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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано наявні наукові підходи до розу-

міння сутності категорії «енергетичний ринок». Вказується на 
те, що в останні два десятиліття на ринках електроенергії в 
усьому світі відбуваються радикальні зміни щодо лібераліза-
ції основ їх функціонування. Така проблематика є актуальною 
з огляду на важливу роль ринку електроенергії у відновлен-
ні позитивної динаміки національної економіки нашої країни. 
У статті виділено чотири основні підходи до визначення ринку 
електроенергії як економічної категорії. Виділено та узагальне-
но перспективні напрями розвитку ринку електроенергії.

Ключові слова: ринок електроенергії, енергія, національ-
на економіка, державне регулювання, ефективність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие научные под-

ходы к пониманию сущности категории «энергетический ры-
нок». Указывается на то, что в последние два десятилетия на 
рынках электроэнергии во всем мире происходят радикальные 
изменения, направленные на либерализацию основ их функ-
ционирования. Данная проблематика является актуальной с 
учетом важной роли рынка электроэнергии в возобновлении 
позитивной динамики национальной экономики нашей страны. 
В статье выделены четыре основных подхода к определению 
рынка электроэнергии как экономической категории. Выделе-
ны и обобщены перспективные направления развития рынка 
электроэнергии.

Ключевые слова: рынок электроэнергии, энергия, нацио-
нальная экономика, государственное регулирование, эффек-
тивность.

АNNOTATION
The article analyses the existing scientific approaches to the 

realization of the essence of the category “the electricity market”. It 
has been pointed out that great changes which concern the liberal-
ization of the electricity markets functioning are taking place at the 
electricity markets in the whole world during the last two decades. 
These issues become of an immediate interest due to the impor-
tant role of the electricity market in the renewal of the positive dy-
namics of our country’s national economy. The article distinguishes 
four main approaches to the electricity market determination as an 
economic category. The challenging ways of the electricity market 
development have been defined and generalized.

Key words: electricity market, energy, national economy, gov-
ernment regulation, efficiency.

Постановка проблеми. Відновлення позитив-
ної динаміки в Україні залежить від рівня забез-
печення її енергоносіями та рівнем їх викорис-
тання. Саме тому у глобалізаційному просторі 
дедалі більше посилюється значущість енер-
гетичної галузі як однієї з базових складових 
систем міждержавного партнерства [1, с. 60]. 
Стратегічне значення цієї галузі та відносин, 
які існують на енергетичних ринках, пов’язане 
не тільки з обсягом імпортованих енергоресур-
сів, але й із її впливом на економічну та полі-
тичну системи країни [2].

Через це аналіз теоретичних підходів до 
розуміння сутності ринку енергії, а саме ринку 
електроенергії як важливого його складового 
елемента, є першочерговим завданням та потре-
бує детального наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Істотний внесок у розв’язання проблем ефектив-
ного функціонування ринку електроенергії зро-
били такі відомі вчені-науковці, як, зокрема, 
О.С. Дупак, Я.І. Олійник, С.П. Кулицький.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас навіть з огляду 
на суттєвий внесок вищезазначених вчених 
у розв’язання окресленої наукової проблеми 
питання подальшого теоретичного дослідження 
особливостей розвитку ринку електроенергії в 
умовах подолання наслідків економічної кризи 
залишаються недостатньо вивченими.

Мета статті полягає в узагальненні теоретич-
них підходів до розуміння сутності ринку елек-
троенергії в Україні та у визначенні закономір-
ностей його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Електрична енергія – один з найважливіших 
видів енергії. В останні два десятиліття на рин-
ках електроенергії в усьому світі відбуваються 
радикальні зміни щодо лібералізації основ їх ЕК
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функціонування. Сьогодні практично в усіх 
країнах ЄС створено вільний ринок електро-
енергії, а всі споживачі мають право і можли-
вість самостійно обирати постачальника [4].

В Україні процеси реформування знахо-
дяться на початковій стадії.

