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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
У статті проаналізовані проблеми електроенергетики як складової паливноенергетичного ком
плексу, запропоновані методи розрахунку тарифів електричної енергії на окремих стадіях її жит
тєвого циклу.

Ключові слова: паливноенергетичний комплекс, електроенергетика, життєвий цикл елек
тричної енергії, генеруюча потужність, оптовий ринок електроенергії.
АКТУАЛЬНІСТЬ
Рівень розвитку енергетики має визначальний
вплив на стан економіки в державі, вирішення про
блем соціальної сфери та рівень життя людей.
Тому небезпідставно енергетичну залежність по
в'язують з національною безпекою держави.
Паливноенергетичний комплекс (ПЕК) Украї
ни був сформований як складова частина ПЕК ко
лишнього СРСР. Це зумовило той факт, що й до
теперішнього часу він не відповідає вимогам енер
гокомплексу незалежної держави і потребує доко
рінної перебудови, зокрема багатогранної струк
турної перебудови і навіть перебудови економіки
країни з урахуванням енергетичного фактора.
Визначальною при цьому є проблема енергоз
береження та підвищення енергоефективності.
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз діяльності елект
роенергетики України як складової паливноенер
гетичного комплексу, дослідження життєвого цик
лу електричної енергії та визначення тарифів на
окремих його етапах як основи ціноутворення.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ринкові відносини в електроенергетичній га
лузі запроваджувалася на умовах збереження
єдиної енергетичної системи, об'єднаної спільним
режимом виробництва, передачі та розподілу елек
тричної енергії при централізованому оператив
нодиспетчерському управлінні [1].
З метою підвищення конкурентоспроможності
економіки, забезпечення потреб споживачів у елек
тричній енергії за мінімально можливою ціною, на
основі конкуренції між виробниками та постачаль
никами електричної енергії, у 1996 році в Україні
за безпосередньою участю НКРЕ (Національної
комісії регулювання електроенергетики) створено
оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ). Він являє
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собою єдину впорядковану систему взаємовідносин
між суб'єктами господарської діяльності в процесі
купівліпродажу електричної енергії при рівноп
равному доступі до електромереж [4].
Оптовий ринок діє у відповідності до Закону
України "Про електроенергетику" в редакції від 22
червня 2000 року №1821ІІІ. Його діяльність рег
ламентується: правилами оптового ринку; догово
ром між його членами; двосторонніми договора
ми на купівлюпродаж електроенергії, що уклада
ються в рамках договору; ліцензіями НКРЕ Украї
ни на виробництво, передачу та постачання елек
тричної енергії.
Сьогодні виробництво електричної енергії в
Україні здійснюють генеруючі компанії: теплові,
гідравлічні та компанія "Енергоатом", а також са
мостійні електростанції, які працюють відокрем
лено від об'єднаної енергетичної системи Украї
ни (ОЕС). Основна частина енергії, що спожи
вається в Україні, забезпечується обласними енер
гопостачальними компаніями [1].
До генеруючої теплової компанії входять:
енергокомпанія "Дніпроенерго", у складі якої Кри
ворізька, Дніпропетровська, Запорізька ТЕС;
"Донбасенерго" (Старобешевська та Слов'янська
ТЕС); "Західенерго" (Бурштинська, Добротворсь
ка, Ладижинська ТЕС); "Центренерго" (Углегорсь
ка, Трипільська, Зміївська ТЕС); "Східенерго"
(Зуєвська, Луганська, Курахівська ТЕС).
До генеруючих гідравлічних компаній входять
компанія "Дніпрогідроенерго", у складі якої
Київські ГЕС та ГАЕС, Канівські ГЕС та ГАЕС,
Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська,
Каховська ГЕС та компанія "Дністренерго", у
складі якої Дністровська ГЕС.
До генеруючої компанії "Енергоатом" входять
Запорізька, Рівненська, ПівденноУкраїнська та
Хмельницька атомні електростанції.
До інших генеруючих компаній входять ТЕС
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Рис. 1. Структура генеруючих потужностей України

