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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ  
 
 

1. ENTSO-E — european network of transmission system operators for 

electricity 

2. start-end — розрахунковий період, який починається о 06:00 та 

закінчується о 23:00 

3. UCTE — union for the co-ordination of transmission of electricity 

4. АЕС — атомна електрична станція 

5. ВВП — валовий внутрішні продукт 

6. ВДЕ — відновлювальні джерела енергії 

7. ВІЕК — вертикально інтегрована енергетична компанія 

8. ВС — «внутрішня стратегія»  

9. ГАЕС — гідроакумулююча електрична станція 

10. ГЕС — гідравлічна електрична станція  

11. ГК — генеруюча компанія  

12. ГЦС — гранична ціна системи 

13. ДДБР — двосторонні договори і балансуючий ринок 

14. ДП — державне підприємство  

15. ДТЕК — Донбаська паливно-енергетична компанія 

16. ККД — коефіцієнт корисної дії 

17. НДЦУ — національний диспетчерський центр України 

18. НЕК — національна енергетична компанія 

19. НКРЕ  національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики  

20. ОРЕ — оптовий ринок електроенергії 

21. ПЕК — паливно-енергетичний комплекс 

22. СП — «стан природи» 

23. ТЕС — теплова електрична станція 

24. ТЕЦ — теплова електрична централь 

25. ОЕС — об’єднана енергетична система 
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ВСТУП 

 
 

Актуальність теми. Європейський вектор розвитку України та вимоги 

енергетичної стратегії України на період до 2030 року передбачають 

взаємоузгоджене ефективне використання різних джерел енергії, що потребує 

пошуку управлінських інструментів, здатних дослідити процес формування ціни 

на електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств в умовах 

конкурентного електроенергетичного ринку і знизити негативний вплив 

ринкового ризику на їх доходність. Крім того, в умовах трансформаційних змін 

у напрямку розширення конкурентного сектору електроенергетики та мінливого 

середовища, якому властиві невизначеність і ризик, зростає необхідність 

розробки моніторингу та його інструментарію.  

Проте організаційно готові до реалізації ринкового ціноутворення теплові 

енергогенеруючі підприємства не мають інструментів, здатних поєднати 

моніторинг процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами з управлінням ринковим ризиком.  

Процеси, що відбуваються в конкурентному секторі електроенергетики, є 

об’єктом наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених. Ринкові 

аспекти електроенергетики вивчали С.Боренстейн, Й.Бушнелл, Д.Кулєшов, 

С.Стофт. Проблеми вітчизняного електроенергетичного ринку і формування 

ціни на електроенергію висвітлили: Є.Бельтюков, О.Богославська, Ю.Костін, 

Є.Крикавський, Ю.Левицький, У.Письменна, С.Філиппова, М.Чернявський, 

С.Шульженко. Вагомий внесок у розвиток теорії моніторингу в економіці 

здійснили вітчизняні науковці Л.Іщенко, І.Кузнецова, А.Ревенко, Ю.Цал-Цалко, 

І.Чуліпа. Разом з тим, не вирішено коло завдань, пов’язаних з моніторингом 

процесу формування ціни взагалі і ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами, зокрема. Відсутнє його організаційно-

методичне забезпечення, не врахований вплив ризику. Зазначене зумовлює 

актуальність теми, цільову спрямованість та основні напрямки дослідження.  



 

 

 

 

РОЗДІЛ І 

МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

В УМОВАХ РИНКУ 

 
 

1.1 Процес формування ціни на продукцію в умовах ринку та його 

особливості в електроенергетиці 

 
 
Центральне місце серед різних методів економічного управління 

підприємством належить ціноутворенню, оскільки саме ціна забезпечує 

реалізацію основних результатів його діяльності, а отже й ефективність 

виробництва. Економічний механізм ринкової системи господарювання 

базується на вільних цінах, що виступають індикатором попиту та 

пропозиції, а реальний процес формування цін відбувається не в сфері 

виробництва, а в сфері споживання продукції на ринку.  При проведенні 

економічних реформ неминуче виникає питання про реформу ціноутворення 

або про лібералізацію цін, що припускає звільнення процесу ціноутворення 

від державного контролю, адміністративного регулювання і заміни його 

механізмом конкуренції. Це вимагає перегляду ряду теоретичних положень, 

що стосуються ролі і функції ціни, як одного з найважливіших економічних 

важелів у підвищенні ефективності діяльності підприємства. Також адаптація 

промислових підприємств до ринкових умов господарювання вимагає 

теоретичного осмислення закономірностей співвідношення попиту та 

пропозиції, ролі витрат, особливостей моделей ринків, на яких формується 

ціна, як основних груп ціноутворюючих факторів.  

Аналіз наукових джерел, присвячених питанням ціноутворення,  

свідчить про стрімкий розвиток теорії і практики ринкового ціноутворення в 

економіці України. У роботах багатьох авторів [45, 80-82, 88, 115, 131, 147, 

165, 169] основна увага зосереджується на особливостях процесу формування 

ціни в перехідній економіці, показані складність і суперечливість процесу 



 

 

 

 

переходу від адміністративного ціноутворення до ринкових цін, 

розкривається сутність витратного і ринкового підходів ціноутворення, 

пропонуються моделі реформування системи цін. Дослідження названих 

авторів зосереджені в рамках двох основних систем ціноутворення: 1) 

централізованого, котре припускає формування цін державними органами на 

основі витрат виробництва і реалізації, і 2) ринкового, заснованого на 

взаємодії попиту та пропозиції. При цьому відзначається, що централізоване 

ціноутворення засноване на витратній теорії ціни, коли як реальне 

ціноутворення в ринковій системі здійснюється на принципах неокласичної 

теорії [115]. Для розкриття сутності, переваг і недоліків ринкового 

ціноутворення з метою подальшого його удосконалення в  електроенергетиці 

України, а також аналізу принципів витратного механізму ціноутворення, що 

характерні для більшості секторів електроенергетики поряд з такими 

галузями промисловості як металургія, водопостачання, телекомунікації, слід 

визначитися з поняттями процесу формування ціни на електроенергію та 

механізму ціноутворення. Найбільш вдалим є друге поняття – «механізм 

ціноутворення» – представлено у [88], відповідно до якого, це, з одного боку, 

зв'язок між ціною й ціноутворюючими факторами й, з іншого боку – спосіб 

формування ціни, технологія процесу її зародження й функціонування, зміни 

в часі. На наш погляд, ціноутворюючі фактори повинні зробити такий вплив 

на формування ціни, щоб реалізація внутрішньої сутності механізму була 

максимально ефективною. Іншими словами, в конкретній ситуації повинні 

враховуватися такі особливості ціноутворюючих факторів, вплив яких у 

сукупності дозволить максимально ефективно задіяти функціональний 

механізм ціни.  

Існування проблеми функціональної обмеженості ціни сприяло появі в 

науково-економічній літературі досліджень ролі і функцій ціни в ринковому 

середовищі. Можна узагальнити, що більшість авторів виділяють три основні 

економічні функції ціни, які поєднують окремі, більш конкретні функції, такі 

як: 



 

 

 

 

а) вимірювальна або обліково-вимірювальна, відповідно до якої ціна 

виступає як засіб виміру витрат і результатів суспільної праці у всіх фазах 

суспільного відтворення [80, 82, 88, 165]; 

б) розподільна, коли ціна використовується як інструмент розподілу й 

перерозподілу вартості суспільного продукту, елементів вартості (витрат, 

доходів і нагромаджень) [80, 88, 165]; 

в) стимулююча, коли ціна служить засобом економічного 

стимулювання господарюючих суб'єктів і споживачів [80, 165].  

Проведений аналіз наукових поглядів показав, що дія цих функцій 

істотно залежить від характеру діючої системи ціноутворення. Так при 

витратному підході діють частково тільки вимірювальна (обліково-

вимірювальна) й розподільна функції ціни. Активізація вимірювальної 

функції ціни в ринковому механізмі повинна забезпечувати не тільки облік 

фактичного рівня витрат на виробництво продукції, але й економічну 

обґрунтованість таких важливих показників, як обсяг продукції, економічна 

ефективність виробництва, економічна оцінка використовуваних ресурсів. 

Ціна продукції, поряд з фінансами й кредитною системою, є ідеальним 

інструментом розподілу й перерозподілу ВВП між галузями економіки, 

різними формами власності, регіонами країни, фондами нагромадження й 

споживання, між різними соціальними групами населення. Особливу 

важливість ця функція ціни здобуває при встановленні регульованих цін, 

коли на певну продукцію встановлюються ціни, що перевищують вартість 

продукції (за рахунок акцизу, податку на додану вартість і інші податки) або 

занижені ціни, які можуть бути нижче виробничої собівартості (з 

урахуванням дотацій, субсидій).  

Дехто з науковців вважає, що в умовах ринкової економіки ціна 

виконує три основні функції: забезпечення ефективного розподілу факторів 

виробництва, вирівнювання рівнів попиту та пропозиції й забезпечення 

стабільності формування прибутку на підприємстві [82]. Однак, на наш 

погляд, не завжди в умовах ринку можлива активізація всіх названих 



 

 

 

 

функцій. Виключення може становити функція забезпечення стабільності 

формування прибутку. Необхідно відзначити, що ця функція досить добре 

виконувалася саме при централізованому й регульованому ціноутворенні, 

забезпечуючи стабільну норму прибутку для підприємств промисловості при 

встановлених регульованих цінах (тарифах). Коли ціна здебільшого 

визначається ринком і все в меншому ступені залежить від зовнішнього 

регулювання, постійно відбуваються коливання цін, що обумовлено впливом 

кон'юнктури ринку, на якому діє закон попиту та пропозиції. Тому в 

короткостроковому періоді при відносно незмінній структурі витрат і цінах, 

що змінюються, стабільність рівня доходу здобуває імовірнісний характер. У 

той же час, ринковий механізм активізує такі важливі функції ціни, як 

стимулюючий вплив на ефективність виробництва й раціональне споживання 

продукції, тоді як при витратному методі ціноутворення існує проблема 

нераціонального використання ресурсів, що особливо актуально для 

електроенергетики. Більшість авторів із переліку дослідженої літератури [45, 

49, 66, 75, 80, 82, 88, 165, 169, 174, 190]  підходять до розглядання 

функціонального механізму ціни досить загально, наводячи три або п’ять 

основних функцій ціни. Більш детальне дослідження різних наукових бачень 

[45, 49, 65, 66, 75, 80, 82, 88, 129, 165, 169, 174, 190, 202] дозволило нам 

систематизувати різні погляди щодо функцій ціни при різних системах 

ціноутворення, виділяючи при цьому функцію вирівнювання попиту і 

пропозиції в окрему функцію (табл. 1.1). 