Проблематика формування та розвитку 
ринку досить ґрунтовно досліджується пред-
ставниками економічних наук. Проте характер-
ним сьогодні є відсутність єдиного трактування 
сутності та змісту цього поняття.

Існує щонайменше чотири основні підходи 
[5; 6], у рамках яких наводяться визначення 
ринку електроенергії як економічної категорії.

У широкому розумінні ринок електроенер-
гії включає сукупність осіб та організацій, які 
купують товари та послуги, енергію з метою 
виробництва і споживання останньої. Таким 
чином, у широкому розумінні енергетичний 
ринок включає таких учасників ринку, як 
підприємства-видобувачі паливно-енергетич-
них ресурсів, організації, що переробляють ці 
ресурси, постачальники кінцевої енергії, спо-
живачі енергії, а також підприємства, що виго-
товляють товари й надають послуги, що забез-
печують процес виробництва енергії [7].

Відповідно до іншого підходу цей ринок роз-
глядається як сукупність осіб та організацій, 
які купують енергію з метою її споживання [7].

На нашу думку, вищенаведене визначення 
є достатньо спрощеним і не відображає усієї 
сукупності відносин на ринку електроенергії.

На думку дослідника П.А. Синютіна, під 
цим видом ринку слід розуміти механізм вза-
ємин виробників електричної і теплової енер-
гії та послуг із забезпечення енергопостачання, 
з одного боку, і споживачів енергії і послуг, 
з іншого боку. Інакше кажучи, ринок елек-
троенергії визначається як сфера купівлі-про-
дажу енергії та послуг, що здійснюється його 
суб’єктами [8, c. 8–9].

В.В. Хлєбніков, виокремлюючи конкурен-
цію як одну із найважливіших характеристик 
сучасних ринків енергії, зазначає, що конку-
рентний ринок електроенергії заснований на 
принципах вільного ціноутворення, що перед-
бачає наявність рівноправних учасників (про-
давців і покупців), а також розвинену інфра-
структуру, що сприяє укладанню і виконанню 
угод [9, с. 46].

На нашу думку, у цьому визначенні поза 
увагою автора залишилися інститути держав-
ного регулювання, завданням яких є регламен-
тація діяльності вказаного ринку.

Чинне законодавство розглядає ринок елек-
троенергії залежно від його обсягу. Так, Зако-
ном України «Про засади функціонування 
ринку електричної енергії України» ринок 
електричної енергії визначається як система 
відносин, які виникають між суб’єктами ринку 
під час здійснення купівлі-продажу електрич-
ної енергії та / або допоміжних послуг, пере-
дачі та розподілу електричної енергії електрич-

ними мережами, постачанні електричної енергії 
споживачам. У свою чергу, роздрібний ринок 
електричної енергії трактується як система від-
носин, які виникають між електропостачаль-
ником та споживачем електричної енергії, а 
також електророзподільним підприємством у 
процесі постачання електричної енергії [10]. 
У цьому законодавчому акті сутність оптового 
ринку електроенергії не наводиться.

Водночас Національна комісія регулювання 
електроенергетики (НКРЕ) України дає такі 
визначення оптового ринку електричної енергії:

– як єдиної впорядкованої системи взаємо-
відносин між суб’єктами господарської діяль-
ності в процесі купівлі-продажу електричної 
енергії при рівноправному доступі до електро-
мереж [11];

– як системи виробничих, фінансових, еконо-
мічних та юридичних відносин між суб’єктами 
підприємницької діяльності, що підписали 
Договір між членами Оптового ринку елек-
тричної енергії (ДЧОРЕ), отримали від НКРЕ 
відповідні ліцензії на право здійснення підпри-
ємницької діяльності з виробництва та поста-
чання електричної енергії [12].

Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Тимчасових умов функці-
онування оптового ринку електричної енергії» 
оптовий ринок електричної енергії розгляда-
ється як система відносин у процесі купівлі-
продажу електричної енергії, що здійснюється 
його суб’єктами в межах об’єднаної енергетич-
ної системи України на підставі договорів [13].

