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Колєсніченко А. С. Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
Удосконалено теоретико-методичний апарат з метою впорядкування інституційних засад державного регулювання взаємовідносин, що виникають між 
суб’єктами енергоринку в процесі купівлі-продажу електроенергії. Установлено структурно-логічні зв’язки між інституційними факторами економічного роз-
витку і тими функціями держави, на яких ґрунтується державне регулювання взаємовідносин учасників електроенергетичного ринку. На основі еволюційного 
підходу проаналізовано інституційний інструментарій державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку, що враховує специфіку 
його роботи, конкретні умови розвитку і створює науково-методичну базу для формування концепцій, стратегій, програм розвитку ринку електричної енергії на 
державному рівні. Розглянуто та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу державного регулювання міжсуб’єктних від-
носин учасників електроенергетичного ринку з метою підвищення наукової обґрунтованості законопроектів і врахування нагальних проблем при доопрацюванні 
та розробці нових нормативно-правових актів.

Ключові слова: інститут, інституційні основи, державне регулювання, електроенергетичний ринок, суб’єкти електроенергетичного ринку, взаємовідносини 
суб’єктів ринку електричної енергії.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 53. 
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Колесниченко А. С. Институциональные основы государственного регулиро-

вания взаимоотношений субъектов электроэнергетического рынка
Усовершенствован теоретико-методический аппарат с целью упорядочения 
институциональных основ государственного регулирования взаимоотноше-
ний, возникающих между субъектами энергорынка в процессе купли-продажи 
электроэнергии. Установлены структурно-логические связи между инсти-
туциональными факторами экономического развития и теми функциями 
государства, на которых основывается государственное регулирование взаи-
моотношений участников электроэнергетического рынка. На основе эволю-
ционного подхода проанализирован институциональный инструментарий 
государственного регулирования взаимоотношений субъектов электроэнер-
гетического рынка, который учитывает специфику его работы, конкретные 
условия развития и создает научно-методическую базу для формирования кон-
цепций, стратегий, программ развития рынка электрической энергии на го-
сударственном уровне. Рассмотрены и предложены пути совершенствования 
нормативно-правового обеспечения процесса государственного регулирования 
межсубъектных отношений участников электроэнергетического рынка с це-
лью повышения научной обоснованности законопроектов и учета насущных 
проблем при доработке и разработке новых нормативно-правовых актов.
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The article improves the theoretical and mathematical mechanism in order to put in or-
der institutional grounds of state regulation of interrelations that appear between sub-
jects of the energy market in the process of electric energy trade. The article establishes 
structural and logical links between institutional factors of economic development and 
those functions of the state, which the state regulation of interrelations of subjects of 
the electric energy market is based upon. Based on the evolution approach the article 
analyses institutional instruments of state regulation of interrelation of subjects of the 
electric energy market, which takes into account specific features of its operation, spe-
cific conditions of development and creates a scientific and methodical basis for forma-
tion of concepts, strategies and programmes of development of the market of electric 
energy at the state level. The article considers and offers ways of improvement of the 
regulatory and legal provision of the process of state regulation of inter-subject rela-
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ing and developing regulatory and legal acts.
Key words: : institute, institutional grounds, state regulation, electric energy market, 
subjects of electric energy market, interrelations of subjects of electric energy market.
Pic.: 4. Tabl.: 1. Bibl.: 53. 
Kolyesnichenko Anastasiya S.– Assistant, Department of Economic Analysis and Ac-
counting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (vul. Frunze, 21, 
Kharkіv, 61002, Ukraine)
E-mail: anasko86@inbox.ru

http://www.business-inform.net


62

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ех

ан
із

м
и

 р
ег

ул
ю

ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

и

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2014
www.business-inform.net

Однією з найголовніших умов функціонування об’єд-
наної енергосистеми Європи є безперебійне функ-
ціонування внутрішнього ринку електроенергії 

кожної європейської країни. Наявність конкуренції, віль-
ний доступ до мереж транспортування та гарантований 
вибір виробника електроенергії належать до тих критеріїв, 
які обумовлюють злагоджену роботу електроенергетич-
ного ринку, зокрема, сприяють підвищенню ефективності 
виробництва, забезпеченню безперервного і налагодже-
ного процесу передачі та розподілу електроенергії, гаран-
тують надійність постачань, а також балансують інтереси 
суб’єктів електроенергетичного ринку. Проте складність 
сприйняття нормативно-правового забезпечення та від-
сутність прозорості у взаємовідносинах суб’єктів ринку 
електричної енергії, неналежне виконання положень дого-
вірного права створюють перешкоди на ринку щодо фор-
мування методик розрахунків за електроенергію в ланцюгу 
«виробництво-розподіл-споживання», обумовлюють недо-
сконалість функ ціо нування системи державного регулю-
вання. Тому набувають актуальності проблеми, зокрема, 
нормативно-правового характеру, у сфері взаємовідносин 
суб’єктів електроенергетичного ринку.

