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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  
В статті розглянуті загальні принципи ризик-менеджменту і послідовність кроків по 
управлінню ризиками енергокомпанії; описані конкретні види ризиків і основні види 
факторів, що впливають на їх рівень; виділені ризики, що виникають при переході на нову 
модель ринку. 
В статье рассмотрены общие принципы риск-менеджмента и последовательность шагов 
по управлению рисками энергокомпании; описаны конкретные виды рисков и основные виды 
факторов, влияющие на их уровень; выделены риски, возникающие при переходе на новую 
модель рынка. 
Тhe article examines the general principles of risk management and the sequence of steps for risk 
management of energy company. The authors describe specific kinds of risks and the main types of 
factors influencing their level. The authors give kinds of risks accrueing during transition new-
market-model period. 

Постановка проблеми. Результати більшості теоретичних досліджень пов'язаних з 
переходом від діючої моделі ринку «Єдиного покупця», так званого Пулу, до 
повномасштабного конкурентного ринку електроенергії – ринку двосторонніх договорів та 
балансуючого ринку, пов’язані з вирішенням функціональних проблемам взаємодії 
учасників. Водночас, організації такого переходу досить мало уваги приділяється питанням 
загальної класифікації ризиків в електроенергетиці відповідно до джерел їх виникнення з 
урахуванням етапу переходу до нової моделі ринку (включаючи період адаптації), а отже, 
неможливими є і процеси адекватної оцінки та управління ризиками. Тому, розгляд питань 
та напрацювання відповідних рішень щодо чіткої класифікації ризиків суб’єктів 
енергетичного ринку та споживачів з метою ефективного управління ними є актуальними. 

Мета публікації. Метою даної публікації є розгляд та аналіз ризиків, що викають в 
існуючій моделі ринку «Єдиного покупця» та цільової моделі конкурентного ринку; пошук 
оптимального механізму мінімізації/уникнення ризиків в електроенергетичній галузі на 
перехідному етапі та етапі впровадження нової моделі ринкових відносин; розробки підходів 
для побудови інтегрованої системи ризик-менеджменту для управління ризиками в 
перспективній моделі ринку електричної енергії України для забезпечення енергетичної 
безпеки та надійності електропостачання. 

Основні матеріали дослідження. В умовах переходу до ринкових відносин і 
лібералізації енергетичного ринку України в процес аналізу і прийняття рішень по її 
розвитку виявляються залученими багато учасників, що призводить до виникнення 
конфлікту їх інтересів. Також за даних умов існує імовірність виникнення так званих, 
фізичних або технологічних ризиків, пов'язаних з імовірністю відмов і перебоїв у роботі 
основного обладнання енергопідприємств, та появи якісно нових фінансових ризиків, 
обумовлених, перш за все, формуванням різних груп суб'єктів відносин у процесі 
функціонування і розвитку енергосистем. 

Досвід лібералізації енергетичних ринків країн світу показує, що важливого значення 
набуває питання забезпечення надійності енергетичної системи країни, підтвердженням чого 
є великі системні аварії в електроенергетиці, які почастішали у світі, зокрема, аварія на 
Саяно-Шушинській ГЕС в Росії (17 серпня 2009р.), аварія на лінії електропередачі «Нурек-
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Регар» в Таджикістані (9 листопада 2009 р.), аварія на лінії електропередачі в Бразилії та 
Уругваї (10 листопада 2009 р.), аварія в енергосистемі Санкт-Петербурга в Росії (20 серпня 
2010 р.). 

Існуючі методологічні підходи до визначення рівня енергетичної безпеки не в повній 
мірі дозволяють кількісно оцінити вплив ризиків суб’єктів електроенергетичного ринку на 
рівень енергетичної безпеки, що потребує розробки нових методологічних підходів для їх 
врахування в оцінюванні рівня енергетичної безпеки держави. Тому, актуальною стає 
необхідність розроблення методологічного підходу до визначення рівня енергетичної 
безпеки України з використанням теорій ризику та надійності. Вирішення вказаних проблем 
в значній мірі гальмується через відсутність науково-методичних опрацювань в області 
управління ризиком. Результати наукових досліджень в цьому напрямі відстають від потреб 
практики. 