Аналізуючи витратний і ринковий підходи, слід зазначити рівноцінну 

значимість декількох груп ціноутворюючих факторів, дослідження впливу 

яких проведено автором з різних позицій. Цими факторами виступають: 

витрати, взаємодія попиту та пропозиції, модель ринку. Сутність витратного 

підходу до механізму ціноутворення полягає в тому, що величина ціни 

товару стає в безпосередню залежність від такого ціноутворюючого фактору 

як витрати виробництва й обігу, які являють собою видатки в грошовій формі 

на виробництво й реалізацію одиниці товару.  



 

 

 

 

Таблиця 1.1 
Наукові погляди щодо функціонального механізму ціни  

(джерело: систематизовано автором на підставі [66, 88, 80, 82, 169, 182]) 
Характеристика механізму 

Напрямки функції ціни Витратний  Ринковий  
1 Обліково-вимірювальна 

- Основа розрахунків кількісних і якісних показників в вартісній формі  
- Інструмент організації вартісного обліку господарських процесів і планування 

1.1 Вимірювання (облік) витрат і 
результатів відтворення, агрегація 
продукції, послуг і ресурсів  - Важіль економічного обґрунтування об’єму виробництва 

- Основний показник економічної ефективності виробництва 
1.2 Контроль витрат і результатів  Засіб контролю витрат в порівнянні з ринковою ціною 
1.3 Критерій аналізу співвідношення 
попиту і пропозиції 

 Критерій вибору господарських рішень по використанню ресурсів, 
випуску продукції 

2 Розподільна 
2.1 Розподіл вартості суспільного 
продукту і здійснення пропорцій 

- Інструмент розподілу доходів і забезпечення еквівалентного обміну 
- Засіб впровадження субсидування окремих груп споживачів  

- Засіб забезпечення витрат для розширеного відтворення 2.2 Відшкодування витрат, реалізація 
доходів та накопичень  Засіб забезпечення 

стабільності формування 
прибутку на підприємстві 

 
 
 

2.3 Раціональне розташування 
виробництва 

Спосіб переливу капіталу в високо рентабельні сфери виробництва 

3 Стимулююча 
3.1 Економічне стимулювання 
виробництва і споживання 

 Важіль стимулювання (дестимулювання): НТП; зростання випуску 
продукції; поліпшення якості, ефективності; зниження витрат; здійснення 
організаційних нововведень; поліпшення розташування; зміни структури 
виробництва і споживання продукції 

4 Балансування попиту і пропозиції 
4.1 Взаємозв’язок між виробництвом і 
споживанням, попитом і пропозицією  

 - Засіб досягнення рівноваги між попитом і пропозицією 
- Індикатор виникнення диспропорцій в сферах виробництва і обігу 



 

 

 

 

Таким чином, витратний підхід замінює завдання визначення ціни 

товару завданням визначення ціни факторів, що впливають на виробництво й 

його продаж. Через те, що такий підхід орієнтується на витрати, основним 

завданням стає встановлення виду витрат, на підставі яких визначається ціна 

[45, 49, 65, 66, 75, 80, 82, 88, 129, 165, 169, 174, 190, 202]. Тому категорія 

витрат стає центральною в процесі формування ціни, і її дослідженню з 

позиції витратного й ринкового підходів варто приділити окрему увагу. 

Відомо, що в загальному випадку, формула ціни, що визначається на основі 

витратного підходу, має вигляд: 
                              

 ПCЦ  ,                                                (1.1) 
 

де C – середні витрати виробництва й обігу одиниці товару, грн.; 

 П  прибуток, отриманий виробниками (продавцями) за рахунок 

виробництва й продажу продукції, грн. 

 
Відносна величина прибутку відома як рентабельність або норма 

прибутку. При такій постановці моделі ціни вже закладений основний 

недолік витратного механізму ціноутворення – відсутністю дії стимулюючої 

функції ціни, спрямованої на зниження витрат виробництва. За змістом 

витратний механізм ціноутворення властивий централізовано керованій 

економіці, де ціна не лише регулюються, але й встановлюються державними 

органами. При призначенні державних цін на товари й послуги, виходячи з 

витратного підходу, наведена формула ціни приймає вигляд: 
 

                                 HПCЦ  ,                                                  (1.2) 
 

де Н – надбавка до ціни або знижка із ціни, обчисленої за витратним 

способом, грн.; 

 

При цьому надбавки до цін являють собою найчастіше непрямі податки 



 

 

 

 

 (ПДВ, акцизний збір), а знижки із ціни – це державні дотації й субсидії, що 

дозволяють продавати товар за ціною нижче ціни виробництва.  

Така модель ціни, що враховує знижки, характерна для галузей 

промисловості України, продукція яких є соціально значимою. В 

електроенергетиці це проявляється у вигляді цінових диспропорцій або 

перехресного субсидування, коли ціна для населення враховує субсидії й 

установлюється значно нижче ціни для промислових споживачів 

електроенергії, незважаючи на те, що собівартість електроенергії для 

населення вище, ніж для великих промислових споживачів. В аспекті аналізу 

функціонального механізму ціни стає очевидним, що в цьому випадку ціна 

виступає як засіб для субсидування окремих груп споживачів, реалізуючи 

свою розподільну функцію. 

У результаті аналізу витратного цінового механізму можна виявити 

основну його особливість, що міститься в його впливі, насамперед, на ціну 

пропозиції й не враховує попит. Сучасні послідовники ринкового механізму 

ціноутворення [45, 66, 80, 88, 169] критикують витратний підхід. У [45, 88] 

зазначено, що такий метод ціноутворення робить ціну нездатною 

враховувати економічні інтереси і виробника, і споживача. Вона не 

відповідає вимогам ефективного використання матеріальних ресурсів. 

Відповідно до [131] витратний підхід до ціноутворення містить елементи 

фінансової передбачливості, що припускає призначення таких цін на товари 

й послуги, які покривали б всі повністю враховані й правильно розподілені 

(алоційовані) витрати. Автор відносить проблему орієнтованого на витрати 

ціноутворення до розряду фундаментальних. На його думку, «компанії, що 

практикують витратний метод ціноутворення дуже часто роблять помилкове 

припущення про те, що встановлення ціни на продукцію не впливає на обсяг 

її випуску. Таким чином, цінові рішення, прийняті менеджерами без обліку 

того, що ціна впливає на обсяг випуску, а обсяг – на витрати, приводять до 

того, що прибутковість компанії виявляється під загрозою» [131 c. 15].  



 

 

 

 

Таким чином, принциповим недоліком витратного підходу є те, що 

такий підхід формування ціни припускає обмежену активізацію її 

функціонального механізму. Серед виділених раніше основних функцій ціни 

тільки обліково-вимірювальна й розподільна деякою мірою здійснюють свою 

дію при витратному підході. А функціям стимулювання та балансування 

попиту і пропозиції приділяється одне з останніх місць. Ціна більше виступає 

інструментом розподілу доходів і стимулювання виробництва, визначеного 

державою як пріоритетне. А потреба підтримання балансу попиту і 

пропозиції виникала лише на споживчому ринку. Така функціональна 

обмеженість ціни випливає з обмеженості сфери товарно-грошових відносин, 

які не розповсюджуються на фактори виробництва.  

Ринкове ціноутворення припускає встановлення рівноважних цін, що 

виражають співвідношення попиту та пропозиції або, якщо більш точно, що 

балансують попит та пропозицію. Ціна, що встановлюється на основі 

вирівнювання попиту та пропозиції, на базі угоди між двома сторонами, 

одержала назву ринкової, а у випадку, коли вона зафіксована в договорі, – 

договірної. Такі ціноутворюючі фактори як попит та пропозиція є основними 

елементами ринкового ціноутворення, механізм якого можна представити у 

вигляді трьох базових моделей формування рівноважної ціни (рис. 1.1).  

Модель (а) припускає вплив ціни на попит та пропозицію, і відсутність 

впливу інших нецінових факторів. У моделі (б) попит залишається незмінним 

(незалежним від нецінових факторів), тоді як крива пропозиції 

переміщається, змінюючись під впливом нецінових факторів). 

Зміна рівноважної ціни у випадку, коли пропозиція фіксована, не 

залежить від нецінових факторів, а попит змінюється під впливом цих 

факторів. Це представлено в моделі (в). В зв’язку з тим, що механізм 

ціноутворення в електроенергетиці України також частково заснований на 

теорії ринкового утворення ціни, змоделюємо положення попиту та 

пропозиції на ринку електроенергії. 