Показники, які відображають стан внутрішньої енер-
гетичної сфери, зазнали суттєвих змін [47], зокрема, від-
булося зниження обсягів транзиту газу і нафти, зростання 
залежності України від імпортних нафтопродуктів на 70%, 
обумовлене зупинкою більшої частини вітчизняних нафто-
переробних заводів, продовжується скорочення обсягів 
внутрішнього видобутку нафти та природного газу, вод-
ночас тарифи на енергоносії для населення залишаються 
незмінними, створюючи дисбаланси у розрахунках за спо-
житу електроенергію. Стагнація відносин із найбільшим 
партнером України – Росією в енергетичній сфері має пер-
манентний характер, що негативно впливає на ефектив-
ність зовнішнього партнерства й формування перспектив 
розвитку взаємовідносин суб’єктів внутрішнього енерге-
тичного ринку. Відповідно до діючої програми з енерго-
ефективності на 2010 – 2015 рр. [46] у 2015 р. передбача-
ється збільшення використання енергії з відновлюваних 
джерел до 10 % від загальної кількості. 

За аналітичними оглядами спеціалістів електроенер-
гетичного комплексу, в економіці України простежується 
тенденція збільшення енергоспоживання. Значення цього 
показника на вітчизняному електроенергетичному ринку є 
одним із найвищих в світі, зокрема, серед країн з перехід-
ною економікою, і в 4 рази вищий, ніж у європейських краї-
нах – членах організації Енергетичного Співтовариства. За 
показником енерговитратності з 2009 р. спостерігається 
тенденція зростання [45]. 

У відносинах ЄС та України взято курс на поширен-
ня політичного, торгівельно-економічного та гуманітарно-
го співробітництва в науковій і технологічній сферах, що 
знайшло своє відображення в Європейській політиці сусід-
ства, Угоді про партнерство та співробітництво [41], Націо-
нальній індикативній програмі 2011 – 2013 рр. [2] та ін. до-
кументах. У межах Інструмента європейського сусідства й 
партнерства на 2011 – 2013 рр. [3, с. 9] розподіл коштів на 
пріоритетні напрямки розвитку сфер діяльності складав 
470 млн євро, зокрема: 20 – 30% – на ефективне управління 
та встановлення правових норм; 25 – 35% – на сприяння 
набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС; 45 – 55% – на забезпечення стійкого розвитку сфер 
діяльності (у тому числі, на вирішення проблем розвитку 

електроенергетичного сектора [3, с. 8]). Зокрема, у доку-
менті [3, с. 18] зроблено акцент на проблемах транзиту, ди-
версифікації пропозиції електроенергії, модернізації елек-
троенергетичної інфраструктури, енергетичної безпеки, 
на розширенні національних електроенергетичних ринків 
в межах євроінтеграційного курсу, що сприятиме гармоні-
зації українського та європейського електроенергетичного 
простору, дозволить підвищити ефективність системи вза-
ємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії шляхом 
використання досвіду та впровадження практики країн ЄС 
в електроенергетичній сфері. Тому підґрунтям для побудо-
ви внутрішньої й зовнішньої політики, економічних, інсти-
туційних та інших трансформацій в енергетиці є вдоскона-
лення діючих підзаконних нормативно-правових актів, які 
повинні уникати дискримінаційного впливу законодавства 
і забезпечувати поступальний розвиток усього енергетич-
ного сектора, зокрема, у напрямку гармонізації державного 
регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетич-
ного ринку (далі – ДРВСЕР).

Різноманітні підходи до визначення місця та функ-
цій державних і суспільних інститутів у сучасній 
соціально-економічній системі, аналізу проблем ефек-

тивного державного регулювання сфер діяльності висвітле-
ні в роботах видатних вітчизняних і зарубіжних науковців, 
серед яких: С. Биконі [22], М. Гордон [23], В. Єфімова [24],  
Н. Кузьминчук [32], В. Липова [44], Н. Оленцевич [23],  
М. Олсона [25], С. Степаненка [26], Г. Третяк [27] та ін., зо-
крема, підкреслено роль енергетики як основи розвитку 
сучасної держави у працях: Н. Гавкалової [42], Л. Полтавець 
[43], Г. Шумської [42]. Аналіз особливостей державного ре-
гулювання ринку електричної енергії та висвітлення питань 
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку 
розглянуто у працях таких учених-економістів: В. Баранні-
ка [28], С. Єрмілова [29], А. Праховника [30], Б. Слупсько-
го [31] та ін. Аналіз нормативної бази, що регулює функ-
ціонування електроенергетичного ринку України щодо 
визначення ролі інституцій у формуванні міжсуб’єктних 
відносин, простежується в наукових працях і практичних 
надбаннях В. Дерзського [34], І. Коссе [33], Х. Мітюшкіної 
[39], О. Мозенкова [34], В. Омельченко [35] та ін. Питан-
ням приведення енергетичного законодавства України до 
норм ЄС присвячені роботи Ю. Гарячої [37], Є. Єнько [38], 
А. Шевцова [36] та ін. 

