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CONDITIONS OF THE NEW MARKET OF ELECTRIC POWER ENGINEERING 

 
У статті визначено тенденції, що впливають на рівень витрат підприємств в умовах 
нового ринку електричної енергії, що розпочав діяти в Україні з 01 січня 2019 року, зокрема 
«внутрішньодобового» балансуючого ринку. Проаналізовано зміни цін на електричну енергію 
протягом доби впродовж січня – квітня 2019 року залежно від впровадження та 
використання схеми функціонування балансуючого ринку електричної енергії. Запропоновано 
напрямки змін внутрішніх умов функціонування для керування функцією балансуючих 
об’єктів підприємств на внутрішньодобовому ринку електричної енергії з метою управління 
його фінансовим потенціалом. В нових умовах рекомендовано формувати спеціальні служби 
на всіх підприємствах споживачів електричної енергії. Запропоновано новий об’єкт 
управління для служб енергоменеджменту, а саме – щогодинні обсяги закупки та  
споживання енергії, розкрито зміст організаційного та технічного напрямків змін умов 
діяльності підприємств на основі використання принципу ефективності перебудови моделі 
їхнього  функціонування  як інструментів управління їх фінансовим потенціалом. 
 
The article identifies trends affecting the level of costs of enterprises in the new electricity market, 
which began to operate in Ukraine from January 1, 2019, in particular the “intra-day” balancing 
market. Analyzed changes in the price of electricity during the day during January - April 2019, 
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depending on the implementation and use of the scheme of the functioning of the balancing market 
for electric energy. The directions of changes in the internal operating conditions are proposed to 
control the function of the balancing objects of enterprises in the intra-day market of electric 
energy in order to control its financial potential. In the new conditions it is recommended to form 
special services at all enterprises of consumers of electric energy. A new management object for 
energy management services has been proposed, namely, hourly volumes of energy procurement 
and consumption, the content of organizational and technical directions of changes in business 
conditions of enterprises has been disclosed using the efficiency principle of restructuring their 
functioning model as tools for managing their financial potential. 
In our opinion, there are two ways to reduce the cost of electricity, which were considered in this 
article, based on the primary information on the operation of the wholesale electricity market, 
which can be implemented both separately and in a comprehensive way, namely: organizational, 
consisting in using the schedule average daily consumption as a template for organizing the 
consumption of electrical energy, altering the work schedule of enterprises and introducing at 
service enterprises that will deal directly with energy management; technical, provides for the 
introduction of new technical solutions, first of all, which will provide an opportunity for strict 
compliance with the balancing schedules through the temporary redistribution of production and 
the introduction of several shifts of work during the system unloading and reducing their own 
technical loads on weekends. 
The practical significance of the study is to highlight areas of organizational and technical changes 
in activity conditions to improve the management of procurement and consumption of electric 
energy in the new market of the same name, aimed at reducing the loss of financial resources while 
providing enterprises with energy. 
 
Ключові слова: оптовий ринок електроенергії; ринок двосторонніх договорів; ринок 
електричної енергії «на добу наперед»; балансуючий ринок електричної енергії; ціна 
електроенергії. 
 
Key words: the wholesale electricity market; the market of bilateral contracts; the electricity 
market "for day beforehand"; the electric energy balancing the market; price electricity. 

 
 
Постановка проблеми.  З 01 січня 2019 року почав функціонувати новий ринок електроенергії. 

Однією з головних ознак цього ринку є введення, зокрема, нових правил взаємодії для усіх суб’єктів, що 
споживають електричну енергію, як в комерційних цілях, так і для власних потреб. Маючи власне розуміння і 
трактовку Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. N 307 (далі – Правила) [1] 
підприємства не відразу, а з суттєвим запізненням у часі почали оформлювати свої відносини з  суб’єктами 
ринку електричної енергії за новими правилами. На це вказують, зокрема, наступні обставини: 

- відсутність на початок цього року в більшості постачальників електричної енергії розроблених 
проектів типових договорів на постачання електричної енергії споживачам; 

- не достатньо прозора і зрозуміла цінова політика на електроенергію в результаті того, що 
постачальники, зокрема, такі як обленерго, почали використовувати принципи формування цін за старими 
правилами в нових умовах ринку; 

- затримка з визначенням на законодавчому рівні постачальника «останньої надії». 
 На сьогодні вже набуто деякий досвід роботи на ринку електричної енергії в нових умовах, але 

