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Удосконалено понятійно-термінологічний апарат, який характеризує державне регулювання відносин 
суб’єктів електроенергетичного ринку. На основі системного аналізу уточнено сутність понять «регулювання», 
«державне регулювання» та окреслено їх ключові ознаки. Удосконалено категоріальний базис державного регулю-
вання відносин учасників ринку електричної енергії, який доповнено логічними зв’язками між базовими категоріями і 
спеціальними поняттями та ґрунтується на визначенні основних його складових, закономірностей, що дозволило 
розширити основи науково-методичного забезпечення формування органами влади стратегій, програм розвитку 
електроенергетичного ринку в українському та європейському контексті. 

Ключові слова: регулювання, державне регулювання, електроенергетичний ринок, суб’єкти електроенергетич-
ного ринку, відносини суб’єктів ринку електричної енергії. 

Усовершенствован понятийно-терминологический аппарат, характеризующий государственное регулирование 
взаимоотношений субъектов электроэнергетического рынка. На основе системного анализа уточнена сущность 
понятий «регулирование», «государственное регулирование» и очерчены их ключевые признаки. Усовершенствован 
категориальный базис государственного регулирования взаимоотношений участников рынка электрической энер-
гии, который дополнен логическими связями между базовыми категориями и специальными понятиями и основыва-
ется на определении основных его составляющих, закономерностей, что позволило расширить основы научно-
методического обеспечения формирования органами власти стратегий, программ развития электроэнергетическо-
го рынка в украинском и европейском контексте. 

Ключевые слова: регулирование, государственное регулирование, электроэнергетический рынок, субъекты 
электроэнергетического рынка, взаимоотношения субъектов рынка электрической энергии. 

Was improved conceptual and terminological apparatus characterizing the state regulation subjects relations of the 
electricity market. Was refined concepts of "regulation", "state regulation" and was outlined their key features based on a 
systematic analysis. Was improved categorical basis of state regulation of relations between the participants of the electric 
energy market which was complemented by logical connections between basic and special categories and concepts based on 
the definition of its main components, patterns what expanded the basis of scientific and methodological support of strategy 
formation, development programs of the electricity market by government in the Ukrainian and European context. 

Key words: regulation, government regulation, electricity market, subjects of electricity market, relationships subjects 
electricity market. 

Постановка проблеми. В умовах поширення процесів глобалізації та невпинного 
зростання взаємозалежності та взаємопов’язаності національних економік одним з 
найактуальніших завдань держави є забезпечення національної безпеки, незалежності 
та суверенітету. До сьогодні не визначено роль держави у регулюванні проблем, які не 
вирішуються самостійно ринковим механізмом та потребує обґрунтування оптимальне 
співвідношення впливу з боку держави та ринку на протікання економічних процесів в 
умовах невизначеності та мінливості зовнішнього середовища. Так, відповідно до Дер-
жавної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр., державний сектор 
становить близько 37 % ВВП, причому управління державним майном близько 60 % 
суб’єктів господарювання є неефективним [32] та ставить перед державою завдання 
щодо оновлення системи державного регулювання, зокрема, стратегічно важливої для 
національної економіки галузі електроенергетики. 
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Багатовекторність розвитку відносин між державними та приватними структурами, 
суб’єктами господарювання залишається одним із найважливіших напрямків реалізації 
державних проектів і регіональних цільових програм [33-35], зокрема у виробництві, 
розподілі та постачанні електричної енергії, що відображено у відповідних нормативно-
правових актах та стратегічних документах, а саме: Законах України «Про державно-
приватне партнерство» [30], «Про внесення змін до Закону України «Про електроенер-
гетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел ене-
ргії» [29], «Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.» [26], Зелена 
книга «Європейська стратегія стійкої, конкурентоспроможної та безпечної енергетики» 
[19] та ін. Важливим документом, що регулює відносини учасників електроенергетич-
ного ринку у процесі його функціонування, є Закон України «Про засади функціону-
вання ринку електричної енергії України» [31]. 

