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ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ 

 
У статті розглянуто законодавчу та нормативно-правову базу регулювання взаємовідносин учасників 

електроенергетичного ринку України, яка потребує постійного перегляду в контексті переходу до нового формату. 
Визначено ключові фактори, які обумовлюють необхідність удосконалення правової основи поведінки суб’єктів 
енергоринку як інструменту, який використовує держава з метою реалізації своєї регулюючої функції у відносинах 
між ними. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 

В статье рассмотрена законодательная и нормативно-правовая база регулирования взаимоотношений 
участников электроэнергетического рынка Украины, которая требует постоянного пересмотра в контексте 
перехода к новому формату рынка. Определены ключевые факторы, которые обусловливают необходимость 
совершенствования правовой основы поведения субъектов энергорынка как инструмента, который использует 
государство с целью реализации своей регулирующей функции, направленной на формирование отношений 
между ними. 
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электроэнергетического рынка, взаимоотношения субъектов рынка электрической энергии. 
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THE INVESTIGATION OF THE FORMATION TERMS OF THE LAW BASICS OF THE RELATIONS 
BETWEEN THE SUBJECTS OF THE ELECTRIC ENERGY MARKET 

 
The article discusses the legal and regulatory framework regulating relations between the participants of the 

electricity market of Ukraine, which requires constant revision in the context of the transition to the new format of the 
market. The key factors that determine the need to improve the legal framework of the energy behavior of the subjects 
as a tool that uses the state to implement its regulatory functions with regard to the relations between them are identify. 
An accent on the importance of forming an effective legal framework of the electricity market in order to facilitate the 
construction of an effective institutional framework in the area of state regulation of electricity was made. 

Keywords: government regulation, the electricity market, the subjects of electricity market, the subjects 
relationships of electricity market, law bases. 

Вступ 
Електрична енергія є високотехнологічним продуктом, який вимагає дуже складної 

організації процесу її генерації, передачі, розподілу та постачання. Відсутність можливості 
накопичення у великих обсягах обумовлює практично одночасне протікання процесів 
виробництва електроенергії та її використання. Це, в свою чергу, призводить до надзвичайно 
сильного взаємовпливу діяльності та поведінки всіх господарських одиниць, які виступають 
суб'єктами ринку електричної енергії, через необхідність постійного балансу попиту і 
пропозиції такого специфічного товару як електроенергія, а також через проблему 
забезпечення її якості. Особливо значущість даних питань збільшується на фоні зростаючого 
попиту на електричну енергію у світовому масштабі, зниження ступеня прогнозованості 
міжнародних енергоринків, високої змінності та амплітуди коливання цін на електроенергію, 
значення яких на внутрішньому ринку України сягнули рівня світових, що є, з одного боку, 
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гальмуючим фактором розвитку, проте з іншого боку, стимулюючим сигналом до активних 
дій держави в контексті підтримки й гарантування енергетичної безпеки нашої країни. 

Основна частина 
Відповідно до результатів міжнародних досліджень, за останні 40 років зростання за 

обсягами споживання електричної енергії відбулося майже в 2,1 рази, тобто в середньому на 
2,4–2,6 % на рік. За прогнозною величиною, світовий попит на електроенергію до 2035 р. 
зросте більше, ніж на 30 %. 

Аналіз проблем ефективного державного регулювання економічних процесів висвітлено в 
роботах таких вчених-економістів: Н. Кузьминчук [1], С. Мочерного [2], Г. Третяк [3], 
Л. Швайки [4] та ін. Окремі аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів 
електроенергетичного ринку розглянуті у працях: О. Коцар [5], В. Малюської [6], 
А. Праховника [5], Б. Слупського [6] та ін. Аналіз нормативної бази, що регулює 
функціонування електроенергетичного ринку України щодо визначення ролі інституцій у 
формуванні міжсуб’єктних відносин простежується в наукових працях та практичних 
надбаннях Ю. Гарячої [7], В. Дерзського [8], І. Коссе [9], та ін. Однак, закони 
функціонування ринку електричної енергії та особливий характер відносин між його 
учасниками залишають низку невирішених проблем щодо побудови збалансованої системи 
регулювання діяльності суб’єктів енергоринку. 

Тому, актуальними стають питання, пов’язані з дослідженням факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища, які обумовлюють поведінку суб’єктів в період формування нового 
енергоринку й трансформації апарату і системи державного регулювання, розкриття 
правової основи цих процесів. 

Метою статті є висвітлення ключових аспектів, які обґрунтовують необхідність 
постійного удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази в контексті 
регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку. 

