
 

 

Дослідження ОЕСР 
ринку електроенергетики в Україні 

Робота ОЕСР у сфері захисту конкуренції та ринків 

Дослідження ринку ОЕСР оцінюють, чи конкуренція в секторі діє ефективно, та 
визначають заходи для вирішення можливих виявлених проблем. Ці заходи можуть 
включати рекомендації, зокрема пропозиції щодо регуляторної реформи або 
покращення розповсюдження інформації серед споживачів, а також відкриття 
антимонопольних розслідувань. 

ОЕСР має багаторічний досвід в ринкових дослідженнях секторів та галузей, в яких 
можуть існувати проблеми, пов’язані з конкуренцією. Ці дослідження враховують 
досвід, здобутий в інших юрисдикціях, і відповідають конкретному структурному та 
регуляторному контексту відповідного сектора або галузі. 

Як і у зв’язку з іншими проектами, які реалізовуються в країні, аналіз України 
проводитиметься Секретаріатом ОЕСР за підтримки місцевих консультантів та в 
тісній співпраці з українськими органами влади, галузевими об'єднаннями та 
асоціаціями споживачів. Результати будуть представлені антимонопольним 

органам членів та нечленів ОЕСР у Комітеті ОЕСР з конкуренції та стануть основою 
для обговорення з українським антимонопольним органом. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ 

 Чіткіше розуміння потенційних проблем конкуренції в електроенергетичному секторі, що виникають 
внаслідок структурних факторів, регуляторних викривлень або поведінки ринку. 

 Визначення конкретних реформ на основі міжнародного досвіду. 

 Вдосконалення діалогу та консенсусу стосовно пріоритетів секторальної реформи у державному управлінні. 

 Потужніший інституційний потенціал завдяки доступу до знань та досвіду міжнародної мережі 
професіоналів. 

ОБСЯГ АНАЛІЗУ УКРАЇНИ 

1. ОГЛЯД СЕКТОРА. У цьому розділі буде представлений огляд електроенергетичного сектору в Україні на 
роздрібному та оптовому рівнях, який охоплюватиме основних гравців ринку, тенденції ціноутворення та 
показники якості. Залежно від наявності даних, розділ міститиме аналіз ринкових часток на різних субринках 
(наприклад, спотові ринки, форвардні ринки) та огляд факторів, які можуть вплинути на ринкову позицію, такі 
як бар'єри для входу та розширення або використання потужності, а також проблеми попиту, такі як бар’єри 
для зміни постачальника. 

2. НОРМАТИВНА БАЗА. У цьому розділі міститиметься аналіз питання про те, чи і яким чином галузеве 
регулювання викривлює конкуренцію, наприклад, внаслідок обмеження доступу на ринок нових учасників або 
створення нерівних умов для гравців ринку. ОЕСР підготує огляд відповідної бази та за потреби розробить 
рекомендації щодо законів та нормативно-правових положень. 

3. ОЦІНКА ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОНКУРЕНЦІЄЮ. Дослідження ринку дозволить дати оцінку різним 
проблемам, які, як було виявлено під час попередніх досліджень електроенергетичного сектору в Україні, 
обумовлюють проблеми, пов’язані з конкуренцією. Ці проблеми можуть охоплювати: 

 - вертикальну структуру сектору; 

 - ступінь анбандлінгу та доступні потужності з виробництва електроенергії, які не контролюються 
                     іючими операторами; 

 - потенціал транскордонної торгівлі, пропускна здатність енергооб’єднання та потенційні обмеження 
                    пропускної здатності передачі електроенергії; 

 - ліквідність на оптових ринках. 

http://www.oecd.org/daf/competition/market-studies-and-competition.htm


 

 

4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ. Підсумком огляду стануть рекомендації стосовно вдосконалення 
функціонування ринку електроенергетики в Україні. Вони можуть варіюватися залежно від результатів 
дослідження, але зазвичай охоплюють поєднання регулювання галузі, характеристик ринку та поведінки 
гравців на ринку. 

 

ГРАФІК ТА ПРОЦЕДУРА 

Дослідження ринку, як правило, займає близько 20–24 місяців від підписання угоди до публікації аналізу. Згідно 
з очікуваннями, аналіз України розпочнеться у січні 2021 р. Заплановані заходи викладено у таблиці нижче 
разом з орієнтовним графіком. 