Показники загального виробництва та споживання електричної енергії залишаються 
ключовими індикаторами розвитку електроенергетичних систем та відносин у світовому 
масштабі. За статистичними даними Міжнародного енергетичного агентства, виробницт-
во енергетичної продукції країнами Європейського Союзу зменшилося з 946,11 млн т у 
2000 р. до 804,93 млн т у 2011 р. Споживання електроенергії країнами ЄС становило 
2 830,67 млрд кВт·год у 2000 р. та збільшилося до 3 077,70 млрд кВт·год у 2011 р. [21]. 
Дослідження показують, що регулювання господарських відносин в електроенергетич-
ному секторі вітчизняного простору побудоване на принципі адаптації до міжнародних 
умов та імплементації міжнародних документів, які регламентують правила роботи та 
основи партнерських відносин суб’єктів галузі, що підтверджується ратифікацією Украї-
ною Договору та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності 
й суміжних екологічних аспектів [36]. 

Енергетична галузь є пріоритетною компонентою у вирішенні завдань забезпечення 
сталого економічного розвитку Харківської області як одного з найбільш розвинених 
регіонів України. Зокрема, за дослідженнями науковців [33], енергетична компонента 
має перевищення за оцінкою рівня досягнення порогових значень на 109,8 %, залиша-
ючись у другій черзі пріоритетності вирішення проблем сталого економічного розвитку 
області, поряд з фінансовою, науково-технологічною та інноваційною, виробничою, 
інвестиційною, зовнішньоекономічною компонентами [44, с. 42]. 

Особливої уваги потребує аналіз системи зв’язків та компонентів електроенергети-
чного ринку як стратегічно значущого ринку для функціонування та регуляторного 
впливу держави на протікання економічних процесів. Продовжується активний пошук 
такого формату відносин суб’єктів електроенергетичного ринку із державою, який би 
став оптимальним та сприяв би зростанню ефективності процесів виробництва, розпо-
ділу та постачання електричної енергії та надання супровідних послуг. Розуміння тео-
ретичних основ та принципів побудови відносин суб’єктів електроенергетичного ринку 
надасть змогу виявити та ліквідувати недоліки діючої системи їх державного регулю-
вання з метою підвищення ефективності роботи сучасного електроенергетичного рин-
ку. Значна законодавча база та велике коло завдань, вирішенню яких присвячений ряд 
стратегічних державних та регіональних програм у сфері регулювання відносин 
суб’єктів електроенергетичного ринку, містять недоліки та потребують подальшого 
удосконалення, що обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значних результатів у дослідженні теоре-
тичних основ визначення місця та функцій держави у сучасній соціально-економічній 
системі, еволюції державних та суспільних інститутів, що формують норми та правила 
господарського порядку, досягли видатні вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких: 
С. Биконя [12], М. Гордон [14], Р. Джонсон [50], В. Єфімов [17], Д. Норт [51], 



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 4 (70), 2013 
 
 

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

 184 

Н. Оленцевич [14], М. Олсон [25], Р. Рихтер [48], О. Сухарєв [45], В. Тамбовцев [46], 
Е. Фуруботн [48] та ін. Аналіз проблем ефективного державного регулювання економіч-
них процесів висвітлено в роботах таких учених-економістів: Н. Кузьминчук [20], 
С. Мочерного [16], С. Степаненка [42], Г. Третяк [47], Л. Швайки [49] та ін. Вагомий вне-
сок у дослідження особливостей державного регулювання ринку електроенергії зробили 
такі науковці: В. Бараннік [8], С. Єрмілов [18], М. Земляний [8]. Окремі аспекти держав-
ного регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку розглянуті у працях: 
О. Коцар [28], В. Малюської [40], А. Праховника [28], Б. Слупського [38-40] та ін. 

Невирішеними є питання щодо відносин суб’єктів електроенергетичного ринку, 
що дозволить наочно показати специфіку та основні аспекти їх формування, стимулю-
ватиме підвищення ефективності процесу купівлі-продажу електричної енергії, а також 
забезпечить створення нових підходів до їх державного регулювання. Накопичений до-
свід у вивченні проблем державного регулювання електроенергетичного ринку потре-
бує уточнення теоретико-методичного інструментарію державного регулювання відно-
син суб’єктів ринку електричної енергії.  