утримання конкурентоспроможності продукції підприємств та ефективного управління фінансовим 
потенціалом останніх в даному напрямку залишаються ще не вирішеною проблемою.  В то й же час, пошук 
найефективнішої моделі функціонування підприємств на ринку електроенергії в нових умовах є важливим 
елементом управління фінансовим потенціалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після 01 січня 2019 року всі зацікавлені учасники почали 
інтенсивне вивчення такого питання, як здійснення господарської діяльності з врахуванням нових правил ринку 
електричної енергії та положень відповідних кодексів, що пов’язані з практичним впровадженням 
підприємствами цих правил. Однак, ці питання  поки-що перебувають на етапі досліджень та не доступні 
широкому загалу. Тому, будемо спиратись на матеріали, які були викладені в попередній публікації - 
«Використання умов ринку електроенергії як інструменту управління фінансовим потенціалом підприємства» 
(О.С.Хринюк, В.В.Петрицька), в якій було детально висвітлено формування витрат на гарантійні зобов’язання 
щодо функціонування «балансуючого ринку» та описані методи мінімізації фінансових витрат, а також 



висвітлені деякі рекомендації для розрахунків мінімізації фінансових витрат [2]. Нові умови взаємовідносин 
суб’єктів на ринку електроенергії висвітлені у відповідних матеріалах державного регулятора [3 - 6]. 

Виділення не вирішеної раніше частини загальної проблеми. Як завжди відбувається в процесі 
теоретичної розробки моделі ринку, виявилось, що не все було враховано і це природньо. А вже в процесі 
впровадження моделі ринку регулятор ринку в особі Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вчасно прореагував на наявні прогалини в нормативно-
технічній документації щодо даного питання, і це є досить позитивним аспектом на шляху впровадження 
нового ринку електричної енергії в Україні. Так, НКРЕКП максимально оперативно реагувала на нагальні 
потреби регулювання взаємовідносин, зокрема, визначивши граничні межі на коливання цін на електроенергію 
і, як наслідок, встановила коридор такого коливання. Але всеж таки для підприємств це не виступає 
вирішальним аспектом. Основною проблемою залишається зменшення вартості електричної енергії. 
Досліджуючи функціональну модель балансуючого ринку електричної енергії та її вплив на потреби в 
фінансових ресурсах підприємств, що є необхідними для забезпечення виробничо-господарської діяльності 
енергоресурсами, а також виявлення можливостей удосконалення управління фінансовим потенціалом в розрізі 
управління його електроенергетичною складовою, питання мінімізації витрат на електричну енергію 
залишається поки ще не вирішним.  

Постановка завдання. Отже, головною метою даного дослідження є удосконалення методичних 
питань управління закупкою та споживанням електричної енергії як інструментами управління фінансовим 
потенціалом підприємства шляхом використання схеми функціонування балансуючого ринку електричної 
енергії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення підприємств дешевою електричною енергію 
в нових ринкових умовах виходить на новий рівень і основною проблемою, яка на даний час постає перед 
кожним підприємством, є вирішення питання щодо закупки необхідного обсягу недорогої електричної енергії 
для виробничих цілей і, як наслідок,  запровадження оперативного керування в електроенергетичній складовій 
фінансового потенціалу підприємства. 

Починаючи з 01.01.2019р. усі підприємства, що працюють на ринку електроенергії в Україні, почали 
інтенсивними темпами перелаштовувати свої відносини за правилами нового ринку електричної енергії. 

Дія нового ринку електричної енергії протягом декількох місяців дає нам можливість зробити деякі 
узагальнення та визначити напрямки ефективного використання фінансового потенціалу підприємств, виходячи 
з існуючих реалій. 

Для проведення аналізу цін на електроенергію будемо спиратися на офіційні ціни на електроенергію, 
що приведені на оптовому ринку електричної енергії [7]. Для цього використаємо матеріали, які складені на 
основі офіційної інформації та приведені в таблиці 1. Там показана вартість електроенергії за кожен день 
чотирьохмісячного періоду цього року (вісь по вертикалі за кожен день місяця) в кожну годину її добового 
споживання (вісь по горизонталі, де перше число - це година доби, а друге - місяць, до якого відноситься ця 
година). Для зручності аналізу святкові та вихідні дні виділено відповідними відмітками. 

 
Таблиця 1. 

Вартість електричної енергії погодинно на оптовому ринку за січень – квітень 2019 року 
 



 



 



 



 
 

 - святкові дні ,  -  вихідні дні, 0,00 - відсутність дня у відповідному місяці 
Джерело: укладено авторами на основі офіційних публікацій оптового ринку цін з врахуванням дотаційних сертифікатів,  

без ПДВ та акцизного податку за січень – квітень 2019 року [7] 
 
 



 

 
Рис. 1. -  Діаграма середньої погодинної вартості електроенергії 

Джерело: укладено авторами за матеріалами таблиці 1. 