 

ПІДГОТОВЧА ЗУСТРІЧ (ЛЮТИЙ 2021 р.). Після підписання угоди ОЕСР організує підготовчу зустріч з такими 
ключовими державними зацікавленими сторонами, як український антимонопольний орган, енергетичний 
регулятор, Міністерство економічного розвитку, Міністерство енергетики та Секретаріат Кабінету Міністрів 
(«Консультативна група високого рівня»). Під час цієї зустрічі ОЕСР повідомить детальний план роботи та 
налагодить робочі відносини з ключовими зацікавленими сторонами. 

З’ЯСУВАННЯ ФАКТІВ ТА ЗАПИТИ НА ОТРИМАННЯ ДАНИХ (КВІТЕНЬ – ТРАВЕНЬ 2021 р.). ОЕСР проводитиме 
кабінетні дослідження у процесі підготовки місії зі з’ясування фактів. Це передбачатиме співбесіди з 
відповідними національними колегами для отримання додаткової інформації або роз’яснень. Відповідні 
українські зацікавлені сторони включають усі міністерства та регуляторні органи, відповідальні за 
електроенергетичний сектор, а також парламент, державні підприємства (ДП), приватні компанії, 
промисловість та асоціації споживачів. Зазвичай ініціативу з організації співбесід із відповідними зацікавленими 
сторонами бере на себе антимонопольний орган. 

Після місії зі з’ясування фактів ОЕСР надішле анкети з запитом на отримання даних відповідним ДП та 
приватним компаніям. Як очікується, ці анкети стануть джерелом детальних даних для проекту, а ОЕСР 
забезпечить конфіденційність, наприклад, шляхом утримання від розкриття деталізованих даних у звіті. ОЕСР 
очікує подальших питань та обговорень за участю представників відповідних державних підприємств та 
приватних зацікавлених сторін з метою отримання роз'яснень та, потенційно, додаткової інформації. 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ В ЧАСТИНІ РИНКУ ТА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ (ЛИСТОПАД 2021 р.). ОЕСР оприлюднить 
проект переважно описових розділів дослідження ринку, орієнтовно пункти 1 і 2 розділу «Зміст» вище. Проект 
звіту також включатиме окремі попередні гіпотези стосовно конкуренції («резюме проблем»). На зустрічі з 
Консультативною групою високого рівня ОЕСР представить огляд проекту звіту. Зацікавлені сторони матимуть 
три тижні для перевірки фактів та подання коментарів. Після періоду збору додаткової інформації та другої місії 
зі з’ясування фактів ОЕСР перегляне проект з урахуванням відгуків та нової інформації. 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ В ЧАСТИНІ ПРОБЛЕМ КОНКУРЕНЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ (ЛЮТИЙ 2022 р.). ОЕСР 
оприлюднить проект розділу, присвяченого проблемам конкуренції, попередньо виявленим під час 
дослідження ринку, який орієнтовно відповідатиме пункту 3 у розділі «Зміст» вище, та проект рекомендацій, 
підготованих на основі виявлених проблем та міжнародного досвіду. ОЕСР представить огляд проекту звіту на 
зустрічі з Консультативною групою високого рівня. Зацікавлені сторони матимуть чотири тижні для перевірки 
фактів та подання коментарів. Після періоду збору додаткової інформації та третьої місії зі з’ясування фактів 
ОЕСР перегляне проект з урахуванням відгуків та нової інформації. Як і на попередніх етапах проекту, відгуки 
зацікавлених сторін будуть важливими для того, щоб переконатися у тому, що аналіз є точним та враховує 
особливості країни та потенційні практичні наслідки, що випливають з проекту рекомендацій. Після цього етапу 
консультацій ОЕСР складе повний звіт та представить його для остаточного розгляду Консультативній групі 
високого рівня. 
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Інформацію про роботу ОЕСР у сфері конкуренції можна отримати за адресою: www.oecd.org/daf/competition/. 
 
Інформацію про роботу ОЕСР в Україні можна отримати за адресою: www.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/. 
 
З питаннями можна звертатися на адреси електронної пошти Gabriela.Miranda@oecd.org або 
Federica.Maiorano@oecd.org. 
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