У зв’язку з цим метою статті є узагальнення та систематизація теоретичних засад 
державного регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах фо-
рмування конкурентного середовища на ринку електроенергії для забезпечення сталого 
електропостачання національного господарства України. 

Виклад основного матеріалу. Держава відіграє значну роль в економічній діяльно-
сті країни, формує внутрішню політику та визначає ступінь залучення до зовнішньо-
економічних процесів, координує відносини суб’єктів економічного життя, забезпечу-
ючи стійкість державного устрою [43].  

Для більш точного розуміння процесу державного регулювання необхідно проана-
лізувати сутність понять «регулювання» та «державне регулювання», зокрема, у сфері 
функціонування ринків електричної енергії. У науковій літературі не існує єдиного під-
ходу до визначення цих понять. З метою уточнення інструментарію державного регу-
лювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку та розширення основи науко-
во-методичного забезпечення цього процесу у табл. 1 наведено аналіз існуючих 
дефініцій поняття «регулювання». 

Таблиця 1 
Визначення поняття «регулювaння» 

Автор, рік, джерело 
Визнaчення поняття «регулювaння» (вiд лaт. 

regulare – пiдпорядковувaти певному порядку [32, 
с. 14], вiд лaт. regula – нормa, прaвило [33]) 

Ключові ознаки 
поняття 

1 2 3 
Словник iншомовних 
слiв за ред. О. Мельни-
чука, 1985 [37]  

Регулятивний – той, що регулює, визнaчaє нaпрям, 
спрямовує розвиток чого-небудь, вносить порядок, 
плaномiрнiсть 

Спрямування, упо-
рядкування, плано-
мірність 

Сучасний словник ін-
шомовних слів, 2000 
[41] 

Регулювaти – 1) пiдпорядковувaти певному порядку, 
прaвилу, упорядковувaти; 2) встaновлювaти 
прaвильну, необхiдну для роботи взaємодiю чaстин 
мехaнiзму, aпaрaта, прибору тa iн.; 3) нaпрaвляти 
розвиток, рух будь-чого з метою упорядкувати, сис-
тематизувати 

Упорядкування, 
спрямування 

Економiчний енцикло-
педичний словник зa 
ред. С. Мочерного, 
2006 [16] 

Регулювaння – 1) спосiб тa мехaнiзм пiдпорядку-
вaння чого-небудь певнiй плaномiрнiй оргaнiзaцiї 
дiй, впорядкувaння; 2) функцiя упрaвлiння, що 
зaбезпечує функцiонувaння тa розвиток явищ i про-
цесiв у межaх зaдaних кiлькiсно-якiсних пaрaметрiв 

Механізм, упоряд-
кування, планомір-
ність, функція 
управління 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Швaйкa Л., 2008 [49] Термiн «регулювaння» у зaрубiжнiй економiчнiй 
лiтерaтурi мaє двa знaчення. У широкому розумiннi 
вiн ототожнюється з держaвним втручaнням в еко-
номiку, в бiльш вузькому – з aдмiнiстрaтивно-прaво-
вою реглaментaцiєю пiдприємницької дiяльностi 

Державне втручан-
ня, регламентація 
діяльності 

Ожегов С., 2009 [24] Регулювaти – 1) упорядковувaти, нaлaгоджувaти; 2) 
нaпрaвляти розвиток, рух будь-чого з метою упоряд-
кувати, систематизувати; 3) приводити мехaнiзми тa 
чaстини їх у тaкий стaн, при якому вони можуть 
прaвильно, нормaльно прaцювaти 

Упорядкування, 
налагодження, 
спрямування 

Aртемовa Т., 2007 [4] Полягaє в усуненнi перешкод i вiдхилень вiд зaдaних 
плaнових покaзникiв 

Усунення відхилень 

Джерело: складено автором на основі [20, с. 32]. 
Аналізуючи багатоваріантність тлумачення терміна “регулювання”, зображених у 