Крім цього, слід відзначити і певні особли-
вості формування та реалізації ринкових відно-
син у сфері електроенергетики на різних рівнях.

На нашу думку, доцільно виділяти також 
регіональний та локальний ринки електроенер-
гії. Більш детально сучасні світові тенденції в 
енергетичній сфері висвітлені у роботі «Аналіз 
сучасних світових тенденцій у енергетичній 
сфері» [14].

У цьому аспекті ми погоджуємося з науко-
вими підходами І.О. Самойленка [15] в тому, 
що вивчення регіонального аспекту форму-
вання ринку електроенергії вимагає застосу-
вання прийомів та інструментів регіонального 
маркетингу. Доцільно при цьому використову-
вати алгоритм, що пропонує Ж.-Ж. Ламбен: 1) 
здійснення сегментації базового ринку (макро-
сегментація), що передбачає виділення рин-
ків електроенергії (зональних, регіональних, 
локальних, галузевих тощо); 2) сегментація 
споживачів (мікросегментація) всередині виді-
лених сегментів ринку електроенергії.

Такий прийом, як сегментація, дає змогу 
виявити основні споживчі групи, розробити 
маркетингову політику для кожного сегмента 
споживачів ринку електроенергії, визначити 
специфічність формування регіонального ринку 
електроенергії [15].

Запропонований підхід передбачає, крім 
визначення груп споживачів електроенергії 
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як товару, вивчення функцій потреб (які саме 
потреби задовольняються, зміни потреб тощо), 
а також технологій задоволення цих потреб 
(адресність, якість ресурсів, послуг, їх індиві-
дуалізація, достатність тощо) [15].

Критичний аналіз та узагальнення вище-
наведених підходів дає нам змогу запропону-
вати власне визначення ринку електроенергії з 
урахуванням сучасного стану його розвитку та 
євроінтеграційних процесів.

Європейський досвід свідчить про те, що 
ефективність реформування енергетичної сфери 
залежить від того, наскільки чітко визначені 
цілі, забезпечено узгодження діяльності заці-
кавлених сторін, створено належні умови для 
інтеграції енергоринків та підвищення конку-
ренції, а також від надання гарантій інвесторам 
щодо незмінності умов ведення бізнесу у довго-
строковій перспективі [2].

Функціонування і майбутній розвиток енер-
гетики країни відбуваються в умовах неустале-
них внутрішніх ринкових відносин в галузях 
паливно-енергетичного комплексу та суміжних 
секторах економіки країни, а також при поси-
ленні зовнішніх впливів, пов’язаних із загаль-
носвітовим процесом економічної глобалізації.

Враховуючи те, що ринок електроенергії 
належить до ринків з недосконалою конкурен-
цією, ми вважаємо, що його слід розглядати як 
сукупність взаємовідносин конкурентного харак-
теру учасників цього ринку (суб’єктів господа-
рювання та органів влади), метою яких є отри-
мання економічного, соціального, екологічного 
та / або інших ефектів у результаті виробництва, 
постачання та споживання електроенергії.

При цьому перспективними напрямами роз-
витку ринку електроенергії мають стати такі:

– удосконалення державного регулювання 
процесу купівлі-продажу енергії [3];

– впровадження конкурентного механізму 
взаємодії учасників;

– визначення принципів регулювання діяль-
ності його суб’єктів.

Висновки. Отже, результати проведеного 
дослідження засвідчили відсутність єдиного 
трактування категорії «ринок електроенергії» 
вітчизняними та зарубіжними вченими-еконо-
містами.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають в обґрунтуванні механізму формування 
регіональних та локальних ринків електроенер-
гії, їх взаємодії із національним. Також потре-
бують додаткового вивчення питання, пов’язані 
із забезпеченням ефективного державного регу-
лювання енергетичної сфери України.
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