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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  
НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

STATE CONTROL IN THE ECONOMIC COMPETITION  
FOR THE EXAMPLE OF THE MARKET OF ELECTRIC ENERGY  

OF THE DNIPROPETROVSK REGION

У статті досліджено актуальні проблеми економічної конкуренції на ринку електроенергії Дні-
пропетровської області. Розглянуто вплив державного контролю у сфері захисту економічної 
конкуренції на регіональному ринку електроенергії, зокрема проведення перевірок антимоно-
польними органами щодо дотримання конкурентного законодавства. Проаналізовано статистику 
результатів діяльності та динаміку змін попиту на послуги з постачання електроенергії в Дніпропе-
тровській області за період 2015–2017 рр. на прикладі двох конкуруючих компаній Дніпропетров-
ської області. Використовуючи результати аналізу, запропоновано шляхи вирішення виявлених 
проблем. Установлено, що в сучасний період має змінитися модель функціонування ринку елек-
троенергії, що призведе до вільного ринкового ціноутворення, конкуренції, зменшення впливу 
держави, а споживач безпосередньо зможе вибирати суб’єкта постачання електроенергії та укла-
дати договір із постачальником.

Ключові слова: державний контроль, конкуренція, ринок електроенергії, Антимонопольний 
комітет України, постачальники електроенергії, споживачі, попит, пропозиція.

В статье исследованы актуальные проблемы экономической конкуренции на рынке электро-
энергии Днепропетровской области. Рассмотрено влияние государственного контроля в сфере 
защиты экономической конкуренции на региональном рынке электроэнергии, включая про-
ведение проверок антимонопольными органами по соблюдению конкурентного законодатель-
ства. Проанализированы статистика результатов деятельности и динамика изменений спроса 
на услуги по поставке электроэнергии в Днепропетровской области за период 2015–2017 гг. на 
примере двух конкурирующих компаний Днепропетровской области. Используя результаты ана-
лиза, предложены пути решения выявленных проблем. Установлено, что в современный период 
должна измениться модель функционирования рынка электроэнергии, что приведет к свобод-
ному рыночному ценообразованию, конкуренции, уменьшению влияния государства, а потреби-
тель непосредственно сможет выбирать субъекта поставки электроэнергии и заключать договор 
с поставщиком.

Ключевые слова: государственный контроль, конкуренция, рынок электроэнергии, Антимоно-
польный комитет Украины, поставщики электроэнергии, потребители, спрос, предложение.
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The article investigates the actual problems of economic competition in the electricity market of 
Dnipropetrovsk region. The influence of state control in the field of protection of economic competition 
on the regional electricity market is considered, in particular, audits by antimonopoly authorities regard-
ing compliance with competition law. The statistics of performance and dynamics of demand changes 
for electricity supply services in Dnipropetrovsk region for the period of 2015-2017 are analyzed on the 
example of two competing companies of Dnipropetrovsk region: JSC “DTEK Dnipro Grids” and PJSC 
“PEEM” Central energy company”. Thus, the fact that in 2017 the volume of electricity supply in the 
Dnipropetrovsk region PJSC “PEEM” Central energy company” increased by 20,51%, while JSC “DTEK 
Dnipro Grids” realized only 1,61% more than in 2016, confirms the growth of competition in the elec-
tricity market in the studied region. Using the results of the analysis, ways to solve the problems were 
suggested. It is established that in the modern period the model of functioning of the electricity market 
should change, which will lead to free market pricing, competition, reduction of the state influence, and 
the consumer will be able to directly choose the subject of electricity supply and enter into an agree-
ment with the supplier. With regard to electricity prices, suppliers are already licensed today, and the 
price will be regulated in a competitive market, precisely because of the competition of these suppliers. 
Nowadays, the practice shows that the model of functioning of the electricity market implemented in 
Ukraine in general is positive and, ideally, can lead to lower tariffs and better service quality. The new 
model is aimed at healthy competition between suppliers and gaining wider opportunities in the elec-
tricity market, as well as providing more rights and benefits to consumers.