Сучасний стан електроенергетики з точки зору забезпечення надійності України в 
умовах існуючої моделі ринку характеризується наступними параметрами: 

• швидке старіння електроенергетичного обладнання; 
• незадовільний стан системи підтримки надійності діючого обладнання; 
• дефіцит інвестицій на введення нового обладнання, модернізацію і подовження 

строку служби діючого обладнання; 
• стагнація електроенергетичного машино будівництва, енергобудівельної галузі; 
• помилкова кадрова політика галузі, низький рівень технологічного персоналу; 
• відсутність оновлених регламентів, стандартів організацій і національних стандартів; 
• неповнота, недостатність, неузгодженість існуючої інформації про аварійність 

обладнання і системи в цілому; 
• недостатня відповідальність за забезпечення надійності; 
• недостатність і неефективність державного регулювання, нагляду і контролю; 
• недостатнє урахування радянського і зарубіжного досвіду. 
Як відомо, для електроенергетики завжди була характерна висока міра технологічних 

ризиків, а заплановані масштабні зміни в галузі обумовлюють появу нових - ринкових – 
ризиків, які зобов'язані враховувати компанії. Тому, під ризиком слід розуміти наслідок дії 
або бездіяльності, в результаті якої існує реальна можливість здобуття невизначених 
результатів різного характеру, як позитивно, так і що негативно впливають на 
фінансово-господарську діяльність підприємства.  

При цьому при аналізі діяльності суб’єктів діяльності енергетичної галузі може бути 
використана класифікація ризиків з наступними вимогами до неї:  

По-перше, в даній класифікації не повинно бути видів і підвидів ризиків, тобто не 
можна групувати ризики в певні групи. Це може бути лише “віртуальним” об'єднанням. Це 
пояснюється тим, що при об'єднанні ризиків в певні групи може статися “розмивання” 
ризиків, тобто зменшення значущості ризиків, і, як наслідок того, неправильне дослідження і 
оцінка.  

По-друге, кожен ризик повинен визначатися і оцінюватися окремо, і чим точніше 
визначається ризик, тим легше за нього оцінити.  

По-третє, класифікація не є жорсткою і може змінюватися в залежності від специфіки 
підприємства. 

В сучасних умовах розвитку електроенергетики України, на нашу думку, впливовим 
джерелом можливості виникнення якісно нових ризиків є ймовірність зіткнення 
суперечливих інтересів різних груп суб'єктів ЕР у процесі обґрунтування рішень по розвитку 
галузі. Згідно [1] суб’єктами (учасниками) ЕР є: 

• виробники електроенергії – енергокомпанії з вертикально-інтегрованою структурою, 
генеруючі компанії, незалежні виробники електроенергії; 
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• постачальники електроенергії – вертикально-інтегровані компанії, компанії, які 
здійснюють транспорт (передачу) енергії, компанії-дистриб’ютори, які здійснюють розподіл 
енергії, енергозбутові організації; 

• незалежні комерсанти – брокери (забезпечують посередницькі послуги при укладенні 
контрактів), дилери (купують і перепродають електроенергію); 

• споживачі електроенергії різних груп та категорій. 
Згідно даного підходу пропонується загальна класифікація ризиків суб’єктів 

енергетичного ринку, схема якої наведено на рисунку 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Загальна класифікація ризиків суб’єктів енергетичного ринку 
 

Як показано на рисунку 1, енергопідприємства будуть схильні також до специфічних 
ризиків, обумовлених їх галузевою приналежністю і особливостями виробничого процесу. Ці 
ризики, зазвичай відносять до чистих ризиків і називають технологічними, виробничими або 
фізичними.  

