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Об’єми продажу е/е на біржах
Європи

Висновок: У всіх країнах Європи запуск ринку
передбачає появу енергетичної біржі

• Рівний доступ 
• Справедливе і прозоре ціноутворення
• Анонімність торгівлі
• Вільна конкуренція
• Референтна ціна
• Рівновіддаленість від учасників ринку
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Потік грошових коштівПотік електроенергії

Виробники

Постачальники

РДД* РБТ** БР***

Виробники

Постачальники

Пул

* РДД - Ринок двосторонніх договорів
** РБТ - Ринок біржової торгівлі
*** БР - Балансуючий ринок
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• Проект закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» -
виконано, потребує узгодження в НКРЕ та в інших відомствах

• Спірні і проблемні питання законопроекту - виконано

• Кодекси мереж, диспетчерського управління і т.д. - виконано Укренерго

• Правила НМРЕ (регульовані договори, балансуючий ринок і т.д.) - у процесі
виконання

• «Дорожня» карта НМРЕ - в процесі узгодження (після першого читання) 

• Положення про конкурс на вибір біржі - в процесі узгодження (після першого
читання) 

• Правила біржової торгівлі - в процесі узгодження

• Проект договірної конструкції цільової моделі РЕ - виконано

• Розпорядження та накази Міністерств і відомств - частково виконано

• Що ще, на Ваш погляд, необхідно??? 
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Час, години9 1110 128

Об’єм е/е, МВт

Двосторонні 
договори на 
профіль

Торги на добу 
вперед

Двосторонні договори 
на базисне
навантаження

Фактичний попит

Прогноз попиту

Кінцевий план

виробництва

Необхідна

балансуюча

електроенергія
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1.Оператор ринку на добу вперед 
РДВ і внутрішньоденного ринків

2. Розрахунковий банк 

- проведення грошових операцій

3. Уповноважений кліринговий
центр або Біржа

• розрахунковий центр по операціях

• розрахунок угод (взаємних
зобов'язань/вимог) 

• «центральний контрагент» -
сторона відповідальна за кожну
операцію

• система фінансових гарантій

(повних або часткових) 

• сторона відповідальна за баланс 

Кліринговий центр

Біржа 
електроенергії

Розрахунковий 
банк

Учасник 1 Учасник 2

Рахунок 
учасника 1

Рахунок 
учасника 2

Біржа або УКЦ
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D-1 (Торгова доба) D (Операційна доба)

12:00

Ринок на добу
вперед

D+nD-n

Виставлення
рахунків

16:0008:00

Укладання
двосторонніх договорів

Балансуючий
ринок
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Чого бажає інвестор?

Чіткі правила гри
Прозоре

ціноутворення, 
індикативна ціна

Гарантоване повернення
інвестицій + отримання

прибутку

Закони і правила
(Уряд, 

Міненерговугілля, 
Регулятор)

Біржовий
спотовий ринок
(Ринок на добу

вперед, 
внутрішньоденний) 

Баланс інтересів

Нова модель ринку

Біржовий ліквідний
строковий ринок, що

дозволяє хеджувати ціни в 
довгостроковій перспективі

Вплив одного 
ринку на інший

Взаємозв'язок
ринків

Тільки нова модель ринку електроенергії з урахуванням збалансованості інтересів
інвесторів, учасників ринку і держави забезпечить стабільний розвиток української
енергетики
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Ринок електроенергії
• Розробка законопроекту «Основи функціонування ринку електричної

енергії України» та інших нормативних документів у частині ринку 
біржової торгівлі

• Розробка системи технологічного тестування
• Розробка системи клірингу ринку на добу вперед 

Ринок вугілля
• Ведеться активна всеохоплююча робота з організації ринку вугілля
• На даний час на затвердженні у Кабміні знаходиться концепція

біржової торгівлі вугіллям

Ринок біопалива
• В кінці жовтня заплановано запуск тестових торгів біопаливом

спільно з Асоціацією учасників ринку альтернативних видів палива
та енергії України 11
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Оцінка ефективності
ринкових механізмів у 
частині вкладення та 

повернення інвестицій в 
енергетичну галузь

Визначення вузьких
місць біржового сегменту 

нової моделі ринку, де 
необхідно впровадження
механізмів регулювання

з боку державних органів

Оцінка економіки
регулятора з 
урахуванням

особливостей різних
генеруючих станцій та 

окремих категорій
споживачів

Для інвесторів Для регулятора Для учасників

Проведення технологічного тестування - єдино можливий, на наш погляд, спосіб
оцінки ризиків перехідного етапу реформи енергетики у сегменті біржової торгівлі.

Технологічне тестування дозволить реалізувати сценарний підхід економічної
оцінки для біржового сегменту нової моделі ринку. 