Дослідження показують, що невирішеними зали-
шаються питання створення універсальної системи нор-
мативно-правового забезпечення ДРВСЕР, гнучкої до змін 
внутрішнього та тенденцій розвитку зовнішніх ринків елек-
тричної енергії. Розрив між нормативною та реальною полі-
тикою в галузі електроенергетики обумовлює необхідність 
поглибленого вивчення теоретичних основ інституційних 
процесів у цій сфері, врахування особливостей законо-
давчих положень, що дозволить сформувати обґрунтовані 
рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової 
бази, яка регламентує правила функціонування енергорин-
ку, зокрема, інституційної основи ДРВСЕР. Тому метою 
статті є вдосконалення теоретико-методичного апарату з 
метою впорядкування інституційних засад державного ре-
гулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного 
ринку; виділення функцій держави, які покладено в основу 
ДРВСЕР, із визначенням структурно-логічних зв’язків між 
ними й інституційними факторами економічного розвит-
ку, аналіз і систематизація інституційного інструментарію 
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та розробка шляхів удосконалення нормативно-правового 
забезпечення процесу державного регулювання взаємовід-
носин учасників ринку електричної енергії. 

Рівень збалансованості та ефективність заходів з впро-
вадження державного регулювання залежать від ступе-
ня оптимальності співвідношення важелів і механізмів 

ринкового та державного впливу, що в результаті забезпечує 
динаміку розвитку країни, зокрема, її окремих галузей. 

Складність реалізації засад розвитку електроенер-
гетичного ринку полягає в грамотному використанні ін-
ституційних факторів, спрямованих на обґрунтованість 
рішень та узгодженість регулюючих дій з боку держави в 
галузі тарифоутворення, додержання графіків постачання 
електроенергії та виконання строків належних платежів, 
експортно-імпортних операцій купівлі-продажу електро-
енергії тощо, і сприянні розвитку та розширенню конку-
рентних засад, що є обов’язковою умовою існування ринку, 
зокрема, електроенергетичного. 

Передумовою впорядкування нормативно-правової 
бази, поширення й структурування інституційних основ 
державного регулювання взаємовідносин учасників ринку 
електроенергії є визначення його теоретичного підґрунтя. 

Вивчення синтезу соціальних та економічних теорій 
охоплює проблеми розвитку взаємодії агентів та інститу-
тів, підвищується інтерес дослідників до взаємовідносин 
«агент-інститут». Виникнення поняття «homo institutius» 
визначає тип агента з акцентом на дуальному характері 
його сутності, а саме: агент відчуває на собі вплив, є чут-
ливим до інституційних змін та одночасно виступає їх про-
вайдером [13].

Різноманітні підходи до визначення та аналізу сут-
ності поняття «інститут», його характеристик і напрям-
ків інституційної теорії досліджено в роботах зарубіжних 
та вітчизняних авторів: Т. Веблена [19], О. Вільямса [7],  
В. Каспера [6], Г. Клейнера [11, 14], Р. Ріхтера [9], Е. Фуру-
ботна [9], А. Шастітко [20] та ін. Більш конкретне вивчення 
умов і факторів процесу формування інститутів висвітлено 

в роботах: У. Артура [16], Д. Норта [5], В. Полтеровича [15] 
та ін. Існуючі підходи до визначення поняття «інститут» у 
науковій літературі наведено в табл. 1.

На основі наведених визначень поняття «інститут» 
автором сформовано напрямки трактування його сутнос-
ті, а саме: більшість науковців [5, 9, 15, 17 – 20] розуміють 
інститут як сукупність правил і норм, які визначають по-
ведінку індивіда або характер суспільних відносин; деякі 
автори [21] ототожнюють інститут із самою поведінкою 
економічних агентів. У роботах [5, 20] зроблено акцент на 
наявності ознаки, яка обмежує діяльність поведінки еконо-
мічних суб’єктів. Найбільш повним вважаємо визначення 
інституту Шастітко А. [20]. 

Комплексне розуміння поняття «інститут» на осно-
ві формування різних підходів та класифікаційних ознак, 
представлених в табл. 1, встановлення логічних зв’язків між 
базовими категоріями інституцій надають додаткові сти-
мули у спробі осмислення ролі інституційного напрямку в 
ряді парадигм сучасної економічної теорії, зокрема, сприя-
ють систематизації теоретичного інструментарію інститу-
ційних основ в контексті ДРВСЕР, що подано на рис. 1. 