 

 

 

 

 
Величина попиту                                   Величина попиту      Величина попиту 
та пропозиції (Q)                                   та пропозиції (Q)      та пропозиції (Q)  
                                                                                               S1     
                                                           S2  S 
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Qs2                                                                       Q1    Е2 Q3 
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          товару               Е0                                          Q2                                                       Е3                                           Q2                                                                    D1 
Q0                                                                 E3 
Qd2 D           Q3 Q1 D2 
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0 P1         P0                 P2       0  P1       P0                P3 0   P1         P2      P3 
                                                          Ціна попиту     Ціна попиту      Ціна попиту 
                                       та пропозиції (Р)    та пропозиції (Р)                та пропозиції (Р) 
 
   а)       б)       в) 

 
Рис. 1.1 – Формування і зміни рівноважної ціни, де а) формування рівноважної ціни; б) зміни рівноважної ціни під 

впливом змін в пропозиції продукції; в) зміни рівноважної ціни під впливом змін у попиті на продукцію 

(джерело: узагальнено на підставі [43, 128, 135, 165, 168, 201, 204])



 

 

 

 

На даний час учасниками ринку електричної енергії (електроенергії) є 

понад 300 суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності, які 

отримали ліцензію на певний вид діяльності і уклали багатосторонню угоду.  

На електроенергетичному ринку можна виділити 4 види 

енергогенеруючих підприємств (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2 – Класифікація видів енергогенеруючих підприємств (компаній), що 

діють на ринку електроенергії 

(джерело: власна розробка за даними [69, 179]) 
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Енергогенеруючі підприємства (компанії) – учасники оптового ринку 

електричної енергії, які володіють чи користуються генеруючими 

потужностями, виробляють та продають електричну енергію [69]. 

Попит на електроенергію в певний момент часу є випадковою 

величиною, на яку впливають такі нецінові фактори, як: час доби, сезони 

року (відповідно температура навколишнього середовища). 

Більш прийнятною моделлю, що здатна описати процес формування 

ціни на ринку електроенергії, є модель, зображена на рис.1.1 в), де 

пропозиція є відносно постійною, а попит змінюється під впливом нецінових 

факторів. При цьому крива пропозиції S у короткостроковому періоді в 

електроенергетиці виражається через функцію граничних витрат, що поєднує 

криві пропозиції всіх виробників, у сутності, що представляє східчасту криву 

сукупної пропозиції (рис. 1.3 a) або криву сукупних маржинальних витрат 

(MC) виробників (рис. 1.3 б).  

Логіка визначення ціни на електроенергію на основі граничних витрат 

міститься в тім, що витрати на виробництво кожної додаткової одиниці 

продукції по кожній електростанції зростають, і, таким чином, ціна в певний 

момент часу буде визначатися на підставі сформованого попиту D і величини 

витрат відповідному певному обсягу пропозиції S:  

– у короткостроковому періоді ціна сигналізує покупцям і виробникам, 

у якій кількості відповідно купувати й виробляти електроенергію, 

дотримуючись правила встановлення цін поза піком і пікових Р1 і Р2 

відповідно (рис. 1.3 б); 

– у довгостроковому періоді ціна сигналізує про розширення або 

скорочення потужності в галузі. Також стає очевидним широкий діапазон 

зміни ціни. При цьому індивідуальні учасники електроенергетичного ринку, 

як покупці, так і виробники будуть прагнути уникнути ризик, що пов'язаний з 

високою мінливістю ринкової ціни. 

Слід також зазначити, що механізм ціноутворення на реальному 

електроенергетичному ринку буде відрізнятися від класичних моделей, 



 

 

 

 

заснованих на принципах досконалої конкуренції. Ринок електроенергії 

принципово відрізняється від звичайних ринків товарів і послуг тим, що 

рівновага попиту та пропозиції на ньому підтримується автоматично в 

кожний момент часу в зв’язку з фізичною безперервністю й нерозривністю 

самого процесу виробництва й споживання енергії. Ця обставина виключає, 

на відміну від звичайних ринків, можливість поточних дисбалансів, тобто 

можливість нагромадження виробленої продукції або, навпроти, виникнення 

поточних дефіцитів.  

        

Рис. 1.3 – Визначення системної граничної ціни на оперативному ринку 

електроенергії  

(джерело: узагальнено на підставі [66, 80, 147, 167, 169]) 

 

При цьому, опираючись також на дослідження властивостей 

електроенергії як товару [48, 78], можна зробити висновок, що параметром, 

який врівноважує, на ринку електроенергії є не економічний ціновий фактор, 

а підтримка сталості фізичного параметра – частоти в системі. Зазначені 

технологічні особливості повинні, на нашу думку, враховуватися при 

Ціна попиту і  Ціна попиту і  
пропозиції пропозиції 
 S=MC 
 
 
 P  P2 
                                              
 D2 
 
 
 S  D 
 P1 
 D1 
 
 
 Q Величина  Q1   Q2 Величина  
 попиту і        попиту і  
 пропозиції (Q)     пропозиції (Q) 
 
 а)                                                                     б) 



 

 

 

 

виробленні подальших сценаріїв адаптації електроенергетики до ринкового 

середовища. 

Як відзначає більшість економістів, розгляд основних факторів 

ринкового ціноутворення, обумовлених співвідношенням попиту та 

пропозиції й витратами виробництва, не є достатнім для того, щоб зрозуміти 

всі закономірності формування ціни в умовах ринку. Важливим моментом, 

що виділяють автори [45, 82, 115, 131, 165, 174] є дослідження особливостей 

ринків, які формують ціну. Так В.Тарасевич [174] вважає, що якщо невідома 

структура (тип) ринку, на якому зустрічаються попит та пропозиція, не 

можна визначити якою буде ціна на конкретному ринку при заданих 

галузевих функціях попиту та пропозиції. 

Ефективне функціонування деяких типів ринків у світовій 

електроенергетиці засновано на впровадженні конкуренції в принципово 

конкурентних секторах електроенергетики. Узагальнюючи досвід західних 

моделей електроенергетичних ринків [5, 21, 22, 26, 48, 113, 186] можна 

констатувати, що в секторах передачі й розподілу енергії конкуренція 

виключена в зв’язку з дією природної монополії. Тоді як  конкуренція 

можлива в сфері генерування енергії – між виробниками й у сфері торгівлі 

енергією – між постачальниками (продавцями) енергії, що доводять її до 

кінцевих користувачів. Слід зазначити, що термін природної монополії 

можна віднести до галузі, якщо [166]: 
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де  Yi – випуск продукції, одиниць.; 

 C(Yi) – функція витрат, грн.; 

 i – кількість підприємств, одиниць. 

 

Інакше кажучи, однією із причин появи й існування природної 

монополії є наявність настільки значної економії від масштабу виробництва, 



 

 

 

 

що можлива присутність на ринку лише одного постачальника, який одержує 

прибуток. Слід також зазначити, що деякі енергогенеруючі підприємства так 

само як і розподільні, що перебувають на тій або іншій стадії реформування 

й процесів лібералізації усе ще мають монопольні й олігопольні риси і 

являють собою найважливіші й, багато в чому, системоутворюючі складові 

сучасної економіки. Ці обставини істотно деформують найважливіші сторони 

ринкових відносин, насамперед механізми ціноутворення й встановлення 

ринкової рівноваги, у порівнянні із класичними уявленнями про ринкову 

економіку, що заснована на принципах досконалої конкуренції.  

Перш ніж досліджувати існуючі організаційні моделі 

електроенергетичних ринків потрібно провести аналіз визначень ринку 

електроенергії. У загальному випадку «електроенергетичний ринок – це 

ринок, створений суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу 

електричної енергії на підставі договору» [69]. Згідно [48] 

електроенергетичний ринок – це сфера операцій по купівлі-продажу таких 

основних видів продукції й послуг: електричної енергії, електричної 

потужності, послуг з транспорту й розподілу електроенергії, технологічних 

послуг, пов'язаних із забезпеченням надійного функціонування основної 

електромережі й підтримкою якісних параметрів енергопостачання на 

нормативному рівні, послуг з підвищення енергоефективності, що надаються 

споживачам. Право називатися електроенергетичним ринком має також 

поняття «електроенергетичного пулу» – це об'єднання учасників 

організованого оптового ринку для торгівлі електроенергією за погодженими 

правилами. І, нарешті, найвищим рівнем розвитку електроенергетичного 

ринку вважається наявність так званої «фінансової надбудови» над ринком 

фізичним, тобто біржі електроенергії, що являє собою торговельну площадку 

організованого електроенергетичного ринку. Наведені визначення ринку 

електроенергії проаналізовано в порядку їхнього еволюційного розвитку. 

Кожне можна вважати вірним, оскільки кожне з них відповідає різним 

етапам розвитку в процесі реформування і лібералізації. 



 

 

 

 

Численні організаційні моделі електроенергетичного ринку, 

застосовувані й розроблювальні в різних країнах [39, 48, 81, 56, 113, 186] 

можна розділити на чотири основні види, які визначені ступенем конкуренції:  

монопольний ринок; ринок єдиного покупця; ринок з конкуренцією в 

оптовому секторі ринку; ринок з конкуренцією в оптовому і в роздрібному 

секторах ринку. Досліджуючи характерні риси основних форм ринків і 

особливості моделей електроенергетичних ринків, одержуємо більш повну 

характеристику моделей безпосередньо для ринків електроенергії (табл. 1.2). 

Особливої уваги в характеристиках моделі варто приділити 

«зобов'язанням у рамках соціальної політики», які розділено на дві групи: 

– зобов'язання пов'язані з виробництвом електроенергії; 

– зобов’язання які не пов'язані з виробництвом електроенергії.  

У першу групу входять зобов'язання відносно надійності поставки, 

регулювання викидів відходів у навколишнє середовище, розмаїтість джерел 

палива й субсидування вугільної промисловості і ядерної енергетики. 