вачам за довільними цінами, які формуються об
ленерго самостійно (крім населення). На сьогодні
учасниками ОРЕ є більше 100 суб'єктів енергорин
ку. Атомні, гідравлічні, вітрові електростанції та
теплоелектроцентралі продають електричну енер
гію в ОРЕ за тарифами, встановленими НКРЕ.
Основою ціноутворення оптового ринку елек
тричної енергії є погодинні тарифи її купівліпро
дажу, які затверджуються щорічно. Ціни на елект
роенергію генеруючих компаній теплових електро
станцій визначаються відповідно до поданих цими
компаніями пропозицій згідно з Правилами Опто
вого ринку. Ціна на електроенергію виробників, що
мають особливий режим роботи, встановлюються
НКРЕ за поданням цих виробників
(ГЕС, ТЕЦ та ін.). На підставі цін, що
визначаються Правилами Оптового
ринку та встановлюються НКРЕ, скла
даються погодинні середні ціни на
електричну енергію, що продається оп
том постачальникам електроенергії.
Оптова ринкова ціна на електричну
енергію формується на Оптовому ринку,
де встановлюється мінімально можлива
закупівельна ціна, за якою здійснюється
реалізація виробленої генеруючими ком
паніями електричної енергії [6]. На ос
нові оптових цін енергопостачальники
формують ціни для споживачів, крім цін
для населення [1]. Із енергопостачальної
організації електрична енергія направ
ляється до споживачів.
Тариф на виробництво електрич
ної енергії визначається шляхом від
ношення загальних витрат на вироб
Рис. 2. Життєвий цикл електричної енергії
ництво електричної енергії (В в) до

енергопостачальних компаній, самостійні та про
мислові ТЕС — ліцензіати з виробництва електро
енергії, а також промислові ТЕС, відокремлені від
ОЕС України, малі ГЕС, орендовані енергоблоки
[3]. Структура генеруючих потужностей України
зображена на рис. 1.
Електропостачальні організації (обленерго)
здійснюють постачання електроенергії за регуль
ованим або нерегульованим тарифом відповідно до
ліцензії НКРЕ. Обленерго, які здійснюють поста
чання електроенергії за нерегульованим тарифом,
купують її в ОРЕ за оптовими цінами, які там фор
муються. Відпускається ця електроенергія спожи
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обсягу відпущеної з шин елек
тричної енергії (Е0) визначаєть
ся за формулою:

Таблиця 1. Тарифи на електричну енергію на окремих етапах
життєвого циклу

Ɋɿɤ

(1).
Оскільки діяльність будь
якого підприємства має бути не
збитковою, то тариф відпуще
ної електричної енергії елект
ричними компаніями може бути
встановлений наступним чином:

2006
2007
2008
2009
2010

ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ ɰɿɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ
ɈɊȿ, ɤȼɬ·ɝɨɞ
18,82
21,13
29,59
41,42
47,95

(2),
де R— рентабельність діяльності підприємства.
Електрична енергія проходить ряд етапів від її
виробництва до споживача. При цьому ціни за 1
кВт.год на стадіях її виробництва та споживання
відрізняються. Уся вироблена електроенергія про
дається до ОРЕ, після чого за прийнятими тари
фами направляється до енергопостачальних ком
паній (ЕО), а від них — до споживача. Життєвий
цикл електричної енергії від виробника до кінце
вого споживача зображено на рис. 2.
З початку 2008 року в Україні спостерігається
тенденція до зменшення рівня електроспоживан
ня, що зумовлено низькою платоспроможністю
вітчизняних споживачів, а також відсутністю кош
тів у виробників на придбання палива. Це призво
дить до лімітування споживання електричної
енергії в регіонах України та повного відключен
ня постійних боржників та неплатників. Так, за
гальна заборгованість за продану електричну
енергію в ОРЕ на 1 січня 2009 року становить 16,359
млрд грн., у тому числі заборгованість перед ком
панією "Енергоатом" складає 6,348 млрд грн., теп
ловими генкомпаніями — 7,079 млрд грн., ГЕС —
411,1 млн грн., при цьому заборгованість поста
чальників перед ОРЕ на 1 січня 2009 року склала
15,894 млрд грн. [1].
У 2008 році відпуск електричної енергії поста
чальникам склав 169,1 млрд кВт.год, або у грошо
вому вимірі (з НДС) — 51, 952 млрд грн. В ОРЕ
енергогенеруючими компаніями було продано
173,6 млрд кВт.год на суму 51,374 млрд грн. У 2006
році — 32,44 млрд кВт.год на суму 171,8 млрд грн.
[3]. Середня оптова ціна купівлі електроенергії в
ОРЕ та тариф на електричну енергію для насе
лення наведені у табл. 1.
Середня закупівельна ціна електроенергії
електропостачальниками на Оптовому Ринку та
вартість виробництва електричної енергії влас
никами ТЕЦ розраховується за формулою:

Ɍɚɪɢɮ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ
ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ,
ɝɪɧ./ɤȼɬ·ɝɨɞ
15,29
24,36
24,36
24,36
24,36