У процесі дослідження обґрунтовано структурно-
логічні зв’язки між факторами інституційного характеру, 
що впливають на позитивну динаміку економічного зрос-
тання в країні, і функціями держави, на яких базується реа-
лізація державного регулювання взаємовідносин суб’єктів 
електроенергетичного ринку, розширено функціональну 
зону держави в сфері її регулюючого впливу на міжсуб’єктні 
відносини учасників енергоринку із визначенням значу-
щості контролінго-моніторингової функції та виділенням 
підфункцій (рис. 2). 

Аналіз теоретичного підґрунтя та еволюційних під-
ходів до визначення базових категорій і зв’язків, які форму-
ють інституційну теорію ДРВСРЕ, обумовлює необхідність 
модифікації напрямів становлення інституційної системи 
розвитку електроенергетичного ринку на сучасному етапі. 
Зокрема, існує нагальна потреба у дослідженні стану ді-
ючої нормативно-правової бази у сфері електроенергетики 

таблиця 1

Аналіз поняття «інститут»

Автор, рік, джерело Визнaчення поняття «інститут» (від лат. institutum – устрій, установа [17])

Словник iншомовних слiв, 1985 [17] Сукупність норм права, що охоплює певні суспільні відносини

Ожегов С., 2009 [18]
Інститут – 1) вищий навчальний заклад; 2) науково-дослідна установа; 3) жіночий, за-
звичай закритий, середній навчальний заклад; 4) сукупність норм права в якій-небудь 
сфері суспільних відношень або інша форма суспільного устрою

Веблен Т., 1984 [19, с. 200 – 201]
За своєю природою це звичні способи реагування на стимули, що спричинено 
змінними обставинами. Інститути – це справи, розповсюджений образ мислення сто-
совно відносин між суспільством та особистістю й функцій, які вони виконують 

Норт Д., 1997 [5],  
Шастітко А., 1998 [20]

Будь-який інститут – економічний, соціальний, культурний – це правило гри в 
суспільстві, доповнене механізмом примусу до його виконання. Інститути включа-
ють в себе як формальні правила і неформальні обмеження (загальновизнані норми 
поведінки, досягнуті угоди, внутрішні обмеження діяльності), так і певні характери-
стики примусу до виконання тих і інших. Сукупність правил, які обмежують поведінку 
економічних агентів та упорядковують взаємодію між ними, а також відповідних 
механізмів контролю за виконанням цих правил

Полтерович В., 1999 [15] Ототожнює поняття «інститут», «норма», «правило поведінки»

Фуруботн Е., Ріхтер Р., [9, с. 7] Правила гри без ігроків

Коммонс Дж., 1934 [21, с. 69] Інститут подібний будівлі, каркас якої зроблений із законів і правил, а індивіди є меш-
канцями цього будинку, але іноді інститут – сама поведінка цих мешканців
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Паралельно з процесом формування регуляторних правил в різних
сферах людської діяльності та заохоченням здійснення неперсоніфіко-
ваних операцій на ринку впроваджується система формального 
контролю й захисту для несанкціонованих дій між учасниками обміну

НОВА ІНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (НІЕТ) 

Повнота – завданням розвитку
інституційної теорії 

є формування сукупності 
базових економічних

сутностей верхнього рівня;
підприємства, процеси, 

інститути, події, деталізація 
та визначення способів 

комбінування їх елементів
та дослідження похідних

сутностей

Синтез – завдання соціально-економічного синтезу має безліч
аспектів функціонування економічного елемента, серед яких
проблема формування єдиної теорії, що враховує ментальні,

культурні, інституційні, когнітивні, технологічні фактори тощо 

Напрямки розвитку НІЕТ

У широкому трактуванні
має більше, ніж одне

значення

Загальні: домінуюча ідея або думка в суспільстві;
історичний розвиток суспільства

Соціальні та психологічні: порівняно стабільні характеристики
суспільства, які змінюються еволюційним шляхом; психологічні 

особливості суспільства; роль національної культури, менталітет, 
види етнічної поведінки

Політичні: якість конституції та методів кооперації
між державою, бізнесом, політичною культурою,

неформальними правилами та традиціями

Економічні: чіткі «правила гри», які визначають ефективні
та неефективні види діяльності; чітко визначені права 

власності; функції та соціальні правила торгівлі;
ефективність банківської та фінансової систем; відповідні

методи управління ризиками та страхова система;
загальноприйнята система податків; децентралізована

економічна система; формальні економічні інститути, які
позитивно впливають на довгострокове економічне зростання

Інституційні фактори, які впливають
на економічне зростання

Перешкоди 
у визначенні

дефініції
«інститут» 

Дублювання
інституцією однієї чи

декількох функцій 

Можливість виконання
аналогічних функцій
різними інституціями

в неоднорідних за
природою суспільствах,

що знаходяться
на різних стадіях

соціально-економічного
розвитку

ІНСТИТУТ:
сукупність норм, обмеження поведінки економічних агентів та упорядкування взаємодії між ними,

механізми контролю щодо виконання цих норм.