Зобов'язання відносно соціальної політики, не пов'язані з виробництвом 

електроенергії, містять у собі універсальне ціноутворення на територіях з 

різними витратами, електрифікацію сільської місцевості, знижки для 

споживачів, які споживають велику кількість електроенергії, знижені тарифи 

для малозабезпечених верств населення, програми охорони навколишнього 

середовища й високі податки в місцевий бюджет [186]. Такі зобов'язання 

мають риси неокуплених витрат, і в галузях народного господарства, які 

перебувають в процесі реформування (енергетика: нафтогазова галузь, 

електроенергетика; телекомунікації тощо), відомі більш як stranded cost 

(понад ринкові витрати) [5, 21, 22, 186], тобто додаткові витрати, що 

стягують зі споживачів електроенергії понад ціни, що встановлена на ринку. 

Теорія конкурентного ціноутворення в електроенергетиці виділяє два 

відомих методи формування ціни на оперативному оптовому ринку. Перший 

– це метод граничної вартості електроенергії який застосовується у 

Великобританії, частково в Австралії й США [22, 48].  



 

 

 

 

Таблиця 1.2 
Моделі організації електроенергетичного ринку  

(джерело: удосконалено автором на підставі [14, 32-37,41, 42, 54]) 
Модель 3 

Конкуренція на оптовому 
ринку Модель 2 

Модель 2.1 
Єдиного покупця Модель 3.1 

Обов’язкового спотового 
ринку 

Характеристика моделі 
Модель 1 

 
Монополія 

Модель 2.2 
Лібералізованого єдиного 

покупця 

Модель 3.2 
Двосторонні контракти та 

балансовий ринок 

Модель 4 
Конкуренція на 

роздрібному ринку 

1 2 3 4 5 

1. Визначення Монополія на всіх 
рівнях 

Конкуренція у 
виробництві – єдиний 
покупець 

Конкуренція у виробництві і 
вибір для компаній по 
розподілу 

Конкуренція у 
виробництві і вибір для 
кінцевих споживачів 

а) інтегрований варіант 
розподільчої компанії 
б) розукрупнений варіант 
розподільчих компаній 

Розукрупнені всі рівні. 
Спотовий ринок – єдиний 
оптовий покупець і 
постачальник 

2. Структура моделі 

а) вертикальна 
інтеграція 
б) окремий роздрібний 
торговець 

а) або б) з дозволом 
адресного продажу 
електроенергії 
виробниками окремим 
споживачам 

Торгові двосторонні угоди 
між виробником, ринком і 
розподільчою компанією 

Розукрупнені всі рівні. 
 
Прямі двосторонні угоди 
між виробником, ринком,  
розподільчою компанією і 
споживачем 

3. Наявність конкуруючих 
виробників Немає Існує Існує Існує 

4. Наявність вибору для 
роздрібних торговців Немає Немає Існує Існує 

 
5. Наявність вибору для 
кінцевих споживачів Немає Немає Існує частково для крупних 

промислових споживачів 
Існує 
 



 

 

 

 

Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 

6. Ступінь доступу до ринку 
(до ліній електропередач) Доступ блоковано Доступ практично 

блоковано 
Можливість доступу 
незалежних виробників 

Можливість доступу як 
виробників так і 
постачальників 

7. Контроль за цінами Існує Існує Існує на роздрібному ринку Практично відсутній 
Наявність стимулів зниження 
собівартості електроенергії 

Відсутні на всіх 
рівнях 

Існують у сфері 
виробництва 

Існують у сфері 
виробництва 

Існують в сфері 
виробництва і розподілу  

8. Основний фактор 
забезпечення ефективності 
учасників ринку 

- економія за 
рахунок ефекту від 
масштабу; 

- затримки у 
встановленні тарифів 
регулюючим органом 

Довгострокові контракти 
між виробником і 
закупівельним агентством  

Наявність ринку 
двосторонніх контрактів 
(ф’ючерсного, форвардного) 

- наявність ринку 
двосторонніх контрактів; 
- високий ступінь 
інтенсивності 
експлуатації потужностей; 
- впровадження нових 
ефективних технологій 
виробництва 

9. «Обов’язки по соціальній 
політиці» або «над ринкові» 
витрати   

Максимальна 
кількість напрямків 
соціальної політики 

Збереження максимальної 
кількості напрямків 
соціальної політики 

Відсутність напрямків, 
пов’язаних з виробництвом; 
наявність напрямків не 
пов’язаних з виробництвом 

Повна відсутність 
напрямків соціальної 
політики, окрім природно 
монопольного сектору з 
передачі електроенергії 

10. Необхідність змін 

- зріст вартості 
виробництва; 
- зниження 
ефективності на 
рівнях виробництва, 
розподілу і 
споживання 

Тиск з боку незалежних 
виробників, що 
забезпечують менші 
витрати ніж ті, що 
відбиваються в 
регулюючих тарифах 

- наявність ризику втрати 
прибутковості виробників 
- обмеженість вибору 
споживачів 

 
 
 
 
— 

11. Приклади моделей 

ЕДФ у Франції, 
Великобританія до 
1990 р., Італія, 
Малайзія, Японія 

Північна Ірландія, Іспанія, 
Китай до 1985 р. 

Великобританія, Норвегія, 
США (штат Каліфорнія), 
Чилі, Аргентина, Австралія 

Великобританія, Норвегія 



 

 

 

 

Другий метод рівних можливостей, знайшов своє застосування в 

електроенергетиці Норвегії й лежить в основі ціноутворення в 

Скандинавському пулі (Норвегія-Швеція, Данія-Фінляндія). Обидва методи 

мають на увазі утворення ринкової ціни на оптовому ринку, де формується 

ціна виробництва електроенергії. 

У рамках першого методу, граничні ціни на електроенергію 

визначаються на кожний диспетчерський інтервал (наприклад, 30 хвилин або 

1 година) для майбутньої доби відповідно до заявок, що надаються 

генеруючими компаніями, і оптимізаційними розрахунками, здійснюваними 

оператором ринку. При цьому кожний виробник подає заявку на видачу 

потужності в електроенергетичну систему. Заявка містить наступні основні 

відомості: робоча потужність відповідного агрегату, вартість пуску 

зупиненого агрегату, вартість роботи агрегату на холостому ходу, відносний 

приріст витрат при видачі електроенергії в мережу, вартість роботи агрегату 

з перезавантаженням. Виконуючи різноманітні розрахунки, оптимізаційна 

програма вибирає раціональний склад працюючих енергетичних агрегатів і 

їхнє завантаження. Для кожного диспетчерського інтервалу складається 

перелік допущених до роботи агрегатів, починаючи з найбільш економічних. 

Ціна електроенергії, що виробляється найбільш неекономічним агрегатом, 

що замикає баланс енергосистеми на даному інтервалі й займає останнє місце 

в списку, призначається граничною системною ціною або єдиною ціною 

генерування на оперативному ринку (рис. 1.4). 

Таким чином, на оптовому ринку ціна виробництва електроенергії 

встановлюється на рівні операційних витрат самої дорогої установки, що 

генерує, необхідність у якій виникає при черговому збільшенні попиту або 

відповідно до економічної теорії на рівні маржинальних витрат виробництва. 

Конкурентні ціни є більш мінливими, чим усереднені ціни при 

встановлюваному тарифі завдяки постійно мінливому попиту. При методі 

середніх цін більшість споживачів не інформовані про варіації операційних 

витрат протягом сезонів і часу доби. При ринковому ціноутворенні 



 

 

 

 

споживачі можуть спостерігати зміни цін, які будуть мінятися залежно від 

витрат виробництва. Інша проблема ціноутворення, заснованого на  

маржинальних витратах, полягає в тому, що відображаючи частку постійних 

і капітальних витрат і задовольняючи попит за ціною рівною маржинальним 

витратам часто відбувається ситуація, при якій ціна виявляється нижче 

середніх витрат. Покриваючи змінні, але не постійні витрати, використання 

маржинального підходу може привести до втрат у галузі. 

 де S1 – S7 –  заявлена вартість виробництва на i –му інтервалі доби, Pпi  - сумарне навантаження 

споживачів регіону, Pнi – незатребувана потужність генераторів електроенергії, Pri – сумарна робоча 

потужність генераторів електроенергії, 
rS  - гранична (крайня) вартість виробництва в енергооб’єднанні  

Рис. 1.4 – Формування ціни на електроенергію по методу граничної вартості 

електроенергії (джерело: на основі [21, 48, 56]) 

 

По методу рівних можливостей кожна енергокомпанія зіставляє свою 

граничну системну ціну електроенергії із цінами, пропонованими іншими 

енергогенеруючими компаніями, і вибирає вигідні для себе умови поставки-

покупки електроенергії. Всі пропозиції на покупку й продаж на відповідні 

періоди часу підсумуються на біржі й у точці перетинання кривих попиту та 

пропозиції визначається балансова ціна, що і є єдиною ціною оперативного 

ринку електроенергії. Формування ринкової ціни електроенергії по методу 

рівних можливостей може бути представлене для окремої енергокомпанії на 
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прикладі енергосистеми Норвегії, де гранична ціна електроенергії становить 

150 крон/Мвт-г (рис. 1.5 а) так і для енергетичної системи в цілому (рис. 1.5 

б) з балансовою ціною 123 крони/Мвт-г [48 с. 169].   

Таким чином, розходження двох підходів до ринкового ціноутворення 

визначається тим, як організована біржа з боку попиту. При першому підході 

цінові пропозиції на покупку не запитуються, при другому заявки на покупку 

передають на біржу постачальники, кінцеві споживачі, енергокомпанії. 

Рис. 1.5 – Формування ринкової ціни електроенергії по методу рівних 

можливостей енергокомпанії і енергосистеми Норвегії відповідно 

(джерело: на основі [48]) 

 

Слід зазначити, що крім плати за електроенергію за ціною 

оперативного ринку виробники також можуть одержувати з фонду пулу 

плату за утримання резервних потужностей і інші технологічні послуги. В 

окремих випадках застосовуються компенсаційні виплати ефективним 

виробникам за недопоставку електроенергії через мережні обмеження.  