встановлюється згідно постановою НКРЕ Украї
ни, що з 1 вересня 2006 року разом з ПДВ складає
24,36 коп./кВт.год.
Наведені вище дані свідчать, що діяльність
електропостачальних організацій є збитковою.
Та це не так. Чистий прибуток ВАТ "Сумиобле
нерго" за 2009 рік склав 28,495 млн грн. Основ
ними прибутковими для ЕО споживачами є спо
живачі І та ІІ класів напруги. До першого відно
сяться споживачі, які споживають електричну
енергію напругою 35 кВт та вище, до другого —
до 35 кВт. Споживачами І класу напруги є без
втратні споживачі на ступенях напруги 154 і 110
кВ та втратні споживачі на ступенях напруги 154
і 110 кВ. Споживачами ІІ класу напруги є без
втратні споживачі на ступенях напруги 35 і 27
кВ та втратні споживачі на ступенях напруги 35
і 27 кВ [6].
На відміну від тарифів для населення, які є не
змінними уже протягом п'яти років, тарифи для спо
живачів за класами напруги залежать від середньої
оптової ціни купівлі електричної енергії обленерго
в ОРЕ. Згідно з Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності роздрібні тарифи для
споживачів електричної енергії (крім населення та
населених пунктів) встановлюються відповідно до
постанов НКРЕ України "Щодо затвердження роз
дрібних тарифів на електроенергію з урахуванням
граничних рівнів при поступовому переході до фор

(3),
де Цор— закупівельна ціна електричної енергії
на Оптовому Ринку, грн.;
Еор — кількість електричної енергії закупле
ної на ОР, МВт.год.
Тариф на електричну енергію для населення
№ 12, червень 2010 р.

Рис. 3 Динаміка прогнозованої закупівельної
ціни ВАТ "Сумиобленерго"
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Рис. 4. Динаміка відпуску та експорту
електричної енергії
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Наведені дані свідчать, що діяльність електро
енергетики України потребує певних змін, а ціно
ва політика — удосконалення. Ситуація щодо за
гального виробітку енергії могла бути зумовлена
відключенням боржників від загальної системи
енергопостачання; застарілістю та зношеністю об
ладнання, яке вичерпало термін експлуатації; не
спроможністю генеруючих компаній розрахува
тися вчасно із постачальниками сировини через
заборгованість користувачів; залежністю енерге
тики України від імпорту паливноенергетичних
ресурсів, диверсифікації джерел надходження
енергоресурсів, низьким коефіцієнтом корисної
дії електростанцій.
Для того, щоб налагодити стабільну роботу
електроенергетики, потрібно:
— здійснити модернізацію електростанцій з
використанням більш високого за корисною дією
обладнання, що дасть змогу підвищити конкурен
тоспроможність;
— навантажувати станції не на 90%, а на 120%;
— використовувати альтернативні джерела
енергії;
— підвищити обсяг власного видобутку ре
сурсів;
— досягти економічно доцільного співвідно
шення імпорту нафти і нафтопродуктів.

мування єдиних роздрібних тарифів для споживачів
на території України". Динаміка прогнозованої за
купівельної ціни ВАТ "Сумиобленерго" протягом
2009 року зображена на рис. 3.
Отримання додаткових прибутків, окрім при
бутку від основної діяльності, є важливим напря
мом в діяльності компаній обленерго. Вони нада
ють послуги з проведення електромонтажних
робіт, підключення до системи електропостачан
ня нових та реконструйованих будинків, а також
послуги з автотранспорту та підготовки спец
іалістів робочих спеціальностей [5].
У 2005 — 2008 роках діяльність електроенер
гетики України характеризується нестабільністю.
Так, 2006 році було відпущено на 6,9 млрд кВт.год
електричної енергії більше, ніж у 2005 [3]. У 2007
— на 3 млрд більше, ніж у 2006. А у 2008 — на 3,4
млрд кВт .год енергії менше у порівнянні з 2007
роком [2]. В експорті енергії також спостерігаєть
ся спочатку підйом, а потім спад. Динаміка відпус
ку та експорту електричної енергії зображено на
рис. 4, а динаміка виробництва енергії окремими
генеруючими компаніями — на рис. 5.

ВИСНОВКИ
Паливноенергетичний комплекс України є
важливою складовою економіки нашої держави.
Від рівня його розвитку залежить не лише енерге
тична галузь, але й соціальний стан та благоустрій
населення. В останні роки діяльність електроенер
гетики України характеризується нестабільністю.
Спостерігається тенденція до зменшення елект
роспоживання вітчизняними споживачами та об
сягу експортованої електричної енергії. Цінова
політика електроенергетичної галузі потребує
удосконалення.

Рис. 5. Динаміка виробництва енергії
окремими генеруючими компаніями
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