Keywords: state control, competition, electricity market, Antimonopoly committee of Ukraine, elec-
tricity suppliers, consumers, demand, supply.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економічних відносин усе більшої 
актуальності набувають питання державного 
контролю, захисту економічної конкуренції на 
ринку електроенергії, недопущення зловжи-
вання монополістичними та олігополістичними 
структурами ринковою владою. Створення 
конкурентного середовища, захист законних 
інтересів підприємців і споживачів, регулю-
вання діяльності монополій притаманні ефек-
тивному розвитку економіки будь-якої країни 
й особливо актуальними є для сучасного етапу 
розвитку економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Унікальність функції державного контролю 
зумовила підвищену увагу до цього явища з 
боку представників різних наукових напря-
мів, особливо таких учених – фахівців у галузі 
адміністрування, як Авер’янов [1], І. Дахно [3], 
В. Мамутов [4] та ін. Водночас питання контр-
олю у сфері захисту економічної конкуренції 
досліджувалися низкою вчених, серед яких – 
С. Валітов [2], О. Костусєв [5], З. Борисенко [6], 
Ю. Журик [7] та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз дер-
жавного контролю над конкуренцією на регі-
ональному ринку електроенергії. Для досяг-
нення поставленої мети: проаналізовано 
конкуренцію між основними суб’єктами госпо-
дарювання на ринку електроенергії, виявлено 
наявні проблеми та визначено шляхи щодо їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Істотною умовою формування й розвитку соці-
ально зорієнтованої ринкової економіки в Укра-
їні є реалізація державою функції контролю над 

дотриманням правил доброчесної конкуренції. 
Ця функція є одним із засобів забезпечення під-
тримки вільної конкуренції, поступального роз-
витку економіки. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України», держав-
ним органом зі спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного 
захисту конкуренції у підприємницькій діяль-
ності та у сфері державних закупівель, є Анти-
монопольний комітет України (далі – АМКУ) [8]. 

Однією з базових галузей національної еко-
номіки є електроенергетика, ефективне функ-
ціонування якої є необхідною умовою стабілі-
зації та структурних перетворень економіки, 
задоволення потреб населення. Ефективне 
функціонування ринку електричної енергії 
також є складником енергетичної безпеки дер-
жави. Таким чином, згідно із Законом Укра-
їни «Про ринок електричної енергії», ринок 
електричної енергії – це система відносин, що 
виникають між учасниками ринку під час здій-
снення купівлі-продажу електричної енергії та/
або допоміжних послуг, передачі та розподілу, 
постачання електричної енергії споживачам [9]. 

До основних виробників електричної енер-
гії в Україні належать ДП «НАЕК «Енергоатом», 
генеруючі компанії Групи ДТЕК, ПАТ «Укргідро-
енерго», ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасе-
нерго», які разом виробляють понад 90% елек-
тричної енергії від загальнодержавного обсягу 
виробництва. 

Скориставшись даними звіту Антимонополь-
ного комітету України [10], можна провести ана-
ліз динаміки зміни часток основних суб’єктів 
господарювання на ринку електроенергії: ДП 
«НАЕК «Енергоатом», генеруючої компанії 
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Групи ДТЕК, ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Цен-
тренерго», «ПАТ Донбасенерго» та інші. 

Проаналізувавши діяльність суб’єктів гос-
подарювання на ринку електроенергії, можна 
стверджувати, що впродовж 2013–2017 рр. 
зберігається стабільний рівень розподілення 
часток. Протягом 2013–2017 рр. частка Групи 
ДТЕК на ринку знизилася на 5%, ПАТ «Укргі-
дроенерго» – на 1%, ПАТ «Центренерго» – на 
3% та ПАТ «Донбасенерго» – на 4%. При цьому 
їх головним конкурентом на ринку електрое-
нергії є ДП «НАЕК» «Енергоатом», частка якого 
зросла на 13% протягом періоду, який аналі-
зується.

На ДП «НАЕК» «Енергоатом» припадає осно-
вна частка на ринку електроенергії: з 2013 по 
2015 р. спостерігається її зростання з 44% до 
56%. Протягом 2016 р. спостерігається незна-
чне зниження показників на 4%, тоді як частка 
на ринку Групи ДТЕК та ПАТ «Укргідроенерго» 
зросла на 2% та 3% відповідно. Своєю чергою, 
вже в 2017 р. частка ДП «НАЕК» «Енергоатом» 
знову зросла до 57%. Таким чином, галузь 

переважно задовольняє потреби України, її 
електроенергетичний потенціал є значним.

Згідно з Положенням про порядок прове-
дення перевірок дотримання законодавства 
про захист економічної конкуренції, контр-
оль антимонопольних органів проводиться 
як перевірка, що й є однією з правових форм 
цього контролю [11]. Так, органами Антимоно-
польного комітету України у ІІ кварталі 2017 р. 
були здійснені перевірки електропередаваль-
них підприємств на предмет відповідності їхніх 
дій вимогам законодавства про захист еко-
номічної конкуренції. У результаті перевірки 
25 електропередавальних підприємств було 
виявлено близько 80 ознак порушень.