На початковому етапі побудови системи класифікації ризиків найбільш суттєвою 
ознакою, від якої залежать і з якої витікають усі інші ознаки ризику є ймовірність зіткнення 
суперечливих інтересів різних груп суб'єктів енергоринку у процесі обґрунтування рішень по 
розвитку галузі, внаслідок чого формуються наступні види ризику (рисунок 1): ринкові 
ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризики бізнес-події, 
технологічні ризики. 

На даному етапі ОРЕ складається з наступних сегментів [2]: регульований сектор (РС), 
сектор вільної торгівлі (СВТ), балансуючий сектор. У існуючій моделі ОРЕ цінові ризики 
фактично відсутні, оскільки сектор вільної торгівлі в його нинішньому вигляді - це, швидше, 
можливість для відносно невеликої оптимізації витрат споживачів (ціни в СВТ і РС 
відрізняються в середньому на 3%) на енергопостачання і майданчик для "обкатки" біржових 
технологій і тренування учасників. Існування СВТ і РС не дозволяє формуватися ринковій 
ціні на електроенергію. 

У 2011 р. заплановане введення нової моделі двосторонніх договорів купівлі-продажу 
електричної енергії між виробниками та постачальниками і між виробниками та 
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споживачами та балансуючий ринок (ДДБР), в зв'язку чим необхідно звернути увагу на 
можливість появи додаткових цінових, регуляторних і ринкових ризиків. Деякі з них існують 
і в період регульованого електроенергетичного ринку, але з лібералізацією галузі їх характер 
зміниться. 

Можна стверджувати, що в цільовій моделі ринку учасники зіткнуться з наступними 
ризиками: 

• цінові ризики, пов'язані з поступовою зміною ринкової ціни;  
• ризики об’єму/кількості, викликані невизначеністю розміру попиту і виробництва 

енергії протягом конкретного періоду часу (наприклад, якщо загальне споживання покупців 
перевищує контрактні об'єми);  

• ризики зустрічної сторони в разі, якщо партнер не зможе виконати свої зобов'язання;  
• особисті ризики, коли функціонування залежить від компетентності конкретного 

фахівця;  
• розрахункові ризики, коли відділ обробки інформації не виконує і не контролює 

договори, укладені адміністрацією. 
Плавний перехід до конкурентного ринку і мінімізація ризиків забезпечують 

регульовані двосторонні договори, по яких ціна договору (пакету) дорівнює тарифу, об'єм 
договорів визначається балансом споживання, контрагенти підбираються за територіальним 
принципом, вишиковується чітка система гарантій платежів на ринку. При цьому існують 
ризики, обумовлені технологією «прикріплення» по регульованих договорах, зокрема: 

• невиконанням графіка РД в місячному, квартальному і річному розрізі унаслідок 
некоректного обліку ремонтних майданчиків, широкого коридору значень Рмін і Рмакс, 
завищенного/заниженного інтегрального значення в річному балансі електроенергії;  

• особливостями прикріплення до контрагентів (до одному/декільком контрагентів в 
різні типові години, невиконанням регіонального принципу прикріплення);  

• зміною конфігурації добового графіка виробництва унаслідок широкого коридору 
Рмін і Рмакс. 

Лібералізація ЕР може призвести до негативних наслідків щодо стабільного і 
безпечного функціонування енергосистеми (наприклад для Росії), пов'язаних з наступними 
чинниками [3]: 

• внаслідок наявності багатьох суб'єктів відносин породжується відмінність критеріїв 
управління для системи в цілому, так і окремих її частин; 

• виникає суперечність між комерційними інтересами енергокомпаній і необхідністю 
забезпечення надійності енергосистеми; 

• в процесі функціонування оптового ринку електроенергії виникають суттєві і різкі 
зміни електричних режимів, внаслідок чого в енергосистемах можуть мати місце зниження 
запасів по зв'язках і складатися несподівані режими, в яких система протиаварійного 
управління може працювати неадекватно; 

• змінюються критерії управління у складних аварійних ситуаціях, при системних 
аваріях.  

