники РТП

А + 1 А + 3 Поетапне пониження цінових пропозицій
+1 робочий день 
від попередньо-
го раунду торгів

Учасники РТП

А + 1 А + 3 Кліринговий (10-й) раунд. Визначення клі-
рингової ціни потужності* 

10 робочий день 
травня Т року Учасники РТП

А + 1 А + 3 «Закриття воріт» аукціонів. Повідомлення 
результатів торгів

10 робочий день 
травня Т року ОСП

А + 1 А + 3 Оприлюднення результатів торгів до 20/05 Т року ОСП, Міненерго

А + 1 А + 3 Укладання договорів на потужність до 01/06 Т року Учасники РТП, ОСП

А+5
Визначення та оприлюднення скориго-
ваного довгострокового обсягу закупівлі 
потужності

до 01/06 Т року ОСП
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1 2 3 4

А + 5 «Відкриття воріт» аукціону 1 робочий день 
червня Т року ОСП

А + 5 Перший раунд. Подання цінових пропози-
цій кваліфікованими учасниками

1 робочий день 
червня Т року Учасники РП

А + 5 Поетапне пониження цінових пропозицій
+1 робочий день 
від попередньо-
го раунду торгів

Учасники РП

А + 5 Кліринговий (10-й) раунд. Визначення клі-
рингової ціни потужності* 

10 робочий день 
червня Т року Учасники РП

А + 5 «Закриття воріт» аукціонів. Повідомлення 
результатів торгів

10 робочий день 
червня Т року ОСП

А + 5 Оприлюднення результатів торгів до 15/06 Т року ОСП, Міненерго

А + 5 Укладання договорів на потужність до 15/06 Т року Учасники РП, ОСП

А + 1 А + 3 А + 5
Урахування результатів торгів на потуж-
ність при розробці подальшого звіту  
з оцінки адекватності розвитку потужності

до 01/11 Т ОСП

Умовні позначення: Т – поточний рік; Т – 1 – попередній рік; Т + 1 – перший прогнозний рік.
Примітка: * – може існувати можливість раннього завершення аукціону, якщо обсяг пропозицій учасників стає меншим, 
аніж цільовий обсяг закупівлі.

Закінчення табл. 1

У ході аукціонів на потужність визнача-
ється зважена нормована вартість ЕЕ у 
площині критеріїв «цінність – вартість – 

чистота» ЕЕ, що дозволяє проводити ґрунтовну 
енергетичну політику, яка забезпечуватиме по-
точну ефективність функціонування потужнос-
ті на товарному РЕЕ та сталий розвиток елек-
троенергетики у прогнозному періоді. Торги на 
РТП проходитимуть у 10 раундів, якщо раніше 
не буде досягнуто цільового обсягу потужності.  
У ході торгів учасники аукціону можуть зміню-
вати тільки вартість потужності, а інші техніко-
економічні параметри потужності мають зали-
шатися незмінними. 

Переможці аукціону на потужність підпи-
сують з ОСП строковий договір, в якому вста-
новлюється фіксована ставка потужності за за-
явленою ціною, яку оператор потужності запро-
понував у кліринговому раунді та яка буде ви-
плачуватиметься йому протягом встановленого 
договором строку. 

Для забезпечення прозорості, недискримі-
наційності та нейтральності розвитку РТП Украї - 
ни аукціони на потужність мають проводитися 
в електронному форматі. Зокрема вбачається 
можливість створення аналогічного програмно-
го продукту, який використовується у сфері пу-
блічних закупівель. Відбір учасників-переможців 
здійснюється системою автоматично серед тих, 

хто пройшов попередню кваліфікацію та надав 
цінові пропозиції для участі в аукціонах.

Оператором РТП доцільно визнати ОСП, 
оскільки на нього згідно із Законом України  
№ 2019-VIII покладені обов’язки підтримання 
балансу попиту та пропозиції як у поточному, 
так і в прогнозному періодах.

Розрахунки за потужність доцільно здійсню-
вати подекадно на основі фактичних даних комер-
ційного обліку. У разі невиконання зобов’язань за 
договорами на потужність переможцями аукціо-
нів ОСП має накладати на них штрафні санкції. 
Надалі ОСП перекладатиме витрати на потуж-
ність на постачальників та прямих споживачів ЕЕ 
пропорційно обсягам їх споживання.