Базові положення НІЕТ

Гармонізуюча

Економічна
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Критерії
класифікації

інститутів

Критерії
виміру якості
інституційних

одиниць

Різноманітність – відмова від
неокласичної суб’єктної

одноманітності та прийняття
концепції різноманітності 

поведінки суб’єктів, що дозволить
розширити систему факторів

поведінки суб’єктів і нівелювати
обмеженість принципу

обмеженої раціональності
Ідентичність – ідентичність інститутів та інституційних систем

повинна базуватися на системі формальних ідентифікаторів
і змістовних інваріантів інституту, які зберігаються протягом
усього його життєвого шляху та відрізняють його від інших
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Визнання інститутів самостійними
соціально-економічними одиницями

та «легітимними» об’єктами
економічного аналізу, що значною

мірою впливають на поведінку
економічних суб’єктів

Визнання обмеженої раціональності
поведінки суб’єктів як характеристики

базової ситуації прийняття рішень

Визнання максимізуючої поведінки
як визначального принципу щодо

дій агентів. Обмежена раціональність
не відміняє принципу максимізуючої

поведінки, а перериває процес
максимізуючого відбору альтернатив
на етапі, який забезпечує задовільний
рівень критеріального задоволення

агента своїм вибором

Визнання принципу методологічного
індивідуалізму, відповідно до якого
джерелом і теоретичною основою

обґрунтування соціальних процесів
повинні стати погляди та поведінка

окремих членів сусспільства,
а не організація чи колектив

Глобальна
торгівля

й інвестування

Міжнаціональ-
ний обмін

Регіональний
обмін

Локальний
(міжселищний)

обмін

Племінний
(родовий) лад

Відбувається широке застосування інформаційних технологій у процесі обміну
благами, постає питання про створення нових регуляторних норм. Зростання
кількості економічних агентів на глобальних ринках, посилення зовнішньої
конкуренції та інтеграційних процесів призводить до заміщення державних
формальних інституційних норм, які стають неефективними, менш 
формальними або неформальними

Вихід товарного обміну на регіональний рівень, відпрацювання 
урядом більш централізованих, уніфікованих і відкритих інститутів.
Зародження основ комерційного права, яке дозволило торгівлі 
стати ядром накопичення багатства та державного розквіту

Накопичення багатства шляхом ведення сільського
господарства та бартерний обмін, залежність ефективності
регуляторних норм від системи захисту суспільної
чи приватної власності на землю, тварин, інші блага,
неперсоніфікований обмін досвідом, товарами, у процесі
спілкування між різними спільнотами

Одноосібне формування та координація правил лідерами
племен, їх безальтернативно примусовий характер
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Рис. 1. Структурно-логічна схема теоретико-методичного апарату інституційних основ процесу державного регулювання 
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку

Складено автором на основі [4 – 12].
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Загальні: домінуюча ідея
або думка в суспільстві;

історичний розвиток
суспільства

Соціальні та психологічні:
порівняно стабільні

характеристики 
суспільства, які змінюються

еволюційним шляхом;
психологічні особливості 

суспільства; роль 
національної культури,

менталітет, види етнічної
поведінки

Політичні: якість
конституції та

методів  кооперації
між державою, 

бізнесом, політичною
культурою,

неформальними
правилами 

та традиціями

Економічні: чіткі «правила гри»,
які визначають ефективні та
неефектні види діяльності;

чітко визначені права власності;
функції та соціальні правила 

торгівлі; ефективність
банківської та фінансової систем;

відповідні методи управління 
ризиками та страхова система;

загальноприйнята система
податків; децентралізована

економічна система;
формальні економічні інститути,

які позитивно впливають
на довгострокове

економічне зростання

Гармонізуюча Соціальна Політична Економічна

Полягає у створенні умов
для гармонійного розвитку

держави, що поєднує
застосування комплексного

підходу до вирішення завдань
з підвищення ефективності
роботи всіх сфер діяльності 

суспільства з наявністю 
повноважень перерозподілу 

державних коштів з метою 
сприяння розвитку 

взаємовідносин суб’єктів 
стратегічних галузей

економіки, однією з яких є
електроенергетична галузь.