За наведеними даними таблиці 1.  представляється  графік середньої погодинної вартості електроенергії 
(рис.1), на якому прослідковується чітка тенденція поведінки цін на електроенергію. Так, зокрема, виявлено, що 
за січень – квітень 2019 року ціна в нічний період споживання має тенденцію до зростання. Наприклад, на 2 
годину ночі в січні 2019 року середня ціна на електричну енергію становила майже 822 грн. за 1 МВт, а в квітні 
- вже 912 грн. за 1 МВт, що майже на 10% більше. Цей факт свідчить про те, що споживач вже навіть за 
чотирьохмісячний період функціонування нового ринку, зреагував на нижчу вартість електричної енергії в 
нічний час і збільшує споживання в цей період (з 24 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. доби). Таким чином, можна 
спостерігати прояв дії закону попиту та пропозиції  в ринкових умовах через механізм дії цін на електричну 
енергію. А в часи максимальної вартості електричної енергії спостерігається зворотній процес. Споживачі 
намагаються скоротити придбання дорогої електричної енергії і тим самим зменшують попит на цю енергію. 
Відповідно спостерігається зменшення ціни на електричну енергію протягом усіх 4 місяців функціонування 
нового ринку електричної енергії. Ця тенденція має місце з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. доби.  А в години 
доби з 7 год.  00 хв. до 08 год. 00 хв.  та з 22 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. поведінка цін хвилеподібна, але є чітка 
тенденція до зростання вартості електроенергії кожного місяця.  

Оскільки, на багатьох підприємствах доля електричної енергії у собівартості виробленої продукції 
досягає десятків процентів, то її вартість є дуже вагомим показником, який може призвести до зменшення 
прибутку підприємства. А взагалі цей показник суттєво впливає на діяльність підприємств в сучасних ринкових 
умовах та їх  конкурентоспроможність. 

За таких умов змін вартості однієї одиниці електроенергії з’являється можливість використання 
інструментів дуже суттєвого впливу на  собівартість продукції підприємств. Тобто, підприємствам необхідно 
налагоджувати ефективне керування кожною годиною споживання електричної енергії, яке може бути 
реалізоване на основі використання принципу ефективності -  збільшення навантаження у години, коли 
електроенергія дешева і зменшення навантаження, коли електроенергія коштує дуже дорого. Саме цю 
тенденцію можна чітко спостерігати на рис.1.  

Водночас, розглядаючи вартість електроенергії протягом однієї доби, нами були виявлені деякі 
особливості, на які теж варто звернути пильну увагу при управлінні фінансовим потенціалом підприємства. Це 
той факт, що вартість електроенергії завищена в святкові та вихідні дні, а в  нічний час спостерігається 
двократне зростання. Цю обставину теж слід ефективно використовувати в управлінні фінансовим потенціалом 
підприємств. 

Зважаючи на те, що на підприємствах були відсутні функціональні структури, які б керували 
ефективним споживанням енергоресурсів, як одним з чинників управлінням фінансовим потенціалом 
підприємства, доцільно удосконалити організаційну структуру підприємств шляхом формування підрозділів з 
енергоменеджменту. 

Висновки і пропозиції. В умовах дії нових Правил ринку електричної енергії, що введені в Україні з 
01 січня 2019 року, для ефективної діяльності підприємств необхідно використовувати усі можливості 
управління їх фінансовим потенціалом і, зокрема, новий підхід до організації використання електричної енергії 
як складової останнього.  На нашу думку, можливо виділити два напрямки зменшення витрат на 
електроенергію, що були розглянуті вище, виходячи із первинної інформації про роботу оптового ринку 
електричної енергії, які можна впроваджувати як окремо, так і комплексно, а саме: 

1) організаційний, що полягає у  використанні графіку середньодобового споживання як шаблону для 
організації споживання електричної енергії, змінюючи при цьому графік роботи підприємств та ввести на 
підприємствах служби, які будуть займатися безпосередньо енергоменеджментом; 

2) технічний, що передбачає впровадження новітніх технічних рішень, які насамперед чітко нададуть 
можливість чіткого дотримання графіків балансування за допомогою часового перерозподілу виробництва і 
введення декількох змін роботи в часи розвантаження системи та зменшення власних технічних навантажень у 
вихідні дні.  

Наукова новизна дослідження полягає у представленні нового об’єкту управління службами 
енергоменеджменту – щогодинні обсяги закупки та споживання енергії, формуванні змісту організаційного та 
технічного напрямків змін умов діяльності підприємств на основі використання принципу ефективності 
перебудови моделі їх  функціонування  як інструментів управління їх фінансовим потенціалом. 

Практична значимість дослідження полягає у виділенні напрямків організаційних та технічних змін 
умов діяльності задля вдосконалення управління закупками та споживанням електричної енергії в умовах 
новітнього однойменного ринку, що спрямовані на зменшення втрат фінансових ресурсів при забезпеченні 
підприємств енергоресурсами. 
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