Враховуючи вищенаведене, можна запропо-
нувати таку концептуальну модель РТП України 
(рис. 1).

Ринок альтернативної потужності (РАП) 
спрямований на покриття постійних витрат і 
гарантування інвесторам повернення їх капіта-
ловкладень у розвиток потужностей на основі 
ВДЕ. Мета створення такого сегмента РЕЕ по-
лягає у стимулюванні до інтеграції ЕЕ із ВДЕ на 
РЕЕ в ринково відповідальний спосіб, уникаючи 
зайвих спотворень ринку, враховуючи можливі 
витрати на їх інтеграцію, не порушуючи стабіль-
ності системи. Мета нерозривно пов’язана із очі-
куваними результатами, якими є:



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

123БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2020
www.business-inform.net

Потенційні
учасники 
аукціону  

Учасники аукціону
Переможці

аукціону  

Конкурсна
комісія

ОСП  

Енергетичний
регулятор  

Міненерго

Кабінет
Міністрів України

 Постачальники
ЕЕ  

Кваліфікаційна

характеристика

Кваліфікаційні

вимоги 

Результат

кваліфікації

Результаткваліфікації

 
 

Аукціон
на потужність 

Цінові пропозиції  

Клірингова ціна
та обсяг закупівлі Ст

ро
ко

ви
й 

до
го

ві
р

на
 п

от
уж

ні
ст

ь з
ал

еж
но

ві
д 

т
ип

у у
ча

сн
ик

а 
 

Пл
ат

а 
за

 п
от

уж
ні

ст
ь 

Пл
ат

а
за

 п
от

уж
ні

ст
ь

 
Тарифна потужність

Тариф

на потужність 

Звіт з оцінки 
адекватності

Цільовий обсяг
закупівлі потужності

та критерії оцінки учасників 

 
 

Ре
гл

ам
ен

т
ф

ун
кц

іо
ну

ва
нн

я   

Рис. 1. Концептуальна модель функціонування РТП України

1) збільшення частки ЕЕ із ВДЕ в електро-
енергетичному балансі країни;

2) гарантування адекватного розвитку енер-
госистеми.

Взаємообумовленість і взаємозалежність 
цих двох результатів і визначатиме ефективність 
функціонування всього механізму РАП.

РАП є складовою такого сегмента як ринок 
відновлюваної електроенергії (РВЕ), який та-
кож охоплює товарний РВЕ. На РАП торгуються 
контракти на будівництво альтернативної по-
тужності, тоді як на товарному РВЕ відбувається 
торгівля обсягами виробленої ЕЕ із ВДЕ. Товар-
ний РВЕ покликаний покрити короткострокові 
витрати виробників ЕЕ із ВДЕ та забезпечити їм 
необхідний дохід від здійснення комерційної ді-
яльності, тоді як РАП спрямований на покриття 
постійних витрат і гарантування інвесторам по-
вернення їх капіталовкладень. 

Таким чином, РВЕ України пропонується 
поділити на два продуктові сегменти:

1) РАП як спеціальний сегмент РП, де від-
бувається торгівля потужностями ЕЕ із 
ВДЕ. Такий сегмент ринку буде функціо-
нувати за цільовим обсягоорієнтованим 

підходом, тобто тільки для нових потуж-
ностей (оскільки існуючі альтернативні 
потужності вже фінансуються за «зелени-
ми» тарифами);

2) «зелені» ВДР-аукціони як спеціальний сег-
мент товарного РЕЕ, де виробники ЕЕ із 
ВДЕ можуть конкурувати один з одним за 
короткостроковими операційними витра-
тами, а також безперервна ВДР-торгівля, 
де відбувається продаж неакцептованих 
залишків, або купівля надлишково прода-
ної «зеленої» ЕЕ на ВДР-аукціонах.

Отже, пропонується така модель функціо-
нування РВЕ в Україні (рис. 2), яка охоплює сег-
менти товарного РЕЕ та РП.