Відтак, проведені дослідження сутності процесу формування ціни та 

його особливості в електроенергетиці дозволяють зробити такі висновки: 
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– процес формування ціни на електроенергію полягає у 

взаємоузгодженому і послідовному поетапному встановленні ціни, до етапів 

віднесено таке: постановка завдань ціноутворення з максимальною 

активізацією функціонального механізму ціни; вибір методу ціноутворення; 

калькулювання собівартості і оцінка витрат на виробництво; урахування 

особливостей моделі ринку; визначення і оцінка попиту, оцінка цінових 

пропозицій конкурентів; встановлення кінцевої ціни на електроенергію; 

– до особливостей ціноутворення в електроенергетиці можна віднести: 

істотний вплив технологічних властивостей електроенергії на процес 

формування ціни; наявність тиску природної монополії на впровадження 

конкуренції і ринкових методів ціноутворення; наявність технічних 

обмежень в роботі виробників; поява «неокупленних» (stranded cost) витрат у 

виробників при впровадженні ринкових методів ціноутворення; 

–  відповідно, інтерес для моніторингу представляє кожна складова 

процесу формування ціни, а саме: формування собівартості і оцінка витрат на 

виробництво електроенергії; облік технологічних обмежень в процесі 

формування цінової заявки; оцінка цінової поведінки конкурентів; і, головне, 

оцінка прибутку виробника на початкових стадіях процесу формування ціни 

на електроенергію. 

 
 
1.2 Витрати як об’єкт моніторингу процесу формування ціни продукції 

енергогенеруючих підприємств 

 
 
Витрати грають ключову роль в процесі формування ціни. При 

витратному механізмі ціноутворення вони є основою визначення ціни, при 

ринковому – одним з інших ціноутворюючих факторів. Моніторинг та аналіз 

витрат дозволяють з’ясувати наскільки вони є ефективними, достатніми або 

надмірними, допомагають правильно встановити ціну, здійснювати 

регулювання і контроль витрат, планування рівня прибутку і рентабельності. 



 

 

 

 

Моніторинг витрат опирається на  науково обґрунтовану класифікацію 

витрат, яка дозволяє точніше їх ідентифікувати, аналізувати, виявляти 

співвідношення між окремими видами витрат і досліджувати ступінь їх 

впливу на рівень собівартості і рентабельності виробництва. Тому одним із 

завдань дослідження є ідентифікація та класифікація витрат для подальшого 

їх аналізу та врахування при формуванні ринкових методів ціноутворення в 

електроенергетиці. Сутність  процесу класифікації витрат полягає у виділенні 

частини витрат, на яку може вплинути керівництво енергогенеруючих 

підприємств. Використовувана сьогодні на підприємствах класифікація 

витрат вирішує такі основні завдання: облік витрат, формування 

(калькулювання) і аналіз собівартості виробленої продукції. 

У процесі дослідження економічної та спеціалізованої методичної 

літератури виявлено велику різноманітність ознак, відповідно до яких 

класифікуються витрати [9, 18, 24, 43, 45-47, 49, 65, 66, 80, 82, 88, 115, 129, 

131, 135, 151, 165, 168, 169, 174, 183, 202, 204]. Результатом дослідження 

робіт вітчизняних економістів є сформована загальноприйнята класифікація 

витрат за певними ознаками (табл.1.3). 

Таке групування витрат відповідає вимогам, викладеним у чинному в 

Україні положенні про склад витрат виробництва на підприємствах і в 

організаціях [151], у якому регламентується склад витрат, що включаються 

до собівартості, а також склад витрат, які повинні покриватися прибутком. 

Склад витрат, класифікованих за наведеними ознаками, також включаться до 

галузевих методичних рекомендації, в тому числі і щодо формування 

собівартості виробництва, передачі та постачання електроенергії [150].  

Така широко прийнята на практиці класифікація витрат виробництва 

відповідає загальноприйнятому тлумаченню і виконує певну функцію в 

системі калькулювання продукції. Але вона, з нашої точки зору, є 

недостатньою для функціонування ринкового механізму ціноутворення і не 

відповідає завданням управлінського обліку. З іншого боку, значення всіх 



 

 

 

 

елементів такої класифікації не зменшується, тому існує необхідність більш 

детального їх аналізу з виявленням особливостей для електроенергетики. 

 
Таблиця 1.3 

Загальноприйнята класифікація витрат за ознаками 

(джерело: систематизовано на основі [46, 45,49, 65, 66, 80, 82,  88, 115, 124, 

129, 150, 151, 165, 169, 174, 182, 202]) 
Ознака Вид витрат 

1. Економічний зміст бухгалтерські, економічні 
2. Види витрат економічно однорідні елементи, статті калькуляції 
3. Ступінь охоплення планом плановані, неплановані 
4. Призначення основні, накладні 
5. Спосіб віднесення на 
собівартість / відношення до 
технологічного процесу 

прямі (основні), непрямі, загальновиробничі, 
загальногосподарські витрати 

6. Єдність складу одноелементні, комплексні 
7. Ступінь впливу об’єму 
виробництва на рівень витрат  

змінні, постійні 

8. Доцільність витрачання продуктивні, непродуктивні 
9. Календарний період поточні, довгострокові, одноразові 
10. Місце виникнення та 
характер витрат 

виробничі витрати у розрізі виробництва, цехів, 
служб та інших адміністративно відокремлених 
структурних підрозділів, невиробничі витрати 
пов’язані з управлінням і реалізацією 

11. Види продукції реалізована продукція, валова продукція, товарна 
продукція 

12. Цільове призначення / 
об’єкт виникнення 

статті калькуляції 

 

Згідно широко відомому підходу в теорії і практиці ціноутворення [43, 

65, 66, 68, 75, 88, 129, 135, 147, 168] витрати діляться на бухгалтерські та 

економічні (підприємницькі). Зокрема, ряд авторів [43, 65, 66, 75, 147, 150] 

класифікують їх за економічною ознакою. Описуючи один з домінуючих 

виробничих факторів, розрізняють фактичні (бухгалтерські) і «вмінені» 

(економічні) витрати виробництва. Якщо бухгалтерські витрати на 

виробництво і реалізацію продукції, відносяться на собівартість продукції і 

формуються згідно принципам ведення бухгалтерського обліку відповідно до 

національних стандартів [124], то економічні витрати не враховуються в 

бухгалтерській звітності. Автори робіт [66, 75, 147] визначають економічні 



 

 

 

 

витрати як витрати виробництва та реалізації товару (продукції, робіт і 

послуг), які по суті визначають ціну пропозиції товару. Більш повно поняття 

економічних витрат розкривається в роботі [147], в якій вони визначаються 

як витрати, які підприємство враховує, щоб функціонувати на ринку, 

виходячи з мінімально необхідних умов здійснення своєї нормальної 

діяльності; це витрати, пов'язані з простим і розширеним відтворенням у 

даній галузі. Ряд інших авторів [66, 88] економічними вважають витрати, які 

визначаються як вартість інших благ, які можна було б отримати при 

найбільш вигідному з усіх можливих альтернативних напрямів використання 

тих же ресурсів. Фактично в даному визначенні мова йде про альтернативні 

витрати, коли як попередня група авторів так само приділяє увагу 

альтернативним витратам, але враховує їх у загальному складі економічних 

витрат поряд з бухгалтерськими витратами, податками і митами. Незважаючи 

на такі розбіжності у трактуванні поняття і сутності економічних витрат, 

особливий інтерес представляють альтернативні витрати. Для їх визначення 

не існує загальноприйнятих методик, переліку статей витрат, які 

регламентувалися б якимись положеннями та нормативними актами. Під 

альтернативними (неявними) витратами розуміються втрати або упущені 

можливості, виражені в грошовій формі, які виникають в результаті відмови 

від яких-небудь інших альтернативних рішень [24]. Альтернативні витрати 

справедливіше називати підприємницькими, ніж економічними, в силу того, 

що саме підприємець (власник), оцінюючи альтернативні варіанти вкладення 

ресурсів, керується власними вигодами і втратами у підприємницькій 

діяльності. На даному етапі дослідження необхідно зробити висновок, що 

незважаючи на теоретичний розподіл витрат на бухгалтерські та 

економічні, мають значення і враховуються в процесі ціноутворення на 

вітчизняних підприємствах промисловості тільки фактичні, явні 

бухгалтерські витрати. Тому різновиди цих витрат можуть стати одним з 

об’єктів моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами. Ігнорування економічних 



 

 

 

 

витрат на підприємствах української промисловості пов'язано виключно з 

вимушеною необхідністю слідування нормативно-правовим документам, які 

регламентують чіткий склад витрат на виробництво продукції. У практиці 

зарубіжних компаній зазвичай враховуються такі альтернативні витрати: 

– витрати, пов'язані з використанням праці, робочої сили, які, на 

перший погляд, за своєю назвою здатні відображати лише зазвичай такі 

витрати, що враховуються в собівартості продукції (робіт, послуг) витрати з 

оплати праці [147]. Однак в аспекті альтернативних витрат, особливої 

актуальності набувають витрати, пов'язані з соціальним обслуговуванням – 

фінансуванням дитячих садків, дотацій житлово-комунальному господарству 

і соціально-культурної інфраструктури;  

– амортизація, відображена в бухгалтерській звітності, не завжди 

збігається з фактичним зносом основних фондів. Використання затверджених 

норм амортизації в умовах інфляції призводить до недоамортизації основних 

фондів. При цьому між сумами амортизаційних відрахувань і фактичного 

зносу виникає великий розрив. «Калькуляційна амортизація» є виміром 

зменшуваної з часом економічної вартості активів з точки зору майбутніх 

потоків доходів [18]. Оскільки НТП впливає на очікувані в майбутньому 

доходи, він автоматично враховується в якості фактора при розрахунку 

амортизації. Однак суми амортизації на рахунках бухгалтерського обліку 

тільки приблизно відображають це поняття амортизації. таким чином, 

вартість тих чи інших активів, наведена в нормативних та бухгалтерських 

звітах, може значно відрізнятися від їх економічної вартості; 

– оцінка запасів в рамках обраної облікової політики є ще одним 

фактором, пов'язаним з розрахунком альтернативних витрат на підприємстві. 