Базується на врахуванні
історичного досвіду,

особливостей розвитку 
на кожному еволюційному

етапі

У силу унікальності даної
функції очікуваний ефект

від її реалізації прогнозується
як у взаємовідносинах

господарських одиниць
державного сектора 

економіки, так і в ринковому 
середовищі

Держава є гарантом
забезпечення прав 

і свобод кожної людини 
і соціальної групи на всій

території країни

Від якості створення
державою соціального

клімату для кожної
людини та групи залежить

загальний рівень 
міжсуб’єктного 

порозуміння та ступень
адаптації до нових умов

зовнішнього середовища,
що охоплює: створення
умов для відтворення 

й розвитку людини
(демографічна політика,
освіта, виховання, тощо);

формування 
соціокультурного простору,

сприятливого
для самореалізації

кожної людини; утілення 
в життя принципів 

соціальної справедливості,
тощо

Держава є гарантом
забезпечення

цілісності 
та суверенітету,

створює умови для
збереження

поступового розвитку
відповідно 

до державних
пріоритетів

Складність реалізації
полягає у наявності 

великого масиву 
нормативно-
правового 

забезпечення даної
функції, яке базується

на принципі
відповідності законам
і правилам усіх сфер

діяльності,
що обумовлює

перешкоди 
в удосконаленні

інституційної бази
щодо державного

регулювання
взаємовідносин

суб’ єктів
електроенергетичного

ринку   

Держава є гарантом
економічної безпеки

країни, що полягає
у забезпеченні

динамічного розвитку
макроекономічних

показників, створенні
передумов, 

необхідних для
ефективної економічної

діяльності

Одним із пріоритетних
завдань даної функції 
є створення умов для

ефективної роботи
внутрішніх ринків,

серед яких
електроенергетичний

ринок займає
стратегічно важливу

роль

Підфункції

Екологічна Інформаційна Міжнародна

Контролінго-
моніторингова

Формування
структурованої
інформаційно-

аналітичної системи
державного

регулювання 
з використанням

комплексної
діагностики стану

електроенергетич-
ного ринку

Забезпечує
виконання

нормативно-
правової бази 

у сфері державного
регулювання

взаємовідносин
суб’єктів

електроенергетич-
ного ринку;
обґрунтовує
формування

витрат і дозволяє
вносити корективи

у випадку появи
відхилень 
і порушень
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Рис. 2. Структурно-функціональне підґрунтя державного регулювання взаємовідносин суб’єктів  
електроенергетичного ринку 

Складено автором на основі [12, 32].
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та виявленні розбіжностей в межах правового поля, що за-
безпечує функціонування ринку електричної енергії та ре-
гламентує діяльність його суб’єктів, в умовах приведення 
положень вітчизняних нормативних документів електро-
енергетичної платформи до стандартів ЄС.

Взаємовідносини суб’єктів ринку електричної енергії 
формуються на договірних засадах [49]. Системати-
зація інституційного підґрунтя ДРВСЕР на основі 

еволюційного підходу до аналізу нормативно-правового 
забезпечення та стратегічних напрямів державного регу-
лювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного 
ринку дозволила автору визначити та узагальнити акту-
альні проблеми й тенденції розвитку ДРВСЕР, які виника-
ли в різних формах та проявах відповідно до умов кожного 
етапу становлення, з метою удосконалення інституційних 
основ і формування гнучкої системи забезпечення регу-
люючого впливу держави на взаємовідносини учасників 
ринку електричної енергії, адаптованого до вимог і стан-
дартів європейського законодавства в цій сфері, а також 
окреслити перешкоди для формування цілісного та зваже-
ного ДРВСЕР на сучасному етапі, що відображено на рис. 3.  
У результаті аналізу було встановлено, що найпоширені-
шою передумовою формування перешкод регулюючого 
впливу держави на взаємовідносини суб’єктів енергоринку 
є протиріччя щодо ступеня підтримки стимулювання роз-
витку альтернативної енергії та питань тарифної політики.

Комплексний аналіз інституційних засад формуван-
ня нормативно-правової бази, що регламентує поведін-
ку суб’єктів електроенергетичного ринку в процесі його 
функціонування, еволюційних форм стратегічного розвит-
ку ДРВСЕР дозволяє зробити такі висновки. Починаючи з 
перших етапів утворення електроенергетичного комплексу 
і зародження первинних форм взаємовідносин щодо по-
стачання електроенергії, державне регулювання відігравало 
значну роль в протіканні економічних процесів у цій сфері. 
Ускладнення технічних й економічних особливостей взає-
мовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку посилює 
значущість державного впливу при вирішенні ряду питань з 
метою виявлення та подолання перешкод на шляху створен-
ня сучасного лібералізованого енергоринку, забезпечуючи 
узгоджені дії та збалансованість інтересів його учасників. 

Особливістю останнього періоду становлення елек-
троенергетичного ринку України є концентрація про-
блемного поля навколо питань фінансової дисципліни 
міжсуб’єктних взаємовідносин на електроенергетично-
му ринку. Відповідно до потреб та вимог ефективного 
функціо нування енергоринку перед державою постає не-
відкладне завдання упорядкування нормативно-правових 
положень регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку 
електричної енергії за такими напрямами: забезпечення 
прозорої і недискримінаційної процедури формування ці-
нової політики, зокрема, визначення оптимальної струк-
тури тарифу та аналіз чинників тарифоутворення, спро-
щення методичних основ складання алгоритму розрахун-
ків та розробка заходів з метою ліквідації або реструкту-
ризації перманентної заборгованості по розрахунках за 
електроенергію. Актуальними питаннями поточного та 
стратегічного планування залишаються завдання приско-
реного розвитку альтернативних джерел енергії, розробка 
та впровадження нових інформаційних технологій, спря-
мованих на спрощення комерційного обліку електричної 
енергії, передачі даних і засобів обробки інформації з ме-

тою вдосконалення технічного забезпечення взаємовідно-
син суб’єктів енергоринку тощо.

