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Реалізація курсу України на розвиток ринко-
вої економіки вимагає переосмислення ролі ці-
ни. У ринкових умовах ціна виступає основним 
об’єктом конкуренції, а конкуренція є головним 
регулятором економіки. 

Лібералізація цін, злам механізму ціноутво-
рення попередньої системи не відкидає, а навпа-
ки, вимагає дотримання основними постулату 
суспільного розвитку – наступності. Ігнорування 
його значно ускладнило трансформаційні перет-
ворення в напрямі ціноутворення і, зокрема, у 
галузі енергетики. 

Посилена увага до ціни, врахування об’єкти-
вних закономірностей, які вона відображає, є 
особливо актуальними для енергетики України. 
Для народного господарства в цілому та окре-
мих його галузей важливо сформувати та вико-
ристовувати економічно обґрунтовані ціни на 
енергетичну продукцію та послуги. Від їх рівня 
залежать пропорції розподілу національного 
доходу на фонди споживання та накопичення, 
рівень цін на інші товари та послуги, ефектив-
ність інвестицій тощо. 

Визначені обставини зумовлюють необхід-
ність розробки і використання в період стабілі-
зації економіки України „адаптованої” системи 
ціноутворення на енергію. Дана система повин-
на слугувати зв’язуючою ланкою між поточни-
ми цінами і тими, що традиційно використову-
ються у країнах зі стабільною і розвинутою рин-
ковою економікою. 

З суто ринкової позиції ціна повинна форму-
ватись під впливом попиту та пропозиції енергії. 
Тому управління попитом на енергетичну про-
дукцію як загальносистемна задача завжди було 
і залишається актуальним для енергетичної га-
лузі України. Однак якщо до створення енерго-
ринку можна було говорити про правомірність 

застосування для її вирішення адміністративних 
методів управління електроспоживанням, то 
ринкові принципи господарювання виключають 
цю можливість і вимагають застосування еконо-
мічних принципів. У енергетиці одним з них 
традиційно є тарифи на енергетичну продукцію. 

Над проблемою тарифікації продукції галузі 
плідно працює багато українських та зарубіжних 
науковців. Значний внесок здійснили такі відомі 
дослідники, як Андрощук О.В., Батюк Н.Б., Да-
нилюк О.В., Дерзський В.Г., Домбровська Г.П., 
Замулко А.І., Катренко Г.М., Коваль Я.М., Лен-
ко В.Г., Находов В.Ф., Наумчик В.С., Праховник 
А.В., Потребич А.А., Рабинович М.Д., Радченко 
Ю.В., Федоренко Л.Н., Ферт О.Р., Шелепова О.І. 

Проте на даний час ряд питань ціноутворен-
ня та тарифікації в енергетичній галузі України 
залишається не вирішеним. Серед них: невизна-
ченість у методологічних підходах до узгодже-
ного формування та використання оптових цін 
та роздрібних тарифів; непропорційність спів-
відношення між тарифами на енергетичну про-
дукцію для приватних та промислових спожива-
чів; відсутність диференційованого державного 
регулювання енергетичної галузі України. 

У зв’язку з цим метою даної статті є дослі-
дження існуючих методологічних підходів до 
ціноутворення в енергетиці України, викриття 
основних проблем застосування тарифів у вітчи-
зняній енергетиці та визначення ціноутворюю-
чих факторів в енергетичній галузі України. 

Ціна ринкової економіки визначається за 
схемою: тип – зміст – форма – види – функції – 
механізм формування – місце у господарському 
механізмі. Тип ціни та її зміст зумовлюються 
економічними відносинами даної економічної 
системи. Ціна ринкової економіки визначається 
як найрозвинутіший тип ціни. Вона основується 

Проблеми тарифікації продукції енергетичної галузі 
України 

Статтю присвячено розгляду методологічних питань ціноутворення на енергетичну продук-
цію в Україні. Проаналізовано світовий досвід та проблеми формування тарифів в Україні, визна-
чено основні напрямки диференціації цін для окремих категорій споживачів. 

The article is devoted to consideration of methodological problems of pricing the energy products in 
Ukraine. The world experience and problems of tariffs formation in Ukraine are analyzed. The basic di-
rections of price differentiation for each category of consumers are determined. 
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на фактичних витратах, але формується під 
впливом попиту і пропозиції на ринку і є конку-
рентною [3, с. 15]. Однак у країнах з трансфор-
маційною економікою, де дія ринкових механіз-
мів послаблена, здійснення процесу ціноутво-
рення без “ліберального втручання” держави 
може призвести до негативних наслідків. У зв’язку 
з цим визначення ролі держави в сфері регулю-

вання цін та тарифів на послуги природних мо-
нополій набуло особливої актуальності. Поєдну-
ючи досвід командно-адміністративної та рин-
кових систем регулювання процесу ціноутво-
рення, в Україні створена система стабілізації 
(хоча вона не є досконалою) цін на енергоринку. 
Розглянемо динаміку цін за вісім місяців 2003 
року (рис. 1). 