Від вибору методу обліку та оцінки запасів (за цінами перших закупівель 

(ФІФО), за середньою ціною, ідентифікованої вартості) залежить величина 

собівартості продукції, що випускається і відповідно розмір прибутку.  

В умовах інфляції оцінка об'єктів обліку за собівартістю може значно 

відрізнятися від поточної ринкової оцінки внаслідок застосування 



 

 

 

 

неефективних методів [77]. Таким чином, можна зробити висновок, що 

альтернативні витрати є значущими для процесу формування ціни, 

незважаючи на те, що вони ніяк не враховуються у фінансовій звітності. 

Альтернативним витратам повинні бути приписані чіткі значення в будь-якій 

системі управлінського обліку, і менеджерам з ціноутворення необхідно 

враховувати їх точно так само як будь-який інший вид витрат. 

Аналіз наукових джерел, присвячених обліку виробничих витрат [18, 

43, 65, 66, 75, 88, 110, 124, 129, 135, 147, 168, 68, 202], показав, що жодна з 

досліджених робіт не пропонує повний і самодостатній з точки зору процесу 

ціноутворення варіант класифікації витрат виробництва, які були б здатні не 

тільки сформувати систему показників собівартості, але і створити найбільш 

ефективний механізм формування ціни. Згідно цілям виробничої діяльності 

загальноприйнята на підприємствах промисловості України класифікація 

здатна вирішити завдання калькулювання та аналізу собівартості, а також 

оцінки готової продукції, проте в умовах ринкової економіки цільові 

установки підприємства не обмежуються тільки цими завданнями. Динамічні 

умови ринку вимагають від виробника прийняття адекватних управлінських 

рішень, які повинні ґрунтуватися на достовірній інформації про витрати. 

Формування такої інформації можливо за допомогою впровадження системи 

управління витратами відповідно до напрямів обліку виробничо-

господарської діяльності. 

Формування ринкового механізму ціноутворення в електроенергетиці 

України вимагає використання принципово нового підходу в ідентифікації 

витрат, пов'язаних з виробництвом електроенергії, її продажем на 

електроенергетичному ринку і кінцевим споживачам. В цьому плані може 

бути корисною класифікація витрат в управлінському обліку, представлена у 

вітчизняних та зарубіжних роботах. Однак аналіз праць вітчизняних 

економістів [47, 49, 65, 66, 80, 82, 115, 147, 150, 151, 165, 169] показав, що 

сутність окремих видів витрат практично не розкрита вченими в аспекті 

переходу від централізованого ціноутворення до ринкового. Тому для більш 



 

 

 

 

точного розуміння витрат, значущих для електроенергетики при переході до 

ринкових методів ціноутворення, які доцільно виділити у майбутньому як 

об’єкт моніторингу процесу формування ціни на електроенергію, були 

досліджені роботи зарубіжних вчених [5, 9, 17, 18, 21, 131], в результаті чого 

доповнено класифікацію витрат в управлінському обліку (табл. 1.6). 

 

Таблиця 1.6 

Класифікація витрат за напрямками управлінського обліку  

(джерело: удосконалено на основі [5, 9, 17, 18, 21, 45, 49, 65, 66,  80, 82, 

115, 131, 147, 150, 151, 165, 169]) 
Напрям Вид витрат з урахуванням функцій управління 

1. Прийняття рішень 

– релевантні і не релевантні 
– постійні і змінні 
– маржинальні і середні 
– дійсні (явні) і альтернативні 
– оборотні та необоротні 
– інкрементальні 
– плановані і неплановані  

2.Оцінка запасів і 
визначення 
фінансового 
результату 

– вичерпані і невичерпані 
– витрати на продукцію і витрати періоду 
– прямі і непрямі 
– основні і конверсійні 
– вхідні і минулі 

3.Контроль 
виконання і 
регулювання 

– контрольовані і неконтрольовані 
– регульовані і нерегульовані 
– ефективні і неефективні 
– у межах норм і відхилень від норм 

4. Прогнозування – короткострокові і довгострокові  
5. Стимулювання – обов’язкові і заохочувальні  

6. Аналіз – фактичні, прогнозні, планові, кошторисні, стандартні, 
загальні і структурні, повні і часткові 

 

При цьому враховані  наступні аргументи: 

– фундаментальною класифікацією витрат в умовах ринкового 

ціноутворення на електроенергетичному ринку повинно виступати 

угруповання витрат, необхідних для прийняття управлінських рішень в 

області ціноутворення; 



 

 

 

 

– в процесі формування ціни на електроенергію в ринкових умовах 

особливої уваги заслуговують оборотні і необоротні витрати, зазначені 

вище як «неокупленні витрати», stranded cost; 

– постійні і змінні витрати необхідно розглядати не тільки з позиції 

розділення витрат, що змінюються в залежності від обсягів виробництва 

(або іншого фактора), а й з позиції появи інкрементальних витрат при 

покритті пікових навантажень більш дорожчими енергетичними установками 

в енергосистемі або з використанням дорожчих видів палива (газ); 

– контрольовані і неконтрольовані витрати, витрати у межах норм і 

відхилень від норм набувають особливої актуальності при контролюванні і 

регулюванні витрачання твердого палива від різних постачальників 

відповідно різної якості. 

Перш за все, необхідно визначити релевантні (такі, що мають значення) 

витрати: ті, які, по суті, визначають вплив на прибуток рішень з 

ціноутворення. Найбільший внесок в їх ідентифікацію внесли С.Єлецьких, 

Т.Негл, С.Ніколаєва, І.Петенко [64, 129, 131, 147]. Зокрема, Т.Негл [131] 

відносить до релевантних інкрементальні і оборотні витрати. Розуміння того, 

які витрати є додатковими (інкрементальні) і оборотними, дає можливість 

підприємству в ринкових умовах визначити, при якій ціні воно отримуватиме 

прибуток, а також врахувати вплив зміни попиту у відповідності з наявними 

виробничими потужностями. Сутність інкрементальних витрат нерозривно 

пов'язана з визначенням постійних і змінних, а також маржинальних витрат, 

тому їх також можна вважати релевантними. 

Розподіл витрат на постійні та змінні має велике значення для 

виконання ряду управлінських функцій: планування, обліку та аналізу 

собівартості продукції. Отже, вони також є потенційним об’єктом 

моніторингу в процесі формування ціни на електроенергію. Змінні витрати –

це ті витрати, які мають тенденцію слідувати за змінами рівня виробничої 

діяльності в короткостроковому періоді. У міру того як виробнича діяльність 

зростає (знижується), вимірювана обсягом виробництва і реалізації, 



 

 

 

 

зростають (знижуються) і змінні витрати на весь обсяг виробництва. До них 

відносяться витрати на сировину, матеріали, паливо, газ і електроенергію, 

витрати на оплату праці. Постійні витрати – це ті витрати, які мають 

тенденцію залишатися без змін незалежно від рівня виробничої діяльності в 

короткостроковому періоді. Постійні витрати за своїм змістом виступають 

витратами на створення умов конкретної господарської діяльності. Це 

витрати з утримання будівель, приміщень, орендна плата, страховка, 

амортизаційні відрахування [48, 82, 115, 183]. В умовах ринкової економіки 

перед підприємством стоїть завдання не стільки точно розраховувати витрати 

на виробництво продукції, скільки передбачати їх зміну при зміні обсягів 

продажу в результаті тих чи інших цінових рішень.  А для цього необхідним 

є їх моніторинг. При аналізі політики підприємства в області цін особливу 

увагу слід приділяти тим витратам, які змінюються при зміні обсягів 

виробництва (продажів). Ці витрати мають прирістний характер, тому що 

вони реагують на зміни цін і обсягів виробництва. Стає практично 

необхідним поділ витрат на постійні та змінні, так як прирістні витрати 

визначаються тільки на основі змінних витрат. На кожному підприємстві 

розмежування витрат на постійні та змінні відбувається за допомогою 

аналізу конкретних статей, що визначають виробничі витрати і формують 

ціну пропозиції. Однак частина витрат не може бути строго розмежована і 

чітко віднесена до постійних або змінних. Саме тому у вітчизняній практиці 

калькулювання витрат більше прийнято використовувати поняття умовно-

постійних та умовно-змінних витрат. 

 Практична цінність класифікації витрат по зв’язку з обсягом 

виробництва продукції та виділення постійних і змінних витрат полягає в 

можливості використання методу граничних (маржинальних) витрат в 

процесі формування ціни на електроенергію. В умовах ринку аналіз 

граничних витрат на реалізовану продукцію відіграє важливу роль при 

виробленні та обґрунтуванні цінової стратегії підприємства. Знання 

граничних витрат допомагає керівництву підприємства встановити – 



 

 

 

 

збільшувати або зменшувати випуск продукції. Маржинальні (граничні) 

витрати (МС – marginal cost) з визначення [11, 115, 174] являють собою 

приріст витрат при збільшенні виробництва на одну одиницю продукції. Так 

як зі зміною обсягу випуску на одну одиницю продукції постійні витрати не 

змінюються, то граничні витрати визначаються зростанням лише змінних 

витрат в результаті випуску додаткової одиниці продукції: 

 

Q
VCMC



  ,                                                                  (1.4) 

 
де  ΔVC – приріст змінних витрат, грн.; 

ΔQ – приріст випуску продукції, одиниць. 