Теоретична основа інституцій щодо визначення й 
встановлення правил обмеження поведінки суб’єктів елек-
троенергетичного ринку та узагальнення й систематизація 
законодавчої бази і документів стратегічного характеру 
створюють підґрунтя для ДРВСЕР у контексті внутрішніх та 
міжнародних систем інституцій з урахуванням поведінково-
го аспекту його інституційної основи, що наведено на рис. 4.

Вплив комплексної системи внутрішніх і зовнішніх 
інституцій формує поведінкові межі суб’єктів електро-
енергетичного ринку відповідно до теорії інститутів та 
є основою для розробки засад ДРВСЕР по всіх напрямах 
внутрішньогалузевого та міжнародного партнерства, під-
вищуючи ефективність процесу державного регулювання 
взаємовідносин учасників енергоринку.

ВИСНОВКИ
Державному регулюванню підлягають складні про-

цеси побудови взаємовідносин суб’єктів ринку електрич-
ної енергії, на які не здатні ефективно впливати окремі ва-
желі або будь-які вибіркові, незбалансовані їх комбінації. 
Автором удосконалено теоретико-методичний апарат з 
метою впорядкування інституційних засад державного ре-
гулювання взаємовідносин, що виникають між суб’єктами 
енергоринку в процесі купівлі-продажу електроенергії. 
Встановлено структурно-логічні зв’язки між інституцій-
ними факторами економічного розвитку і тими функціями 
держави, на яких ґрунтується державне регулювання вза-
ємовідносин учасників електроенергетичного ринку. На 
основі еволюційного підходу проаналізовано інституцій-
ний інструментарій державного регулювання взаємовід-
носин суб’єктів електроенергетичного ринку, що враховує 
специфіку його роботи, конкретні умови розвитку і ство-
рює науково-методичну базу для формування концепцій, 
стратегій, програм розвитку ринку електричної енергії на 
державному рівні. Розглянуто та запропоновано шляхи 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення про-
цесу державного регулювання міжсуб’єктних відносин 
учасників електроенергетичного ринку з метою підвищен-
ня наукової обґрунтованості законопроектів та врахування 
нагальних проблем при доопрацюванні та розробці нових 
нормативно-правових актів.

Перспективами подальших досліджень є розробка ме-
тодичного інструментарію державного регулювання взаємо-
відносин суб’єктів електроенергетичного ринку з урахуван-
ням інституційної бази відповідно до принципів і концепцій 
державного регулювання, вимог міжнародних інституцій у 
сфері регулювання ринків електричної енергії з метою за-
безпечення ефективного функціонування електроенерге-
тичного ринку й утворення прозорої та дієвої системи вза-
ємовідносин його учасників.    
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Невідповідність у концептуальних
підходах до напрямків стратегічного

розвитку атомної енергетики:

Протиріччя у формуванні тарифної політики
на електроенергетичному рівні щодо відмови
від застосування перехресного субсидіювання

Наголошення 
на необхідності створення

прозорої системи
тарифоутворення, яка
обумовлює ліквідацію

перехресного
субсидіювання на всіх

рівнях виникнення
взаємовідносин суб’єктів

у процесі купівлі-
продажу електроенергії 

Актуалізація
розвитку та поширення

використання
альтернативних

джерел енергії вводить
поняття «зелений

тариф», що обумовлює
збереження пільгового
підходу при формуванні

тарифу

Деякі Стратегії
базуються на

обранні неатомного
шляху розвитку

Концепції
та міжнародні

документи
акцентують увагу
на екологічності

та вартісній
привабливості
атомної енергії

Балансування інтересів споживачів
з питань ефективної економії

електроспоживання

Споживач
зацікавлений
у максимізації
наданої йому

пільги у тарифі
на електричну

енергію,
не враховуючи

джерел її
покриття

Витрати 
на субсидіювання

побутових споживачів
непобутовими лягають
непрямими методами

у формування
собівартості продукції,
спричиняючи побічний

економічний ефект
для споживача

Перешкоди сучасного етапу розвитку процесу державного регулювання взаємовідносин суб’єктів
електроенергетичного ринку обумовлені відсутністю збалансованого підходу щодо стратегічних питань 