табл. 1, слід виділити ознаки, які, на думку науковців, найбільш характеризують повно-
ту та сутність цього поняття, а саме: спрямування [24; 37; 41], планомірність [37; 16], 
упорядкування [16; 24; 37; 41]. Л. Швaйкa у своїй роботі [49] виділяє два рівня регулю-
вання: в масштабах державного втручання в економіку та на рівні регламентації діяль-
ності підприємства. Необхiдно окреслити, що поняття “регулювaння” деякі нaуковцi 
[16] розглядaють як функцiю упрaвлiння, що вaжливо з погляду зaгaльного впливу 
держaви нa пiдвищення життєвого рiвня вiдповiдно до встaновлених прiоритетiв тa 
цiлей розвитку суспiльствa. Враховуючи цей підхід, на нашу думку, найбільш повним є 
визначення регулювання як впливу на елементи організаційної системи та їх зв’язки, 
який реалізується через впровадження комплексу заходів, методів, інструментів, спря-
мованих на своєчасне попередження та усунення відхилень від встановлених планових 
показників, з метою забезпечення розвитку цілісної економічної системи у поєднанні з 
іншими функціями управління.  

Особливий інтерес для теоретиків та практиків представляє державне регулювання 
економіки, оскільки регулюючий вплив держави на економічну діяльність суб’єктів 
ринку є передумовою її впорядкування, підвищення результативності, удосконалення 
системи макроекономічних показників та укріплення позицій на міжнародній арені. 

Розмаїття підходів до поняття державного регулювання дозволяє виокремити такі 
напрямки його трактування (табл. 2): діяльність держави щодо створення певних умов 
для її розвитку; розуміння державного регулювання як сукупності інструментів та 
заходів державного впливу на економічний розвиток; і найбільш складне визначення 
державного регулювання як макроекономічного процесу управлінського впливу. 

Тaблиця 2 
Аналіз поняття «держaвне регулювaння» 

Автор, рік, джерело Визнaчення поняття «держaвне регулювaння» 
1 2 

Державне регулювання як створення певних умов 
Бутурлaкiнa Т., 2006 
[10] 

Дiяльнiсть держaви щодо створення прaвових, економiчних i соцiaльних 
передумов, необхiдних для функцiонувaння економiчного мехaнiзму згiдно 
з цiлями та прiоритетaми держaвної економiчної полiтики 

Aнурін В., 2003 [2]  Передбaчaє декiлькa вaрiaнтiв мaйбутньої дiяльностi керовaних об’єктiв, 
створюючи можливiсть дiяти нaйбiльш ефективно 

Бaзилевич В., 2004 
[7]  

Створення умов для використaння системи стимулiв з метою прискорення, 
посилення, полiпшення розвитку держaви 
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Закінчення табл. 2 
1 2 

Державне регулювання як сукупність інструментів, заходів державного впливу 
Булеєв І., 2004 [9]  Сукупнiсть iнструментiв, зa допомогою яких держaвa встaновлює вимоги 

до пiдприємств i громaдян. 
Aфонцев С., 2001 [6] Сукупнiсть зaходiв держaвного впливу нa об’єкти i процеси з метою певно-

го спрямувaння дiяльностi нa узгодження їхнiх iнтересiв i дiй для реaлiзaцiї 
суспiльних цiлей 

Aртеменко Н., 2006 
[3]  

Зaстосовується не тiльки в межaх виконaвчої влaди i передбaчaє не тiльки 
вплив нa об’єкти упрaвлiння, a й вплив нa суспiльне середовище цих 
об’єктiв 

Aлaєв Е., 1977 [7]  Оргaнiзуючий i регулюючий вплив держaви нa економiчну дiяльнiсть 
суб’єктiв ринку з метою її впорядкувaння тa пiдвищення результaтивностi 

Aстрединов Ю., 1987 
[5]  

Системa типових зaходiв зaконодaвчого, виконaвчого тa контролюючого 
хaрaктеру, здiйснювaних прaвомочними держaвними устaновaми тa 
суспiльними оргaнiзaцiями з метою стaбiлiзaцiї тa пристосувaння iснуючої 
соцiaльно-економiчної системи до умов, що змiнилися 

Мочерний В., 2004 
[22]  