Таким чином, найвагоміші порушення було 
виявлено у сфері приєднання, що становили 
51%, та створення перешкод у доступі ПТН на 
ринок – 32%, що відображено на рис. 2. 

Зобов’язавшись упровадити в Україні поло-
ження Третього енергетичного пакету, 13 квітня 
2017 р. українською владою було прийнято 
Закон «Про ринок електричної енергії» (набув 

чинності 11 червня 2017 р.). Згідно 
із Законом, в Україні на 1 липня 
2019 р. має змінитися модель функ-
ціонування ринку електроенергії. Це 
впровадження повинно привести до 
вільного ринкового ціноутворення, 
зменшення впливу держави, конку-
ренції і можливість продажу елек-
троенергії за двосторонніми догово-
рами [9].

1 вересня 2018 р. НКРЕКП запус-
тила масштабну реформу на ринку 
електроенергії в країні. Завдяки цій 
реформі кожен споживач матиме 
можливість самостійно вибирати 
постачальника електроенергії. 

Розглянемо та проаналізуємо 
конкуренцію на регіональному 
ринку електроенергії на прикладі 
двох конкуруючих компаній Дні-
пропетровської області: Акціонер-
ного товариства «ДТЕК «Дніпровські 
електромережі» та Приватного акці-
онерного товариства «Підприємство 
з експлуатації електричних мереж 
«Центральна енергетична компа-
нія» (далі – ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»). Для 
визначення динаміки зміни попиту на 
послуги з постачання електроенергії 
в Дніпропетровській області про-
аналізуємо обсяги виробництва та 
постачання електроенергії цими ком-
паніями за даними 2015–2017 рр. [12].

Проаналізувавши показники, 
бачимо, що обсяги виробництва та 

Рис. 1. Динаміка зміни часток суб’єктів господарювання 
на ринку електроенергії за 2013–2017 рр.

Рис. 2. Структура порушень  
електропередавальних підприємств у 2017 р.
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реалізації електроенергії протягом 2015–2016 рр. 
зросли на 44,27% та 25,6% відповідно, а в 2017 р. 
обсяги виробництва знизилися на 7,18%, тоді 
як обсяги реалізації продукції зросли на 1,61%, 
тобто залишилися приблизно на 
рівні 2016 р., що у цілому свідчить 
про ефективну роботу підприємства 
та нарощування виробничих потуж-
ностей протягом досліджуваного 
періоду (табл. 1).

Для порівняння двох компаній 
із найбільшим попитом у Дніпропе-
тровській області проведено ана-
ліз обсягів діяльності ПРАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕК», наведений у табл. 2.

У 2016 р. обсяги виробництва 
залишаються на рівні 2015 р., а в 
2017 р. спостерігається позитивна 
тенденція до зростання вдвічі – на 
54,64%. Також у період 2016–2017 рр. 
продовжувався курс на підвищення 
обсягів реалізації електроенергії: 

у 2016 р. – на 28,32%, а в 2017 р. порівняно з 
2016 р. – на 20,51%. Це пояснюється збільшен-
ням обсягів виробництва продукції за період 
2015–2017 рр.

Рис. 3. Динаміка обсягів виробництва  
та реалізації електроенергії  

АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі»  
за період 2015–2017 рр. 
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Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва та постачання електроенергії  

АТ «ДТЕК «Дніпропетровські електромережі» в Дніпропетровській області  
за період 2015–2017 рр. 
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2
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продукції, 
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22140924 27808793 28256176 5667869 447383 125,60 101,61

Таблиця 2
Динаміка обсягів виробництва та постачання електроенергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 

Дніпропетровській області за період 2015–2017 рр. 
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2015 2016 2017

1 Обсяг виробництва, 
тис. грн. 82409 82409 127434 0 45025,00 100 154,64

2 Обсяг реалізованої 
продукції, тис. грн. 82409 105744 127434 23335 21690 128,32 120,51
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Рис. 4. Динаміка обсягів виробництва та реалізації 
електроенергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за період 2015–2017 рр.