91,35 90,77
96,25

91,72
87,76 86,02

93,51 90,62
98,71 98,08

103,71 100,18
95,37 93,88

102,95
111,53

0

20

40

60

80

100

120

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень

Місяці

Ц
ін
и 
на

 О
РЕ

, г
рн

\М
В
т.
г

середня ціна продажу енергії в ОРЕ виробниками
середня ціна купівлі енергії з ОРЕ постачальниками

Рис. 1. Динаміка цін продажу-купівлі на оптовому ринку енергії (ОРЕ) 2003 році [1]  

З рис. 1 можна зробити висновок про позити-
вний вплив “ліберального втручання” держави у 
ринок енергетичної галузі, про що свідчить від-
сутність “стрибкоподібної” динаміки. 

Дослідження проблеми цін і ціноутворення в 
період переходу від планово-адміністративної 
системи до ринкової має свою специфіку в 
Україні: незважаючи на протилежність цих сис-
тем, перехід характеризується наступністю роз-
витку. Ця наступність істотно відмінна від бага-
товікового еволюційного розвитку [4, с. 3], ре-
зультати якого дала розвинута ринкова економі-
ка з її механізмами господарювання, заснованих 
на законах і категоріях виробництва. Ці особли-
вості безпосередньо стосуються проблем форму-
вання системи цін та тарифів в енергетичній 
галузі України. 

На даний час в Україні при формуванні рівня 
тарифів на енергетичну продукцію застосовуєть-

ся витратний підхід [5, с. 6]. Серед методів ціно-
утворення, що базуються на витратах, можна 
виділити наступні: 

− ціноутворення на основі граничних ви-
трат; 

− ціноутворення за принципом “витрати 
плюс надбавка”; 

− ціноутворення на основі норми прибутку. 
Дані методи відрізняються один від одного 

способом визначення рівня прибутку. Єднає ці 
методи однаковий підхід до формування вартос-
ті енергії, згідно з яким вартість енергії форму-
ється на основі урахування постійних та змінних 
елементів витрат.  

Говорячи про витратний метод ціноутворен-
ня, доцільним вважається розглянути структуру 
витрат енергетичної галузі (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура витрат на виробництво енергії у 2001 році (у % до загальних витрат) [2, с. 31] 

Провівши аналіз витратного підходу до фор-
мування цін на енергію, було виявлено основ-
ний недолік, який полягає в тому, що енергетич-
ним компаніям гарантується компенсація всіх 
продуктивних витрат, незалежно від їх ефектив-
ності, що призводить до відсутності стимулів 
відносно здешевлення виробництва, передаван-
ня й постачання енергії та її заощадження. Отже, 
формування ціни на енергетичному ринку сього-
дення, обмежуючись таким рудиментом, як 
“витрати”, може призвести до чергової паливно-
енергетичної кризи. Тому на початку становлен-
ня самостійної держави та розвитку ринкової 
економіки в Україні сукупність факторів, що 
впливали на формування цін, розбилася на дві 
групи: попит та конкуренція. 

Іншим підрозділом маркетингової діяльності 
щодо визначення кон’юнктури ринку енергети-
ки є аналіз факторів, які впливають на ціноутво-
рення. Трансформаційні процеси в економіці 
нашої країни надали “гібридної” специфічності 
факторам ціноутворення на ринку енергетики, 
що стало наслідком відсутності ознак стабільного 
ринку в економіці поряд із неможливістю розвитку 
у певних адміністративних межах. Певного обме-
ження для застосування суто ринкового механізму 
завдають й соціально-політичні фактори. 

Широкий набір методів ціноутворення в ене-
ргетиці та їх комбінування дозволило б вдоско-
налити існуючу систему ціноутворення на енер-
гетичну продукції в Україні. 

У міжнародній теорії та практиці регулюван-
ня ринку природних монополістів пошук нових 
методів ціноутворення та регулювання, які б 

забезпечували надання якісних послуг за опти-
мальними цінами та справедливе їх відшкоду-
вання споживачами, розпочався ще у 60-ті роки 
минулого століття [6]. Методи встановлення 
тарифів на продукцію енергетичної галузі пока-
зані на рис. 3. 