Цілеспрямований та активний вплив державних та наддержавних органів 
управління на функціонування та розвиток цілісної економічної системи (а 
отже, на її розширене відтворення) шляхом використання економічних за-
конів і вирішення економічних суперечностей за допомогою певної сукуп-
ності форм та методів 

Петров Є., 2012 [27] Використання вироблених на державному рівні механізмів та інституцій 
для досягнення впорядкованого, налагодженого та ефективного функціону-
вання економіки 

Державне регулювання як макроекономічний процес 
Булеєв І., 2006 [9]  Нaйвaжливiшi мaкроекономiчнi процеси, якi здaтнi суттєво впливaти нa 

весь процес суспiльного вiдтворення 
Бхaгвaті Дж., 2005 
[11]  

Процес здiйснення шляхом соцiaльно-економiчного прогнозувaння, зa до-
помогою aнтимонопольної полiтики i розвитку конкуренцiї, держaвної 
стaндaртизaцiї, системи оподaткувaння тa iнших форм регулювaльного 
впливу держaви 

Aзaров М., Яроше-
нко Ф., Лiбaновa Е. 
тa iн., 2004 [13] 

Процес упрaвлiнського впливу держaви нa стaн окремих сегментiв ринку зa 
рaхунок змiни мiкро- тa мaкроекономiчних пaрaметрiв з метою досягнення 
збaлaнсовaного зростaння економiчної системи 

Наведені поняття державного регулювання надали можливість виокремити спільні 
риси у поглядах дослідників щодо його сутнісного наповнення, а саме: більшість авто-
рів [2; 7; 10; 1; 27] підкреслюють, що державне регулювання повинно відповідати за 
підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання та розвиток економіч-
них процесів відповідно до стратегічних цілей державної політики; в роботах науковців 
та практиків [3; 13] з’являється ідея необхідності розроблення таких заходів державно-
го регулювання, які б враховували змінні умови соціально-економічної системи та мік-
ро- і макроекономічні параметри ринку, тобто забезпечували гнучкість та оператив-
ність державного впливу. 

Авторське визначення «державного регулювання» може бути представлено як 
вплив держави нa економiчну дiяльнiсть та відносини суб’єктiв ринку, який реалізуєть-
ся через впровадження комплексу заходів, методів, інструментів, спрямованих на своє-
часне попередження та усунення відхилень від встановлених планових показників, з 
метою забезпечення економічного розвитку держави у поєднанні з іншими функціями 
державного управління. 

Регулювання є невід’ємним атрибутом державного регулювання діяльності 
суб’єктів електроенергетичного ринку. Нині учасниками Оптового ринку електричної 
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енергії України (далі - ОРЕ) є понад 300 суб’єктів господарської діяльності всіх форм 
власності, які отримали відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), на певний вид діяльності та 
приєдналися до Договору учасників ОРЕ, який регламентує їх господарську діяльність. 

Державне регулювання відносин всіх груп суб’єктів ОРЕ, які беруть участь у процесах 
виробництва, розподілення та постачання електроенергії, здійснюють такі інституційні 
структури, як: НКРЕ, Міненерговугілля та Антимонопольний комітет України (АМК). 

Виходячи із системи товарно-грошових потоків, можна поділити всіх суб’єктів 
електроенергетичного ринку України на: виробників, постачальників та орган, що 
відповідає за передачу електричної енергії магістральними та міждержавними елек-
тричними мережами та диспетчеризацію – НЕК “Укренерго”. ДП “Енергоринок” є 
ключовою ланкою, що відповідає за функціонування всього ОРЕ, залишаючись на пе-
ретині відносин та інтересів виробників і постачальників електроенергії. Групи діючих 
господарських одиниць електроенергетичного ринку України станом на 01.01.2013 р., а 
також іх питома вага у структурі постачальників і виробників електричної енергії пред-
ставлені на рис. 1, 2, а і 2, б, відповідно.  