Відкриття РАП відбувається після закрит-
тя РТП. Цільовий обсяг закупівлі альтернатив-
ної потужності визначається виходячи із запасу 
гнучкості енергосистеми при найтяжчих умовах 
її роботи.

РАП функціонує у формі односторонніх 
аукціонів, серед яких пріоритет віддається тех-
нологічно нейтральним аукціонам. Торгівля аль-
тернативною потужністю відбувається за лота-
ми із якомога меншим порогом за обсягом:
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Аукціони на альтернативну ГП 

Цільовий обсяг закупівлі
на РАП

Договір на альтернативну
потужність

Клірингова ціна
на альтернативну потужність

Договірний обсяг
альтернативної потужності

ВДР-аукціони («зелені аукціони») Безперевна ВДР-торгівля

БР

Маржинальна ціна ЕЕ
за ВДР-аукціонами

Заявлені ціни на ВДР

Ринок
альтернативної

потужності

Торгівля ЕЕ із ВДЕ на ВДР 

Рис. 2. Концептуальна модель функціонування РВЕ України

 лот 1 – добре освоєні потужності нега-
рантованої відновлюваної генерації;

 лот 2 – мало освоєні технології негаран-
тованої відновлюваної генерації;

 лот 3 – гарантовані маневрові (пікові та 
напівпікові) потужності відновлюваної 
електрогенерації.

Поділ цільового обсягу закупівлі на лоти 
необхідний, оскільки різні технології ЕЕ 
із ВДЕ мають різний ступень комерціа-

лізації та значущість для роботи енергосистеми. 
З метою підтримання принципів економічної 
ефективності, змагальності учасників та добро-
совісної конкуренції, а також ураховуючи різні 
техніко-економічні характеристики різних ви-
робників ЕЕ із ВДЕ, торгівля альтернативною ГП 
має відбувається на багатолотовій основі із яко-
мога меншим порогом за обсягом.

ОСП щороку визначатиме обсяги закупівлі 
ГП на ВДЕ за кожним лотом.

Однак якщо прогнозується, що технологіч-
но нейтральні аукціони можуть призвести до не-
оптимальних результатів роботи енергосистеми, 
то впроваджуються технологічно спеціалізовані 

аукціони, з розподілом квот за видами електро-
генерації. Так, наразі для адекватного розвитку 
енергосистеми України технологічно необхідно 
впроваджувати розподіл лоту 1 на квоти: обмеж-
ити розвиток сонячного фотоелектричної елек-
трогенерації, тоді як розвиток вітрової наземної 
генерації доки що має запас міцності.

Як і на РТП, доцільно запровадити на РАП 
аукціони на 1-й, 3-й і 5-й прогнозні роки, вихо-
дячи із наявних можливостей щодо забезпечен-
ня гнучкості енергосистеми. Брати участь у РАП 
мають право всі альтернативні потужності, які 
не беруть участі в інших механізмах фінансової 
підтримки.

Торги на РАП відбуваються в 10 раундів, 
якщо раніше не буде досягнуто цільового обся-
гу потужності. В основу РАП доцільно заклас-
ти маржинальний метод ціноутворення, де всі 
переможці аукціонів отримують оплату за по-
тужність за маржинальною ціною клірингового 
раунду. Орієнтований технологічний регламент 
функціонування РАП має такий вигляд (табл. 2). 

Виробники ЕЕ із ВДЕ стають повноправ-
ними гравцями товарного РЕЕ, беручи на себе 
фінансову відповідальність за небаланси ЕЕ в 
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Таблиця 2

Пропонований технологічний регламент функціонування РАП України

№ 
з/п Процедура Термін виконання Відповідальні особи

1 Оприлюднення результатів торгів на традиційну 
потужність до 15/06 Т року ОСП, Міненерго

2
Затвердження та оприлюднення цільового 
обсягу закупівлі альтернативної ГП і критеріїв 
оцінки учасників РП

до 01/07 Т КМУ за поданням  
Міненерго

3 «Відкриття воріт» кваліфікації учасників РАП 01/08 Т Конкурсна комісія

4

Потенційні учасники надають дані щодо від-
повідності кваліфікаційним вимогам до участі 
в РАП та вносять гарантійне фінансове забез-
печення