Таким чином, той факт, що в 2017 р. обсяги 
постачання електроенергії у Дніпропетровській 
області ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» зросли на 20,51%, а 
при цьому АТ «ДТЕК «Дніпровські електроме-
режі» реалізувало тільки на 1,61% більше, ніж у 
2016 р., підтверджує зростання конкуренції на 
ринку електроенергії у досліджуваному регіоні. 

Отже, що стосується цін на послуги з елек-
троенергії, то споживачу надається право виби-
рати постачальників, які вже сьогодні отриму-
ють ліцензії, і вартість буде регулюватися на 
конкурентному ринку саме завдяки конкурен-
ції цих постачальників. Тобто хто запропонує 
більш низьку ціну, до того й піде споживач.

Наявність конкуренції призведе до того, 
що виробники змагатимуться не тільки за ціну 
електроенергії, а й за її обсяг, адже система 
купуватиме найдорожчу електроенергію в 
останню чергу, що створює ризик для вироб-
ника дорогої генерації зупинити виробництво 
електроенергії взагалі на певні проміжки часу. 
А державне втручання лише посилить рівень 
конкуренції на ринку та допоможе уникнути 
значних коливань цін на електроенергію.

Модель, яка буде діяти, розширить конку-
рентне середовище і включатиме в себе всіх 
учасників ринку. На практиці це має формувати 
ринкові механізми і цінові індикатори для учас-
ників ринку з боку виробників і споживачів. 
Упровадження конкурентного ринку електрое-
нергії може поліпшити механізм руху коштів від 
споживача до виробника. Відповідно, виробник 
зможе краще планувати свої подальші грошові 
потоки на підставі прямих довготермінових 
контрактів, що дасть змогу збільшити інвестиції 
в оновлення обладнання. 

Новий ринок електричної енергії 
полягає у тому, що ціна буде регу-
люватися попитом і пропозицією на 
відміну від того, що зараз ціни фак-
тично на 90% установлює НКРЕКП 
адміністративним шляхом. Отже, 
споживач безпосередньо зможе 
укладати договір із постачальником 
електроенергії, а постачальник – 
конкурувати за покупця.

Висновки з даного дослідження. 
Отже, впроваджувана в Україні 
модель функціонування ринку 
електроенергії у цілому позитивна 
і в ідеалі може призвести до зни-
ження тарифів і поліпшення якості 

послуг. Проаналізувавши структуру ринку 
електроенергії на даний момент, можна ствер-
джувати, що на ринку є безсумнівний лідер – 
ДП «НАЕК» «Енергоатом», який займає 57%, 
а що стосується Дніпропетровської області – 
АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі». Нова 
модель спрямована на здорову конкуренцію 
між постачальниками та отримання ними 
ширших можливостей на ринку електроенер-
гії, а також надання більше прав та переваг 
споживачам. Таким чином, прийняття Закону 
є необхідною передумовою структурних змін 
в електроенергетиці України, підґрунтям для 
модернізації галузі та інтеграції ринку елек-
тричної енергії України до регіональних енер-
гетичних ринків із подальшим входженням 
до загальноєвропейського енергетичного 
ринку. У галузі багато об’єктивних проблем, 
однак побудувати конкурентний ринок мож-
ливо лише за умови реалізації повного комп-
лексу необхідних кроків. Зокрема, напра-
цювання якісної підзаконної бази для ринку 
електроенергії, оздоровлення енергетичного 
регулятора та АМКУ з метою орієнтації на 
потреби споживачів, а також створення умов 
для експортно-імпортного обміну. Належним 
чином імплементований закон дійсно відкриє 
споживачам можливість вибирати, у кого та 
коли купувати електроенергію, та орієнтува-
тися, зрештою, на найбільш вигідні пропози-
ції на ринку. Нова модель ринку запроваджує 
розподіл виробництва і транспортування 
електроенергії та створює конкуренцію між 
гравцями ринку, а також мотивує гравців на 
обох сегментах пропонувати кращу якість за 
кращу ціну.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛОУКОСТЕРІВ В УКРАЇНІ

CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT  
OF LOW-COST AIRLINES IN UKRAINE

У статті висвітлено сучасний стан та характеристику лоукост-авіакомпаній, які здійснюють 
рейси в українські аеропорти. Наведено статистичні дані за останні декілька років, які допомо-
жуть краще зрозуміти основні тенденції даного напряму. Таке додаткове дослідження дасть змогу 
виявити перспективи подальшого розвитку лоукост-авіакомпаній в Україні. 

Ключові слова: авіаційна галузь, авіаційний транспорт, авіаційні перевезення, лоукост-авіа-
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