Вочевидь, що схильність до ризику можна розглядати як функцію від двох 
параметрів: вірогідність настання негативної події і масштабу можливого збитку, 
тобто чутливості портфеля (організації) до наслідків цієї події. 

З урахуванням вищезазначеного можна запропонувати наступне визначення поняття 
«ризик» в задачах електроенергетики. Ризик в електроенергетиці – це об’єктивно-
суб’єктивна категорія, що пов’язана з ймовірністю виникненням небажаних подій (загроз) в 
умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб’єктів ЕР і відображає 
міру їх втрат (збитків) від порушення надійного режиму електропостачання внаслідок 
неузгоджених дій даних суб’єктів. 

Різносторонність інтересів конкуруючих суб'єктів ринку обумовлена, перш за все, 
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принципово новим механізмом встановлення відпускних цін. В період існування природних 
монополій ціни на різні види енергії визначалися з витрат на виробництво і транспорт. З 
появою конкуруючих суб'єктів ринку ціни почали встановлюватися за результатами 
щорічних торгів, на яких котируються як «спотові» контракти (постачання наступного дня 
після оплати), так і контракти, де термін постачання може мінятися в межах року. Тому 
більшість суб'єктів ринкових стосунків в серйозній мірі схильна до фінансових ризиків, 
пов'язаних з комерційними аспектами їх діяльності. Сюди, насамперед, слід віднести [4]: 

• ризики коливання цін реалізації електроенергії у вільному секторі торгівлі;  
• фінансові ризики, що виникають внаслідок коливання цін на паливо, інші матеріальні 

ресурси. 
До вищезазначених двох видів фінансового ризику слід додати, що енергопідприємства 

в умовах тотальної економічної кризи в Україні (і фінансової, зокрема), схильні до ризику 
зміни купівельної спроможності грошей, оскільки безперервний процес реалізації 
електроенергії неминуче супроводжується формуванням досить високої дебіторської 
заборгованості – реалізація електроенергії найчастіше здійснюється в кредит, а розрахунок 
здійснюється за фактичними показниками засобів обліку.  

Також під час лібералізації енергетичного ринку виникає нова форма ризику, 
пов’язаного з нестабільністю законодавчої бази. Існуюче енергетичне законодавство 
розроблялося, як правило, під окремі проблеми, що потребували законодавчого 
урегулювання: електроенергетики, трубопровідного транспорту, енергозбереження тощо. 
При цьому законодавчі акти недостатньо інтегровані між собою [5]. Наприклад, спроба 
стимулювати використання в електроенергетиці відновлювальних джерел енергії майже 
неодмінно входить у суперечність з проблемою перехресного субсидування, яка перебуває у 
полі зору Національної комісії регулювання енергетики України. На інституційному ж рівні 
питання енергетики взагалі розподілені між багатьма центральними органами виконавчої 
влади. 

Відповідно до визнаної нині стандартної класифікації, головними загрозами для 
діяльності всіх суб’єктів господарювання, а не лише фінансових інститутів є [6]: ринкові 
ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризики бізнес-події. 

Основними способами зниження ризиків в електроенергетиці є [7]: страхування; 
резервування (самострахування); хеджування; розподіл; диверсифікація; мінімізація 
(управління активами і пасивами); уникнення (відмова від пов'язаної з ризиком операції) 
тощо.  

Перераховані способи розрізняються, в першу чергу, за своїм економічним змістом, що 
полягає в передачі ризику третій особі (при страхуванні, гарантуванні, хеджуванні і 
розподілі) або в залишенні його на власному утриманні (при резервуванні, диверсифікації 
або мінімізації шляхом управління активами і пасивами). Розглянемо зміст і призначення 
вищеперелічених способів управління. 

Побудова інтегрованої системи ризик-менеджменту 
Цілями впровадження інтегрованої системи управління ризиками є: в умовах високої 

зношеності основних виробничих фондів оптимізувати розподіл ресурсів (фінансових, 
матеріальних, трудових) для забезпечення максимальної надійності роботи обладнання, а 
отже і діяльності енергокомпанії в цілому; забезпечити ефективну взаємодію з 
інфраструктурними компанії і учасниками ринку електричної енергії країни; забезпечити 
керівництво компанії достовірною і своєчасною інформацією для прийняття управлінських 
рішень. 