 
Вони показують, у скільки обійдеться підприємству збільшення обсягу 

випуску продукції на одну одиницю. Інші автори [45, 88] розглядають 

граничні витрати в загальному вигляді і визначають їх як зміни загальних 

витрат при збільшенні випуску продукції на одиницю: 
 

Q
TCMC



   ,                                                                   (1.5) 

 
де  ∆TC – зміни (приріст) загальних витрат, грн. 
 

Це визначення застосовне для аналізу витрат як в тривалому періоді 

так і в короткостроковому періоді. Однак слід зазначити, що граничні 

витрати залежать від рівня виробництва і визначаються не постійними 

виробничими витратами, а лише змінними. Тому в короткому періоді 

залежність (1.5) приймає вигляд (1.4), де приріст постійних витрат 

виключається. В деяких роботах [80, 183] наведені залежності описують 

значення граничних витрат, тобто тих витрат, які додатково необхідні для 

виробництва кожної нової одиниці продукції. По суті граничні і маржинальні 

витрати ототожнюють одне і те ж поняття. Концепція граничних витрат 

дозволяє визначити витрати, величина яких піддається контролю. Граничні 



 

 

 

 

витрати відображають витрати підприємства при виробництві додаткової 

одиниці продукції, а також витрати, яких можна уникнути при зменшені  

обсягу виробництва на останню додаткову одиницю. Таку інформацію 

нездатний висвітлити показник середніх витрат.  

У світовій практиці ціноутворення в електроенергетиці регульована 

ціна виробництва електроенергії заснована на середніх витратах, а 

конкурентна ринкова ціна – на маржинальних витратах. Необхідний для 

ринкового методу ціноутворення розподіл витрат на постійні та змінні має 

свої галузеві особливості. В електроенергетиці поточні змінні витрати – це 

витрати на виробництво електроенергії, які змінюються залежно від обсягу 

виробітку (їх основна складова – витрати на паливо), постійні витрати 

залежать від встановленої потужності і мало пов’язані з обсягом 

виробництва. Концепція визначення цих витрат найчастіше важко зрозуміла. 

Найбільш зручний шлях їх визначення за допомогою асоціації цих витрат з 

платою за оренду даних потужностей. Слід зазначити, що в 

короткостроковому періоді витрати потужності (постійні витрати) не є 

чинником, що визначає ціну. Аналіз поведінки постійних і змінних витрат у 

секторі виробництва електроенергії нерозривно пов’язаний з режимами 

енергоспоживання. Так, більш рівномірний і щільний добовий графік 

споживання електроенергії дозволяє виробляти енергію з відносно великим 

коефіцієнтом використання встановленої потужності електростанцій 

(КВВП), що призводить до зниження питомих витрат виробництва 

(собівартості електроенергії). Знизити собівартість 1 кВт-год електроенергії 

можна, збільшивши число годин використання встановленої потужності 

електростанцій, тобто вироблення електроенергії (рис. 1.6 а)). Ґрунтуючись 

на поділі всіх витрат на умовно-постійні та умовно-змінні, в результаті 

зменшення постійної складової витрат у розрахунку на одиницю продукції, і 

відбувається скорочення всіх питомих витрат. Тому крутизна кривої 

експлуатаційної характеристики залежить від частки постійних витрат в 

загальному обсязі витрат – на амортизацію, ремонт і ін. (рис. 1.6 б)). 



 

 

 

 

В роботі [131] в рамках релевантних витрат автор виділяє додаткові 

(приростні, інкрементальні)  витрати виробництва. Під ними розуміються 

витрати, пов’язані із змінами в ціноутворенні і обсязі продажів товару.  

Розподіл витрат на інкрементальні і неінкрементальние, на приростні і 

абсолютні в [169] і на диференціальні й недиференціальні [165], в багато 

чому схоже, хоча і не повністю збігається, з більш відомим підрозділом на 

постійні та змінні витрати. На думку авторів [131, 169] їх відмінність полягає 

в тому, що приростні (інкрементальні) витрати можуть включати частину 

постійних витрат, здійснення яких виявляється необхідним, як прямий 

результат зміни ціни або випуску нового цінового товару, вписується в 

інший, ніж раніше, ціновий ряд.  

де а) залежність собівартості електроенергії від числа годин використання установленої потужності,            
б)  залежність собівартості електроенергії від числа годин використання установленої потужності при різній 
частці постійних витрат αn (при цьому α1n< α2n < α3n),  Се – собівартість електроенергії, hy – річне число годин 

використання установленої потужності електростанції 
Рис. 1.6 – Експлуатаційна економічна характеристика електростанції 

(джерело: на основі [48]) 

 
Так, у разі прийняття рішення про зміну тарифів на постачання 

електроенергії споживачам, енергопідприємство буде нести витрати щодо 

організаційного та інформаційного забезпечення реалізації такого рішення. 

Такі витрати є постійними, оскільки не залежать прямо від зміни обсягів 
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поставок електроенергії. Однак з точки зору релевантного ціноутворення це – 

інкрементальні витрати, тому що їх виникнення пов’язане зі зміною цін. 

Порівнюючи середні і приростні (інкрементальні) витрати в 

електроенергетиці, слід зазначити, що вплив обліку середніх витрат є 

найбільш несприятливим з фінансової точки зору для тих підприємств, чия 

продукція не може зберігатися. Такі підприємства стикаються з проблемою, 

яка полягає в необхідності створення виробничих потужностей для 

обслуговування передбачуваних моментів пікового попиту. Зокрема, Т.Негл 

[131] акцентує, що ключ до використання ціни для прибуткового управління 

виробничими потужностями – розуміння розподілу і розміщення витрат на 

створення виробничих потужностей в часі.  

Помилка багатьох авторів полягає в тому, що вони не враховують той 

факт, що витрати на виробничі потужності по всіх вироблених товарних 

одиницях усереднюються. Якщо енергетичне підприємство продає близько 

40% кВт електроенергії за кілька годин пікового попиту і 60% протягом 21 

години на добу, то 40% витрат на виробничі потужності (витрати на 

амортизацію та ремонт електростанцій) повинні приписуватися до годин 

пікового навантаження. Однак, як правило, на кожну одиницю електроенергії 

розподіляється одна і та ж вартість виробничих потужностей. Такий широко 

застосовуваний на практиці підхід призводить до втрати прибутковості, тому 

що потреба в потужностях повністю створюється в періоди пікового попиту. 

Непіковий попит може бути задоволений без додаткових потужностей 

виробництва, тому витрати на їх створення не є приростними для рішень, які 

впливають на обсяг продажів у період непіковий попиту. Якщо додаткові 

потужності виробництва потрібні тільки кілька годин на день, кілька днів на 

тиждень, кілька місяців на рік, то ціни в ці періоди повинні покривати всі 

витрати на створення потужностей.  

Ефективність такого підходу робить його важливим для ціноутворення 

в електроенергетиці України, тому що він дозволяє підприємствам 

застосовувати різне (диференційоване) ціноутворення під час піків і падінь 



 

 

 

 

попиту. Ще одне угрупування витрат з ознакою релевантності складається з 

оборотних (зворотних) і необоротних (безповоротних) витрат. Під 

оборотними розуміють або витрати, які підприємство ще не зазнало, або ті, 

які воно здатне повернути. Витрати на організацію продажу товару, доставку 

його покупцям і оновлення складських запасів є оборотними, так само як і 

витрати на оренду будівель та обладнання. Протилежністю оборотним 

витратам є незворотні (безповоротні), до яких належать, наприклад, вже 

здійснені витрати на дослідження і розробки, оскільки їх не можна змінити 

незалежно від того, які рішення приймаються підприємством в сьогоденні 

[131, с. 43]. Необоротні (безповоротні, непоправні, витрати минулого 

періоду) витрати в зарубіжних джерелах часто зустрічаються під 

визначенням sunk cost – це ті витрати, які вже здійснені, тобто ті, які не 

зміняться залежно від прийнятого рішення.  

Інтерес представляє особливий різновид цих необоротних витрат, які 

притаманні електроенергетичній галузі в умовах реформування та 

лібералізації ціноутворення. В умовах дерегулювання одним з найбільш 

важливих завдань для аналітиків є визначення так званих «stranded cost» [2-4, 

6, 8, 10, 13, 17-19]. Поняття «stranded cost» з’явилося тільки в контексті 

переходу електроенергетики до ринкових умов ціноутворення. Цей термін 

ще недостатньо поширений у вітчизняній економіці. Однак слід зазначити, 

що незначна увага приділялася цим витратам вже при дерегулюванні галузі 

телекомунікації та вантажних перевезень. В міру переходу від монопольних 

регульованих структур до конкурентних ринків поняття необоротних витрат 

доповнювалося такими трактуваннями: 

– збитки, які виробники можуть понести через використання будь-ким 

їх власності. При бізнес-плануванні вони закладаються в ризики [3, 4, 8, 10, 

17]; 

– відшкодування неприбуткових інвестицій, здійснених раніше в 

дореформених умовах господарювання [6, 13]; 



 

 

 

 

– економічні збитки, причинами яких стали зміни правил регулювання 

ринку [2, 19]; 

– «знецінена вартість» [2]; 

– вартість недоамортизованих активів [18]. 

На нашу думку, визначення необоротних витрат також доповнюють так 

звані перехідні витрати. Воно дещо рідше зустрічається в зарубіжній 

економічній літературі, як transition cost, однак розкриває одне і те ж явище, 

що і поняття «stranded cost». Маються на увазі витрати, пов’язані з переходом 

від регулювання до конкуренції. Оскільки при регульованій (монопольній) 

системі галузі компенсація інвестицій здійснюється за рахунок відрахувань 

від тарифу, а ціна електроенергії після реформи, тобто на ринку, може 

виявитися нижче тарифу, компенсація здійснених інвестицій, а тим більше 

накопичення коштів на подальші інвестиції виявиться неможливою. 