 

 
Рис. 1. Суб’єкти оптового ринку електричної енергії України 

Джерело: складено автором на основі [15]. 
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а б 

Рис. 2. Питома вага обсягів електроенергії, купленої постачальниками та відпущеної виробниками на ОРЕ: 
а – питома вага обсягів купівлі електроенергії постачальниками з ОРЕ; б – питома вага обсягів  

електроенергії, відпущеної виробниками в ОРЕ, в загальному відпуску 
Надана структура учасників ОРЕ засвідчує, що серед підприємств-постачальників 

електроенергії значна частка ринку належить постачальникам за регульованим тари-
фом, обсяг купівлі ними електроенергії з ОРЕ становить 81 %. У структурі виробництва 
превалюючі обсяги енергогенерації належать АЕС та ТЕС, що становить 47 % і 40 % 
загального відпуску електроенергії в ОРЕ відповідно. Враховуючи велику частку ринку 
та міцні позиції основних ігроків у структурі постачання та виробництва електричної 
енергії, перед органами державного регулювання постає завдання врахування впливу 
незалежних постачальників, що посилюють конкуренцію у сфері постачання, та зрос-
таючої ролі альтернативних джерел енергії [23, с. 405], оскільки динаміка їх викорис-
тання, за положеннями Оновленої Енергетичної стратегії, становитиме 12,6 тВт·год у 
2030 р., порівняно з 0,4 тВт·год у 2010 р., або збільшиться у 31,5 раза [26]. 

Аналіз теоретичних підходів до понять “регулювання”, “державне регулювання”, 
виокремлення та сутнісне наповнення державного регулювання електроенергетичної 
галузі, визначення складу та структури учасників ОРЕ дозволило автору розглядати 
державне регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку як вплив дер-
жави на економічну діяльність та відносини суб’єктів електроенергетичного ринку, 
який реалізується шляхом впровадження інтегрованого комплексу заходів, методів, ін-
струментів, спрямованих на впорядкування та стійкий розвиток ринку електричної ене-
ргії відповідно до законодавчо встановлених норм та правил. 

Використання системного підходу до розуміння процесу державного регулювання 
дозволило виділити компоненти, що складають його основу та формують сукупність 
умов, від виконання яких залежить якість, своєчасність та ефективність побудови взає-
мовідносин суб’єктів ринку електричної енергії. Методичну основу державного регу-
лювання складають принципи та теорії економічних шкіл, зокрема, ключовими компо-
нентами державного регулювання є: форми, методи, інструменти, функції й інститути 
(рис. 3). Створення теоретико-методичного інструментарію процесу державного регу-
лювання відносин учасників ринку електричної енергії, наведеного на рис. 3, сприяє 
формалізації системи відносин суб’єктів ОРЕ та розширює основи науково-
методичного забезпечення формування органами влади стратегій, програм розвитку 
електроенергетичного ринку. 
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Рис. 3. Теоретико-методичний інструментарій державного регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку 
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Висновки і пропозиції. У сучасних умовах економічного розвитку значна увага країн 
та їх регіонів сконцентрована на підвищенні ефективності використання енергоресурсів як 
однієї з найважливіших умов забезпечення сталого розвитку і національної економічної та 
енергетичної безпеки. Держава відіграє важливу роль у формуванні системи господарсь-
ких взаємовідносин суб’єктів ринку, зокрема, слід підкреслити значущість державного ре-
гулювання на сучасному електроенергетичному ринку в умовах зростання обсягів спожи-
вання та зменшення виробництва електричної енергії у світовому масштабі. Уточнення 
понять “регулювання” та “державне регулювання”, доповнення категоріального базису 
процесу державного регулювання дозволило розширити теоретичний інструментарій дер-
жавного регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку та забезпечити фор-
мування оновленої науково-методичної бази в цій сфері. Державне регулювання відносин 
суб’єктів електроенергетичного ринку визначено як вплив держави на економічну діяль-
ність та відносини суб’єктів електроенергетичного ринку, який реалізується через впрова-
дження комплексу заходів, методів, інструментів, спрямованих на впорядкування роботи 
ринку електричної енергії відповідно до законодавчо встановлених норм та правил. 

Перспективами подальших досліджень є визначення методичних аспектів та розро-
блення структурно-функціональної моделі державного регулювання відносин суб’єктів 
електроенергетичного ринку, що буде враховувати специфіку цього ринку та сприяти-
ме більш ефективній його роботі.  
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