Технологічне тестування:
Цілі та можливості
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Апробація нової моделі ринку електричної енергії в частині
біржової торгівлі електроенергією

Відпрацювання бізнес - процесів взаємодії з учасниками
ринку та ДП «Енергоринок» 

Визначення оптимального варіанту майбутніх правил 
біржової торгівлі

Визначення реального стану готовності потенційних учасників
біржових торгів
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OTC*

• платформа для укладення
двосторонніх договорів на базове
навантаження на основі «біржового
стакану» 

DAM*

• платформа двостороннього і 
одностороннього аукціону з купівлі-
продажу електричної енергії на 
добу вперед 

Intra Day*

• платформа для покупки відхилень і 
пікового навантаження на основі
«біржового стакану» 
(внутрішньоденний ринок) 

OTC - Over-the-counter Позабіржові договори

DAM - Day-Ahead market Ринок на добу вперед

Intra Day market Внутрішньоденний
ринок
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Презентація за підсумками

тестових торгів у НКРЕ (СР) 

ЖОВТЕНЬ - ЛИСТОПАД

Розробка нормативних

документів (договір щодо участі, 

правила торгів)

Розробка концепції і плану ТТ 

Підготовчий етап Основний етап Заключний етап

Узгодження документів з НКРЕ 

(СР), розпорядження про 

проведення ТТ

Проведення навчальних

семінарів для учасників ринку

Розробка узгодження між УЕБ, 

ДПЕ

Проведення тестових торгів:

• Реєстрація учасників

• Прийом заявок 

• Проведення торгових сесій РДВ 

• Формування звітних результатів

Передача даних по обсягах

укладених угод у ДПЕ 

Формування реєстру платежів

для розрахункового банку 

(Ощадбанк) 

ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ

Підсумковий семінар для 

учасників ринку 

Підписання меморандуму про

успішне проведення тестових

торгів між УЕБ, НКРЕ (СР), ДПЕ, 

Розрахунковим банком 



УЕБ

Система технологічного тестування

Прийом заявок 

ДП «Енергоринок»
Розрахунок ОРЦ без 

дотацій

Реєстрація

Розрахунок
аукціону
аукциона

Генерація звітів

Прийняті
заявки

Учасник
торгів

Авторизація

НКРЕ
Аналіз отриманих

результатів у 
залежності від ОРЦ

Результати
розрахунку

Укладені угоди (інформація щодо
обсягів і цін) 

ЗМІ
Публікація
результатів
тестування
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1. Концепція проведення технологічного тестування - містить основні
положення про проведення технологічного тестування. 

2. Угода про співпрацю - документ, що регламентує співробітництво між
представниками Учасника та Біржі з метою проведення технологічного
тестування ринку біржової торгівлі в частині ринку на добу вперед.

3. Тимчасовий регламент взаємодії між Державним підприємством
«Енергоринок» і Українською енергетичною біржею - містить тимчасові
положення, що регламентують відносини між ДП «Енергоринок» і УЕБ на
період здійснення технологічного тестування.

4. Правила біржової торгівлі - основний документ, що містить опис основних
процедур, ціноутворення, прав і обов'язків Біржі та учасників на ринку
біржової торгівлі електричною енергією.

5. Посібник користувача - документ, що містить докладні інструкції для
роботи учасників з системою технологічного тестування.
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 призначена для вирішення завдань навчання і 
підготовки до участі у торгах на ринку біржової
торгівлі в новій моделі ринку електричної
енергії України

 дозволить автоматизувати процес проведення
технологічного тестування в частині збору
(прийому) і обробки заявок учасників, а також
формування звітів за результатами розрахунку
проведених торгів
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 Збір (прийом) заявок подається учасниками

технологічного тестування віддалено по інтернет

каналах 

 Обробка заявок 

 Підготовка отриманих даних для подальшого

використання

 Перетворення оброблених даних у формат, який

використовується комплексом імітаційного

моделювання, їх експорт у даному форматі

 Формування звітів за результатами розрахунку роботи

аукціону РДВ 

 Збір статистики процесу подачі заявок 
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1. Вхід у систему 2. Список наданих заявок

3. Створення нової заявки

4. Введення значень нової заявки
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Заявка на продаж від Компанії 1  на Об’єкт 1 в інтервалі з 1 до 2 години:

Заявка на покупку від Компанії 2  на Об’єкт 2 в інтервалі з 1 до 2 години:

Обидві заявки відображені у списку заявок:
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Графік заявок на продаж

Графік заявок на покупку

Перетин графіків на покупку та на продаж 

Обсяг продажу: 165 (МВт) - 24 750 (грн) 
Сумарна пропозиція: 300 МВт 
Сумарний попит: 280 МВт 

Маржинальна ціна =
150 грн/Мвт

Незадоволені
пропозиція

і попит 
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Створення
автоматизованої торгової

платформи для 
організованої торгівлі

електричною енергією, 
надання ефективного

інструменту для торгівлі
енергією учасникам

ринку 

Формування
справедливої ринкової

ціни на електроенергію, 
яка є індикатором для 

вітчизняних
енергетичних компаній
та іноземних інвесторів

Забезпечення учасників
ринку механізмами, що
дозволяють вирішувати

завдання як 
енергетичних компаній
так і біржових гравців

01030, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, 4 пов.
Тел./факс: +38 (044) 496-07-10, 278-03-94, 234-79-90
E-mail: info@ueex.com.ua | http://www.ueex.com.ua
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