протягом серпня Т року Потенційні учасники 
РАП

5 «Закриття воріт» кваліфікації. Оголошення  
результатів 01/09 Т Конкурсна комісія

6 Апеляція результатів кваліфікації до 01/10 Т року Учасники РАП,  
конкурсна комісія

7 «Відкриття воріт» аукціонів. Відкриття стартових 
цінових пропозицій учасників 1 робочий день жовтня Т року Оператор РАП

8 Перший раунд. Подання цінових пропозицій 
кваліфікованими учасниками

+1 робочий день від поперед-
нього раунду торгів Учасники РАП

9 Поетапне пониження цінових пропозицій +1 робочий день від поперед-
нього раунду торгів Учасники РАП

10 Кліринговий (10-й) раунд. Визначення кліринго-
вої ціни потужності* 10 робочий день жовтня Т року Учасники РАП

11 «Закриття воріт» аукціонів. Повідомлення  
результатів торгів учасникам 10 робочий день жовтня Т року Оператор РАП

12 Оприлюднення результатів торгів до 20/10 Т року Оператор РАП,  
Міненерго

13 Укладання договорів на альтернативну потуж-
ність до 01/11 Т року Учасники РАП, ОСП

14
Урахування результатів торгів на альтернативну 
при розробці наступного звіту з оцінки адекват-
ності розвитку потужності

до 01/11 Т року ОСП

Умовні позначення: Т – поточний рік; Т – 1 – попередній рік; Т + 1 – перший прогнозний рік.
Примітка: * – існує можливість раннього завершення аукціону, якщо обсяг пропозицій учасників стає меншим, аніж цільо-
вий обсяг закупівлі.

енергосистемі. Небаланси ЕЕ із ВДЕ врегульо-
вуються на БР. У випадку збільшення фізич-
ного відпуску ЕЕ виробниками ЕЕ із ВДЕ ОСП 
зобов’язаний викупити цю ЕЕ, а у випадку змен-
шення фізичного відпуску ЕЕ виробники ЕЕ із 
ВДЕ зобов’язані повернути/сплатити фінансові 
зобов’язані ОСП, виходячи із індикативної ціни 
РДН у відповідному періоді.

ОСП за результатами аукціонів на РТП і 
РАП визначатиме річну місткість РП України, 
яку далі розподілятиме помісячно. Всередині 
місяця розподіл фактичних нарахувань за по-
тужність відбувається пропорційно обсягу спо-

живання ЕЕ. Постачальники/споживачі ЕЕ щомі-
сячно отримують рахунки за потужність окремо 
від послуг передачі та балансування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані концептуальні 

положення формування РП дозволяють збудува-
ти його конкуренту модель, яка матиме ряд пере-
ваг порівняно із запропонованою, зокрема через:

1) здійснення попереднього балансування 
фізичних і комерційних потоків ЕЕ через 
резервування необхідного обсягу балан-
суючих потужностей; 
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2) упровадження інвестиційно привабли-
вої, технологічно нейтральної та техніко-
екологічно прийнятної моделі розвитку 
енергосистеми в України на основі трьох 
контрольних точок (видів аукціонів): на 
короткостроковий (А + 1), середньострко-
вий (А + 3) і довгостроковий (А + 5) періо-
ди. Такий механізм функціонування РП 
має спонукати та зобов’язати операторів 
потужностей діяти згідно із наміченим 
стратегічним вектором розвитку елек-
троенергетики України;

3) створення недискримінаційних умов ор-
ганізованої ринкової торгівлі потужнос-
тями для всіх кваліфікованих учасників. 
Передбачається впровадження організо-
ваної електронної торговельної платфор-
ми, єдиних правил її функціонування та 
рівноправного доступу до неї учасників;

4) забезпечення адекватності розвитку 
енергосистеми та врахування вимог гнуч-
кості при інтеграції потужностей на осно-
ві ВДЕ;

5) встановлення економічно обґрунтованих 
ставок плати за потужності та забезпе-
чення пропорційної вартості потужності 
між споживачами.                 
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