На рисунку 3 показані структурні модулі системи управління ризиками. В рамках цього 
підходу принциповий ланцюжок кроків для побудови системи управління ризиками 
електроенергетичних компаній може виглядати таким чином: 
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• формування політики управління 
ризиками на рівні ради директорів 
з визначенням толерантності до 
ризику по основних напрямах 
діяльності компанії і зв'язаною з 
ієрархією управління і ресурсами 
компанії;  

• ідентифікація і ранжування груп 
ризиків по основних напрямах 
діяльності на рівні топ-
менеджменту компанії;  

• декомпозиція, оцінка основних 
груп ризиків і визначення способів 
управління ризиками (ухилення, 
компенсація, мінімізація і т. п.) на 
рівні виконавчого менеджменту; 

• формування інтегральних карт 
повноважень і відповідальності за 
управління ризиками за всією 
ієрархією управління і різними 
функціональними підрозділами 
компанії. 

 

 
Рисунок 3 – Основні елементи системи 

управління ризиками 

 
В даний час в багатьох галузях людської діяльності відбувається зміна концепцій 

управління ризиком. Зокрема, концепція "безпека - ризик" замінюється концепцією "сталий 
розвиток - ризик". І це виправдано: адже критики концепції безпеки (яка позиціонується як 
стан захищеності об'єкта) вважають, що частину енергетичних підприємств (зокрема АЕС) 
слід "закрити" або через "нестачу захисту", або від її "надлишку" - оскільки генеруючі 
компанії будуть не рентабельні і не конкурентоспроможні. 

Управління ризиками енергопідприємств має розвиватися в рамках українських і 
Міжнародних програм (Програма розвитку електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ та 
визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4-10 кВ на  2007- 2011 
роки, та інші). Операційні ризики, на відміну від фінансових, характеризуються високою 
частотою і значною "вагою"наслідків (збитками). Економічну політику управління ризиками 
ЕП необхідно будувати на основі наявного міжнародного досвіду, наприклад, у відповідності 
зі стандартом COSO ERM Framework "Концептуальні засади управління ризиками 
організацій "та принципів, вироблених Міжнародним Базельським комітетом. 

Таким чином, тільки комплексний підхід на основі кращих світових практик,  наявність 
системи  державного контролю з жорсткими санкціями за порушення дозволить ввести нову 
модель енергетичного ринку з максимальною ефективністю. 
 

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Ризик в електроенергетиці – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що пов’язана з 

ймовірністю виникненням небажаних подій (загроз) в умовах невизначеності та 
суперечливості інтересів різних груп суб’єктів ОРЕ і відображає міру їх втрат (збитків) від 
порушення надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних 
суб’єктів. 
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2. Діюча організаційна структура і принципи функціонування партнерства держави і 
бізнесу в електроенергетичній галузі виявилися недостатньо дієздатними, що створює 
суттєві труднощі у рішенні системної проблеми забезпечення надійності в 
електроенергетиці. 

3. У результаті дослідження проведено розмежування ризиків що виникають на різних 
етапах впровадження ДДБР. 

4. Оцінка ризиків і використання відповідних методів управління ними дозволять 
енергокомпаніям вибудовувати оптимальну по співвідношенню «величина ризику - премія за 
ризик» стратегію поведінки на ринку, оптимізуючи ринковий портфель (набір довго-, 
середньо- і короткострокових контрактів) і оцінюючи величину капіталу, необхідного для 
компенсації можливих втрат.  

5. Для ефективного функціонування нової моделі ринку необхідно побудувати 
інтегровану систему ризик-менеджменту, що включає в собі всі способи управління 
ризиками на всіх рівнях взаємовідносин суб’єктів ДДБР. 
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