та основоположних засад реформування електроенергетичного комплексу
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Необхідність урегулювання впливу держави на вирішення поточних і стратегічних питань,
удосконалення державного регулювання, обумовлене ускладненням технічних та економічних
аспектів взаємовідносин суб’єктів у процесу електропостачання

Актуалізація доопрацювання та прийняття ряду законодавчих актів і стратегічних планів,
приведення у відповідність із діючою інституційною базою з урахуванням прав та обов’язків
усіх суб’єктів електроенергетичного ринку відповідно до євроенергетичного курсу. Аналіз
технічних основ, стану інформаційного забезпечення та економічних особливостей
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку як передумов неузгодженості положень
законодавчої бази

Удосконалення засад ефективного регулювання монополій та забезпечення сприятливих умов
конкурентного середовища в розрізі сфер діяльності суб’єктів на електроенергетичному ринку

Дослідження, розробка та впровадження нових інформаційних технології та засобів
вимірювання з метою удосконалення взаємовідносин учасників ринку щодо передачі даних 
і обробки інформації 

Подальше реформування тарифів на електроенергію відповідно до принципів недискриміна-
ційного та прозорого формування тарифної політики в електроенергетиці, гарантування
інтересів населення та захисту інтересів генерації, узгодження із європейськими стандартами 
з метою вирішення проблеми неплатежів за вироблену, спожиту та поставлену електричну 
енергію, зокрема, по таких позиціях:

удосконалення механізму нарахування та надання більш прозорої методики визначення
небалансів електричної енергії;

відмова від часткової ліквідації перехресного субсидіювання з переходом до повної;

урегулювання розбіжностей у розмірі фактичних і нормативних витрат при транспортуванні
електричної енергії

Впровадження комплексної інвестиційної підтримки енергетики, зокрема на ринку
електричної енергії, що, з одного боку, обумовлює проведення реформування ринку, 
а з іншого боку, підвищує привабливість галузі та сприяє використанню ефекту від 
реформуючих дій для подальшого залучення інвестицій

Виявлення та розрахунок величини ризиків, обумовлених характером взаємовідносин із
сусідніми країнами, на енергетику України з метою гармонізації функціонування суміжних
електроенергетичних ринків

Розробка механізму комплексного дослідження джерел і причин виникнення операцій у тіньовому
секторі на електроенергетичному ринку із запровадженням дієвої адміністративної системи регулювання
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку з боку державних органів

Паралельно з урегулюванням інституційних та економічних основ взаємовідносин учасників енергоринку
стимулюючим фактором конкурентного середовища є вирішення проблем технічного забезпечення та якості
електропостачання
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Спрямування державного регулювання на розвиток відновлювальних джерел енергії, що прямо
впливає на характер взаємовідносин суб’єктів генерації в цьому секторі та відображається через
механізм тарифоутворення в ціні на електроенергію для кінцевого споживача. Першочерговими
завданнями стає консолідація ініціатив з використання альтернативних і поновлюваних джерел
енергії в Україні, а також отримання доступу до найбільш передових технологій і практик
у цьому напрямку

Ев
ол

юц
ія

 р
ег

ул
ят

ор
но

ї б
аз

и 
де

рж
ав

но
го

 р
ег

ул
юв

ан
ня

 в
за

єм
ов

ід
но

си
н 

су
б’

єк
тів

 е
ле

кт
ро

ен
ер

ге
ти

чн
ог

о 
ри

нк
у

Рис. 3. Шляхи вдосконалення інституційних основ і перешкоди сучасного етапу розвитку державного регулювання 
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку на основі еволюційного підходу до аналізу  

нормативно-правового забезпечення та стратегічних завдань
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Внутрішня
система

інституцій
держави

Поведінковий аспект

С1 С2 С3 Сn...

Міжнародна
система

інституцій

– експортом електроенергії;
– імпортом електроенергії;
– перетоками електроенергії із суміжними
   державами;
– імплементацією міжнародних Директив,
   Порядків, Стандартів тощо;
– впровадженням положень міжнародного
   права з питань регулювання міжсуб’єктних
   відносин

– процесом тарифоутворення;
– взаєморозрахунками за вироблену, поставлену та
   спожиту електричну енергію;
– субсидіюванням окремих суб’єктів ринку;
– переходом до поширеного використання
   альтернативних і поновлювальних джерел
   електроенергії;
– правовою основою міжсуб’єктних відносин;
– додержанням алгоритму розрахунків і покриттям
   заборгованостей на електроенергетичному ринку;
– зловживанням окремих представників енергоринку
   та врегулюванням порушень із залученням
   Антимонопольного комітету України

С 1, С2, С 3... С n суб’єкти
електроенергетичного ринку

межі поведінки суб’єктів
електроенергетичного ринку

взаємовідносини суб’єктів
електроенергетичного ринку

Державне регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку, пов’язаних з:

Рис. 4. Державне регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку в контексті внутрішніх  
і міжнародних систем інституцій
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