Основна частина 
Діагностика стану електроенергетичного комплексу, аналіз тенденцій розвитку 

міжнародних ринків електричної енергії обумовлює обрання таких інструментів і методів 
державного регулювання відносин між суб’єктами енергоринку, які, опираючись на світовий 
досвід, концепцію розбудови діючого вітчизняного ринку електроенергії та інші стратегічні 
плани і програми розвитку, забезпечать формування ефективного механізму регулювання 
різних видів діяльності у цій сфері. Передумовою створення міцної системи взаємовідносин 
суб’єктів електроенергетичного ринку, яка ґрунтується на принципах державного 
регулювання та залученні до євроінтергаційних процесів електроенергетики, виступає 
фактор урегульованості та відповідності потребам галузі інституцій, що залежить від 
послідовності та прозорості нормативно-правової бази щодо регламентації процесів 
електроенергетичного сектору. Тобто, на сучасному етапі розвитку ринків електричної 
енергії інституціональна система стає основою впровадження дієвого комплексу заходів 
державного регулювання в контексті відноси між його учасниками. 

Суб’єкти нового електроенергетичного ринку та основні правила формування 
взаємовідносин між ними представлено на мал. 1. 

Таким чином, правила функціонування ринку електричної енергії закріплено в Законах 
України [10–12]. Умови виробництва, передачі, розподілу та постачання, порядок 
розрахунків за електроенергію та допоміжні послуги, за обслуговування операцій купівлі-
продажу електричної енергії визначені правилами ринку, кодексами, а також іншими 
нормативно-правовими актами. Кожен з даних документів призначений координувати та 
контролювати процеси, які відбуваються на енергоринку, встановлювати чіткі межі 
поведінки для його суб’єктів відповідно до встановленої процедури розроблених та 
прийнятих положень (табл. 1). 

 

  

 
Примітка: складено автором на основі [10] 
Мал. 1. Нормативно-правова база щодо регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку 

електроенергії України 
 

Виконання державними органами регулюючої функції у напрямі впровадження заходів, 
перелічених в табл. 1, ускладнюється під впливом тенденцій, які обумовлюють характер і 
особливості формування взаємовідносин суб’єктів ринку електроенергії.  

Таблиця 1 
Характеристика правової основи регулювання взаємовідносин суб’єктів 

електроенергетичного ринку України 

Документ, 
що регулює 
взаємовід-
носини 
суб’єктів 

Державний 
орган, який 
затверджує 
документ 

Орган ринку 
електричної 
енергії, який 
виконує 

адміністрати-
вну функцію 

Сфера регулювання 

Правила 
ринку 
 

НКРЕ, за 
погодженням 
із Антимоно-
польним комі-
тетом 
України. 
 

Системний 
оператор 

– визначення порядку набуття, 
призупинення та позбавлення статусу 
суб’єкта ринку, порядку реєстрації 
суб’єктів ринку; 
– встановлення порядку та вимог до 
забезпечення виконання зобов’язань за 
договорами про купівлю-продаж 
електричної енергії з метою 
врегулювання небалансів електричної 
енергії; 
– формування правил функціонування 
балансуючого ринку, правил 
функціонування ринку допоміжних 
послуг; 
– складання порядку і координація  
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проведення розрахунків на балансуючому 
ринку та ринку допоміжних послуг, 
виставлення рахунків; 
– встановлення порядку внесення змін до 
правил ринку, положень щодо 
функціонування ринку у разі вжиття 
надзвичайних заходів. 

Правила 
ринку «на 
добу 
наперед» 
 

Оператор 
ринку 

– визначення порядку набуття, 
призупинення та позбавлення статусу 
учасника ринку «на добу наперед», а 
також випадків, в яких суб’єкту 
господарювання може бути відмовлено в 
участі у торгах «на добу наперед»; 
– встановлення порядку та вимог до 
забезпечення виконання зобов’язань за 
договорами на ринку «на добу наперед», 
порядку організації та проведення торгів 
наньому; 
– затвердження порядку визначення ціни 
на електричну енергію; 
– прийняття порядку проведення 
розрахунків на ринку «на добу наперед», 
порядку визначення вартості послуг 
оператора ринку та порядок її оплати; 
– контролювання порядку розкриття 
інформації про діяльність оператора 
ринку та її оприлюднення; 
– несення відповідальності за 
врегулювання спорів між оператором 
ринку та учасниками ринку «на добу 
наперед»; 
– координація порядку внесення змін до 
правил ринку «на добу наперед». 

Кодекс 
комерційног
о обліку 

Системний 
оператор 

– визначення основних положень щодо 
організації комерційного обліку 
електричної енергії на ринку електричної 
енергії, прав та обов’язків суб’єктів 
ринку, постачальників послуг 
комерційного обліку та адміністратора 
комерційного обліку щодо забезпечення 
комерційного обліку електричної енергії, 
отримання точних і достовірних даних 
комерційного обліку та їх агрегації 
(об’єднання); 
– встановлення порядку проведення 
акредитації постачальників послуг 
комерційного обліку та реєстрації 
автоматизованих систем комерційного 
обліку. 

