
УДК 330.5:338.3 

ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ У РОЗВИТКУ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Рязанова Н.О. 

к.е.н, доцент 

ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Шевченка» 

 

NATURAL MONOPOLIES IN THE DEVELOPMENT  

OF ALTERNATIVE ENERGY 

 

Riazanova N. A. 

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor 

State Establishment “Luhansk Taras Shevchenko National University” 

 

Велика енергетика, великі енергетичні компанії орієнтовані головним чином 

на рішення економічних проблем великих або масових споживачів, цілком 

охоплених ринковими стосунками і механізмами, хоча і мають багато аспектів їх 

державного регулювання. Мала (розподілена) і альтернативна енергетика (МАЕ) 

мають переважно соціально-економічну спрямованість, оскільки критерії 

соціальної спрямованості набувають часом домінуючих значень. Таким чином, 

суспільство стоїть перед парадигмами пошуку компромісів великої і малої 

енергетики у сфері єдності інтересів держави і ринку, економічних, соціальних і 

соціально-економічних критеріїв. 

Під МАЕ розуміється галузь енергетики, доповнююча традиційну енергетику в 

частині її резервування і забезпечення автономного електропостачання 

споживачів, до якої відносяться екологічно чисті малі енергетичні комплекси 

потужністю від 100 кВт до 30 мВт, які використовують відновлювані природні 

ресурси (вода, вітер, сонячна енергія, біогаз та ін.) [1]. 

В цілях енергозабезпечення великих або територіально концентрованих 

середніх і малих споживачів набагато раціональніше створювати малу кількість 

значних одиничних потужностей, чим розосереджувати генерацію безліччю малих 

виробників. В цьому випадку спрацьовує ефект масштабу, що дозволяє 

концентрувати і підвищувати надійність і ефективність виробничих потужностей, 

знижувати витрати, мінімізувати риски збоїв у виробничих процесах. При цьому 

технічні і економічні вимоги підвищення надійності нерідко створюють певний 

спектр протиріч, які повинні дозволятися виходячи з вимог державної безпеки. 

Таким чином, з'являється природна монополія - стан ринку, на якому в силу 

технологічних особливостей неможливо або економічно недоцільне створення 

конкурентних умов задоволення попиту на певний вид товарів або послуг. 

Узаконені природні монополії, як правило, охоплюють не усю відповідну 

галузь народного господарства, а лише її передавальні елементи. У енергетиці 



також монополізм полягає тільки в послугах з передачі і розподілу електроенергії. 

Проте для організації ефективної конкуренції в потенційно конкурентних 

сегментах потрібний доступ до мереж, власники яких самі надають ці послуги і 

спираються конкуренції. Компанії-власники мереж можуть або відмовляти в 

доступі до мереж або просити за це таку високу ціну, що потенційні конкуренти 

будуть вимушені відмовитися від своїх намірів. 

Подібні прийоми властиві деяким природним монополіям держав всього світу. 

Якщо структурувати і укрупнити типові проблеми, вони зводяться до наступного. 

1. Відсутність фінансової прозорості, що позначається у безконтрольності 

формування тарифів і нецільового використання абонентської плати. 

2. Надмірне збільшення непрофільних активів, нераціональні нецільові 

витрати монополій, включення їх в тарифи населення і підприємств. 

3. Недостатнє конкурентне середовище, що веде до необґрунтованого 

завищення тарифів і завищених витрат. 

4. Відсутність сильних зовнішніх стимулів до організації ефективного 

господарювання і впровадження досягнень науково-технічного прогресу. В той же 

час і ризик недостатньо надійного енергозабезпечення при активному втручанні 

держави з метою заниження тарифів. 

5. Темпи росту тарифів, країни, що перевищують ВВП. Це небезпечна 

тенденція, в результаті якої енергетична складова вироблюваної продукції різко 

підвищує її вартість і знижує конкурентоспроможність на світовому ринку. 

6. Дискримінація відносно малого споживача. Це виражається і в завищенні 

тарифів, і в недоброякісному енергозабезпеченні, і в низькій пріоритетності 

реагування на заявки, що поступають. 

Склалися два альтернативні способи рішення цих проблем: 

1. Примусове організаційне розділення мережевого обслуговування 

(виробництва з рисами природної монополії) і постачання кінцевих продуктів - 

шляхом повного виділення з компанії або роздільного ведення рахунків. 

2. Контроль над платою, що стягується за доступ до мережі. Цей варіант 

заснований на тому, що комунальні компанії є вертикально інтегрованими 

виробництвами практично скрізь не випадково. Причина цього не стільки в 

прагненні обмежити конкуренцію, скільки заощадити на транзакційних витратах. 

Безперечно, майбутнє за малими і альтернативними джерелами енергії. Тому 

існуючі сьогодні природні монополії повинні адаптуватися до змін, що настають, і 

докладати усіх зусиль, щоб впроваджувати новітні технології, нетрадиційні 

принципи витягання енергії, нові методи управління і організаційної структури. 

Інакше вони будуть вимушені покинути ринок. 
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