З урахуванням прийнятої в Україні моделі 
ринку енергетики йдеться про формування сис-
теми гармонійно поєднаних оптових та роздріб-
них тарифів, які б були здатні не тільки успішно 
використовувати свою економічну функцію, але 
також ефективно регулювати попит споживачів 
на електричну потужність і енергію [11, с. 23]. 

Розмежування систем розподілу та передачі 
енергії потребує диференціації цін за користу-
вання розподільчими мережами. Методи ціноут-
ворення в даному випадку можуть бути подібни-
ми до тих, що розглянуті вище, однак є деякі 
відмінності, зумовлені особливостями побудови 
розподільчих мереж. До них відносять: 

1) необхідність введення окремих рівнів 
плати за користування різними частинами 
розподільчих мереж, що мають різний 
рівень напруги; 

2) неможливість встановлення плати за відс-
тань транспортування для систем розподі-
лу в зв’язку з тим, що ці системи покрива-
ють значно менші площі території, ніж 
системи передачі енергії; 

3) необхідність встановлення окремої плати 
за реактивну потужність для покриття 
додаткових витрат, що виникають в сис-
темах розподілу; 
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4) необхідність урахування витрат, пов’яза-
них з компенсацією низької надійності 
повітряних розподільчих мереж тощо. 

Виходячи з аналізу світового досвіду викори-
стання таких тарифів, було встановлено основні 
напрямки диференціації тарифів на енергетичну 
продукцію, а саме: 

− поділ споживачів енергії відповідно до 
значення поєднаної потужності й замовле-
ного обсягу споживання; 

− застосування тарифів диференційованих 
за часом; 

− зміна тарифної ставки відносно росту спо-
живання енергії; 

− застосування тарифів, диференційованих 
в залежності від рівня ефективності енер-
госпоживання. 

На даний час серед науковців-енергетиків 
розгорнулися “суперечки” з приводу застосуван-
ня двох видів тарифів: одноставкових та двоста-
вкових. Порівняльна характеристика даних ви-
дів тарифів наведена на рис. 4. 

 

Введення двоставкових тарифів – це один з 
напрямків удосконалювання тарифного регулю-
вання. Розповсюджена нині практика встанов-
лення одноставкових тарифів, заснованих на 
нормативному споживанні ресурсів, та ще під 
час відсутності приладів обліку, не сприяє їх-
ньому раціональному використанню. Найчасті-
ше зустрічається два випадки: 1) споживач пла-
тить за не спожиті фактично ресурси; 2) спожи-
вач фактично витрачає більше, ніж передбачено 
нормативами. Якщо споживач підключений до 
мережі, але не споживає послугу, то підприємст-
во не одержує ніякого виторгу навіть за те, що 
здійснює визначену діяльність по підтримці ме-
реж у належному стані. 

Двоставкові тарифи багато в чому знімають 
ці питання. В результаті практичних досліджень 
одно- та двоставкових тарифів можна відзначи-
ти, що основна з переваг застосування останньо-
го полягає у незалежності результатів фінансо-
вої діяльності компаній від коливань річного 
споживання енергії. 
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Рис. 3. Методи ціноутворення в енергетиці 
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Рис. 4. Порівняльна характеристика одно- та двоставкового тарифів [5, с. 28] 

В результаті проведених досліджень нами 
було визначено, що процес регулювання та фор-
мування цін на енергетичному ринку має ряд 
недоліків, серед яких: відсутність науково об-
ґрунтованої методологічної бази для здійснення 
процесу ціноутворення та нормативно-правової 
для регулювання даного процесу; обмеженість 
застосування основних принципів ціноутворен-
ня зарубіжних науковців; невизначеним є сту-
пінь конкурентоспроможності суб’єктів енерго-
ринку; на механізм ціноутворення значно впли-
вають мають соціально-політичні фактори, об-
межує втручання економічних та ринкових ва-
желів. Для вирішення деяких з вищеназваних 
проблем необхідно інтенсивно проводити прак-
тику впровадження диференціації тарифів на 

енергію. Система таких тарифів повинна забез-
печувати ряд функцій: 

− відшкодування реальних витрат на вироб-
ництво, передачу та розподіл енергії, а 
також отримання прибутку, необхідного 
для нормального функціонування та роз-
витку енергетики; стимулювання спожи-
вачів до поліпшення режимів роботи ене-
ргосистеми; 

− стимулювання споживачів до участі в 
зниженні дефіциту потужності в енерго-
системі; 

− стимулювання енергозбереження у спо-
живачів, а також інших екологічних та 
функцій НТП. 
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