  

Кодекс 
електричних 
мереж 
 

Централь-ний 
орган викона-
вчої влади, що 
забезпечує 
формування 
державної 
політики в 
електроенер-
гетичному 
комплексі, за 
погодженням 
із НКРЕ та 
Антимонопо-
льним комі-
тетом України 

– визначення основних правил технічної 
експлуатації, планування, оперативно-
технологічного управ-ління та розвитку 
електричних мереж (у тому числі правил 
управління перевантаженнями в 
електричних мережах об’єднаної 
енергетичної системи України), правил 
приєднання електро-установок до 
електричних мереж; 
– складання типових форм технічних 
умов приєднання електроустановок до 
електричних мереж, а також вимог до 
користувачів об’єднаної енергетичної 
системи України, у тому числі створення 
вичерпного переліку умов, за яких 
користувачам може бути відмовлено в 
наданні доступу до електричних мереж. 

Інші нормативно-правові акти 
 

Зокрема, сучасний ринок функціонує за умов нарощення часток фінансово-
промислових груп, укріплення монопольних позицій окремими учасниками ринку [13, с. 
137], що ускладнює можливість реалізації найважливіших завдань побудови нового ринку 
електроенергії, які ґрунтуються на ідеї створення конкурентного середовища для всіх 
учасників енергоринку. Таким чином, правова основа державного регулювання 
взаємовідносин суб’єктів потребує постійного удосконалення, оскільки вони відчувають 
вплив таких факторів, як:  зростання вартості енергоресурсів на світових ринках; перехід до 
нової моделі енергоринку; державна підтримка конкурентних основ його функціонування; 
налагодження партнерських відносин в контексті експортно-імпортних операцій з 
електроенергією тощо. Крім цього, особлива роль законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення діяльності учасників енергоринку зростає в період реформування структурних 
взаємозв’язків між ними та розвитку інституціональної системи електроенергетичного 
комплексу. 

Висновки 
Розглянуто законодавчу та нормативно-правову базу регулювання взаємовідносин 

учасників електроенергетичного ринку України, яка потребує постійного перегляду в умовах 
переходу до його нового формату. Виділено ключові фактори, які обумовлюють необхідність 
удосконалення правової основи здійснення діяльності господарських одиниць ринку як 
інструменту, який використовує держава з метою реалізації своєї регулюючої функції в 
контексті  взаємовідносин суб’єктів енергоринку. Зроблено акцент на значущості 
формування дієвого правового підґрунтя функціонування ринку електричної енергії з метою 
сприяння побудові ефективної інституціональної системи у сфері державного регулювання 
електроенергетики. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямі визначення ролі 
адміністративно-правового забезпечення у визначенні концепції державного регулювання 
взаємовідносин учасників ринку електричної енергії, яка ґрунтується на інституціональній 
парадигмі. 
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електричних мереж (у тому числі правил 
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У статті дається огляд проблем, пов’язаних з контролем вібрацій будівельних конструкцій. 
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В статье дается обзор проблем, связанных с контролем вибраций строительных конструкций. 

Рассматриваются существующие способы борьбы с вибрациями. Анализируется возможность применения 
различных адаптивных элементов в виброзащитных системах. 
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CONTROL METHODS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF BUILDING CONSTRUCTION 
 

The article gives an overview of the problems associated with the vibration control of structures. Examines 
existing ways of vibrations suppression. Analyzes the possibility of the application of adaptive elements in the vibration 
suppression systems.  

Keywords: vibration suppression, building construction, adaptive materials 

Введение 
Развитие в рамках прикладной науки проблем динамики сооружений в значительной 

степени обусловлено быстрым ростом их энергонасыщенности, внедрением современных 
конструкционных материалов и нестандартных пространственных решений. 

Вибрационным нагрузкам подвержены все упругие тела – здания, мосты  и 
сооружения, шины и оборудования, грунты и фундаменты, через которые на значительные 
расстояния распространяются механические волны. От механических колебаний (вибраций) 
снижаются прочность, устойчивость и долговечность конструкций, ухудшаются санитарно-
гигиенические условия пребывания людей внутри строительных сооружений, нарушается 
режим работы приборов и автоматических систем, контролирующих технологические 
процессы в промышленных зданиях. Прогноз и управление вибрационными процессами 
очень важны при проектировании и эксплуатации строительных конструкций.  

При борьбе с отрицательными эффектами вибраций, прежде всего, необходимо 
определить природу генерации колебательной энергии, потребляемой инженерным 
сооружением, физико-механические характеристики среды, в которой она распространяется 
и характер контакта сооружения с энергонесущей средой. В этой связи необходимо провести 
полный анализ динамических влияний на проектируемые строительные объекты.  

Причины возникновения вибраций различны. Некоторые из них вытекают вследствие 
эксплуатации. Другие – вибрации в окружающей среде (транспорт, установки 
промышленных предприятий в жилых зданиях и сооружениях – инженерно-технологическое 
оборудование). Наиболее опасные причины основываются на влиянии редко 
прогнозируемых внешних факторов, связанных со средой (сейсмическое воздействие, ветер).  

Вышеупомянутые многочисленные источники колебаний, которые появляются в 
процессе эксплуатации строительных конструкций, влияют на их работоспособность. Это 


