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КОЛЄСНІЧЕНКО А.С., ас. каф. ЕАтаО НТУ «ХПІ» 
 
ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГОРИНКІВ 
НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
УКРАЇНИ 
 
Традиційно ринок електричної енергії залишається суттєво 
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чутливим до процесів, які відбуваються в масштабі 
транснаціонального партнерства, міжгалузевого співробітницва та 
міжрегіональної інституціональної взаємодії.  

Створення світового електроенергетичного ринку ґрунтується 
на моделюванні та інтеграції регіональних енергоринків, 
ефективність яких визначає стратегічний вектор розвитку 
глобальної енергосистеми та встановлює вимоги до формування 
механізму державного регулювання взаємовідносин учасників, 
задіяних у відповідних процесах. 

За прогнозами Міжнародного Енергетичного Агентства, 
потреби людства в первинних джерелах енергії до 2030 р. 
зростатимуть у середньому на 1,6% щорічно [1]. Традиційні 
вуглеводи, до яких належать: нафта, природний газ і вугілля, 
запаси яких обмежені, залишатимуться у цій перспективі 
основними джерелами енергії.  

Крім цього, ціни на енергетичні ресурси зберігаються на 
високому рівні та характеризуються нестабільною динамікою. Так, 
аналітики групи Geostrategy відзначають, що протягом 2016 р. 
зберігається тенденція стабілізації цін на світовому нафтовому 
ринку, що обумовлено незначним, однак прогнозованим рівнем 
зростання економік США, ЄС і КНР, а також відновленням 
сировинних ринків. Станом на 12 вересня 2016 р. ф'ючерси для 
марки нафти Brent і WTI за показниками жовтня і листопада 
склали в межах 46 дол. США за барель, ф'ючерсна ціна на грудень 
поточного року - близько 48 дол. США за барель. Протягом 
останніх кількох років здійснювалися спроби обмежити видобуток 
нафти для стабілізації і підвищення світових цін на це вид палива. 
Але зробити це не вдалося, і країни ОПЕК продовжили 
нарощування обсягів видобутку ресурсу. Як наслідок, 
виробництво нафти сьогодні перевищує попит. Прогнозні оцінки 
розвитку цін на нафту в середньостроковій перспективі - до 2024 
р. - може вирости до 80 дол. США за барель, а за песимістичним 
сценарієм - залишиться на рівні приблизно 50 дол. США за 
барель [2]. 

Сучасні умови глобалізації світових ринків електричної 
енергії, особливості інституціональних трансформацій, які при 
цьому супроводжують зміни технологічного, енергетичного та 
організаційно-економічного базису, відображені в наукових 
працях: О.В. Булатової [3], Д.В. Бусарєва [4], Х.С. Мітюшкіної [5], 
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А.А. Рабіа [6], В.К. Сенчагова [7] та ін. Незважаючи на досить 
широкий спектр досліджень щодо зазначених питань, ряд 
аспектів цієї багатогранної наукової проблеми залишається 
недостатньо розкритим. Це стосується насамперед дослідження 
впливу інтегрованих регіональних енергетичних ринків на систему 
державного регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку 
електричної енергії.  

До ключових факторів дестабілізації роботи енергоринку 
належать наступні тенденції енергетичного макросередовища: 
зростання його волатильності, посилення взаємозалежності між 
країнами-виробниками електроенергії, транзитними країнами й 
країнами-споживачами, послаблення інвестиційної складової 
енергетичного сектору і розвитку енергетичної інфраструктури 
тощо, що сукупно загрожує збалансованості та прогнозованості 
його розвитку та збереженню глобальної енергетичної 
безпеки [5, с. 7]. 

За умов трансформації енергетичної парадигми 
світогосподарського розвитку під впливом глобалізації, еволюції 
форм та механізмів глобалізаційної диверсифікації регіональних 
енергетичних ринків зростає роль інституціональних регуляторів 
українського енергоринку, постає завдання визначення їх 
здатності протидіяти глобальним енергетичним загрозам. 
Ефективний вплив таких суб’єктів ринку дозволяє визначити 
ступінь спрацьованості міжнаціональних структур, оцінити 
відповідність обраної цільової моделі енергоринку внутрішнім 
стратегічним орієнтирам розвитку і викликам макроекономічного 
рівня, що в результаті сприятиме розробці дієвого інструментарію, 
спрямованого на забезпечення сталої роботи регулюючого апарату 
держави в галузі електроенергетики. 

Таким чином, в умовах загострення конкурентної боротьби за 
світовий енергетичний ресурс та посилення геополітичної 
нестабільності в контексті розвитку інтегрованих регіональних 
енергоринків формування якісно нової енергетичної моделі 
глобального економічного розвитку в значній мірі впливає на 
становлення взаємовідносин суб’єктів енергоринку України, 
вимагає комплексного підходу до побудови системи державного 
регулювання, з урахуванням необхідності удосконалення 
теоретичного підґрунтя та підвищення ефективності практичного 
впровадження. 
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