Масштаби коштів для компенсації залежать від масштабів 

електроенергетичної системи країни, темпів її зростання до початку 

ринкових реформ, методів приватизації та оцінки неамортизованих засобів. 

Оцінки масштабів цих коштів (transition cost, stranded cost) дуже сильно 

різняться в силу застосування різних методик оцінки. Основне визначення 

поширюється на всі вироблені інвестиції (вкладення), які в умовах ринку 

отримують меншу оцінку, ніж в умовах регульованої економіки.  

Визначення перехідних (необоротних) витрат найбільш вдало 

висвітлили: У.Баумоль [1 c. 141]: «Це ті витрати, які енергопідприємствам в 

процесі їх поточної діяльності допускається покривати за рахунок 

встановлених регульованих тарифів, але таке покриття може бути ускладнене 

після впровадження конкуренції в галузі».  

Деякі зарубіжні економісти [1, 2, 19-21] приділяють особливу увагу 

правильній ідентифікації неповоротних витрат в електроенергетиці. В такому 

контексті вони розглядають витрати, які здійснюють підприємства 

(енерговиробники, енргопостачальники) як непоправні і постійні. Деякі з 

непоправних витрат можуть мати місце на конкурентних ринках, тоді як інші 



 

 

 

 

є типовими для регульованих ринків. При регульованій структурі ринку, як 

вже зазначалося, витрати можуть відшкодовуватися за рахунок 

встановлюваного регулюючим органом тарифу. В умовах ринку поява 

необоротних витрат можлива за ініціативою самого енергопідприємства 

(виробника, постачальника), як результат прийняття інвестиційних рішень. 

Таким чином, виділяються дві категорії постійних і необоротних витрат: до 

першої належать витрати, що встановлюються регулюючим органом, до 

другої – ті, які є результатом прийняття рішень підприємством в умовах 

ринку. Автори [2], досліджуючи природу і характер необоротних витрат, які 

мають місце на будь-яких типах ринків, обрали таке визначення: «це 

надринкові витрати, понесені, як правило, в ході виробництва, а також 

потенційно в ході передачі і розподілу електроенергії, які не можуть бути 

відшкодовані в умовах ринку з повноцінною конкуренцією». 

 Підводячи підсумок аналізу сутності необоротних витрат в 

електроенергетиці і відповідних визначень, слід визначити найбільш типові 

для виробників і постачальників електроенергії безповоротні витрати в 

умовах ринкового ціноутворення: 

– повернення капітальних інвестицій не може бути здійснений у 

повному обсязі в умовах ринкового ціноутворення, коли рівноважна ціна 

встановлюється на рівні граничних витрат останньої генеруючої установки, 

що покриває в системі попит; 

– як різновид першої ситуації, можливі принципово неефективні 

неокупні інвестиційні проекти (наприклад, надмірні інвестиції в будівництво 

нових АЕС), як у секторі виробництва, так і в секторі постачання 

електроенергії, компенсувати які в умовах ринку неможливо; 

– існування примусових державних контрактів на купівлю 

електроенергії від альтернативних джерел енергії за ціною, яка може бути 

вище поточної ринкової ціни; 

– впровадження конкуренції у сфері розподілу електроенергії, 

пов’язане з відкриттям доступу незалежним постачальникам, як правило, 



 

 

 

 

веде до появи необоротних витрат в результаті зміни вибору споживачами 

одного постачальника на іншого; 

– наявність довгострокових контрактів на купівлю/продаж 

електроенергії пов’язана з ризиком отримання збитків (необоротних витрат) 

або прибутків, які визначаються різницею між миттєвої ринковою ціною на 

ринку електроенергії і ціною довгострокового контракту. 

Таким чином, сформована більш повна класифікація витрат з 

урахуванням досвіду вітчизняних і зарубіжних дослідників (табл. 1.6) 

відрізняється від традиційного підходу до класифікації (табл. 1.5) тим, що 

здатна враховувати ті види витрат, які з’являються в процесі формування 

ціни на електроенергію виключно в умовах ринкового ціноутворення.  

Відтак, в результаті дослідження ролі витрат в процесі формування 

ціни на електроенергію можна зробити такі висновки: 

– дослідження існуючих підходів до класифікації витрат підтвердило 

значущість альтернативних витрат. Незважаючи на те, що вони не можуть 

бути враховані у фінансовій звітності підприємства, існує необхідність їх 

відстеження та аналізу з метою можливих змін напрямків цінової політики 

в довгостроковій перспективі; 

– дослідження приростних (інкрементальних) витрат дозволило 

виявити наявність додаткових важелів впливу на рівень споживання через 

встановлення диференційованих тарифи, на інвестиційні можливості 

виробника електроенергії через формування ціни на електроенергію з 

урахуванням режиму роботи енергетичного блоку в пікові періоди 

споживання і періоди спаду; 

– виявлені раніше «неокуплені» (stranded cost, sunk cost, transiton cost) 

витрати в процесі дослідження особливостей ринкового ціноутворення в 

електроенергетиці зазнали поглибленого дослідження в рамках необоротних 

витрат, які необхідно, на нашу думку, вважати важливим об’єктом 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами. 



 

 

 

 

1.3 Класифікація чинників, що впливають на формування ціни 

продукції в електроенергетиці.  Ризик як чинник ціноутворення 

 
 
Теоретичним і практичним аспектам процесу формування ціни, 

чинникам, які здійснюють вплив на процес ціноутворення присвячено багато 

наукових досліджень, адже проблеми, пов’язані з формуванням цінової 

політики підприємства є об’єктом досліджень вчених у галузях економіки, 

менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів тощо. Формування ціни 

на підприємстві потребує професійного підходу до визначення та врахування 

всіх чинників, які є визначальними і впливають на рівень ціни.  

Перш ніж розробити систему моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами й підвищити 

ефективність роботи системи ціноутворення, необхідно визначити і  

проаналізувати всі чинники, що впливають на ухвалення рішення за цінами, 

дослідити процес формування ціни, визначити склад і структуру, а також 

величину впливу на ціну основних ціноутворюючих чинників.  

Ціноутворюючі чинники [111] – це об’єктивно існуючі закономірності, 

обставини або умови, які у певний період часу суттєво впливають на рівень, 

динаміку, співвідношення цін. З даною думкою можна погодитися. 

Здійснюючи аналіз ряду наукових досліджень [27, 30, 53, 59, 60, 62, 

114, 121, 122, 125, 175, 191, 197, 203, 209] можна виділити окремі критерії, за 

якими здійснюються класифікації ціноутворюючих чинників. Так, більшість 

авторів [53, 59, 62, 114, 121, 122, 175, 203, 209] виділяють чинники зовнішні 

(екзогенні) і внутрішні (ендогенні), де критерієм такого розподілу виступає 

здатність у підприємства впливати на чинники. На нашу думку цей підхід 

можна вважати класичним, але не універсальним.   

Внутрішні чинники мають внутрішній характер їх виникнення, вони 

легше піддаються виявленню, виміру, обліку на відміну від зовнішніх. Проте, 

і в цьому аспекті діяльності існують певні складності. Виникають ситуації, 

коли підприємство не може виміряти ступінь дії тих чи інших чинників, або 



 

 

 

 

існує ситуація коли вони відсутні. Тоді підприємство має ризик встановлення 

необ’єктивної ціни на продукцію. Такі встановлені ціни будуть 

суб’єктивними. Об’єктивність встановленої ціни тим вище, чим точніше, 

повніше оцінка всіх чинників, які впливають на ціну.  

Дехто з науковців [111] вважає, що розподіл всіх чинників на 

внутрішні й зовнішні – це лише верхній рівень стану системи 

ціноутворюючих чинників. Кожна із цих груп може мати свою класифікацію 

по ряду інших чинників за визначеними критеріями. Також чинники 

ціноутворення мають суттєві відмінності в залежності від місця, характеру 

виникнення, своїй специфіці, а також мають властивості динамічності, тобто 

зміні в часі, а також зміні ступеня свого впливу на ціну, результатом чого і є 

цінові коливання. Немаловажною властивістю чинників ціноутворення є 

їхній взаємний вплив або взаємна кореляція, оскільки одні чинники можуть 

впливати на інші як убік збільшення, так і убік зниження. При здійсненні 

ціноутворення на підприємстві та проведенні факторного аналізу ця 

властивість обов’язково має бути врахована. Інакше ігнорування взаємного 

впливу чинників може привести до невірних цінових рішень і неправильного 

встановлення ціни на продукцію. Якщо підвищення попиту в загальному 

випадку веде до підвищення ціни, то підвищення значення іншого чиннику – 

пропозиції – приводить до зниження ціни. Сукупність різноманітного впливу 

різних чинників у підсумку і повинне дати кінцеве значення ціни.  

Враховуючи велику кількість ціноутворюючих чинників, різний 

ступінь впливу на них, можна зробити висновок, що абсолютно ідеальну і 

ефективну систему ціноутворення створити неможливо. Це означає, що 

встановлення ціни з точним урахуванням всіх чинників ускладнено. Такий 

висновок тільки підвищує значимість суб’єктивних складових ефективного 

процесу формування ціни, серед яких можна виділити такі: 

– наявність процедур і методик визначення і вимірювання впливу 

ціноутворюючих чинників; 

– наявність достатнього рівня моніторингу ціноутворюючих чинників; 



 

 

 

 

– наявність системи методів і підходів до процесу ціноутворення, які 

здатні враховувати ціноутворюючі чинники; 

– високий рівень кваліфікації фахівців, які задіяні в процесі 

формування ціни. 

Автор [114] на відміну від інших використовує дещо інший підхід до 

класифікації ціноутворюючих чинників, згідно якої він виділяє фактори 

ціноутворення за такими класифікаційними угрупованнями: 

1. Залежно від періоду дії і впливу на цінову поведінку підприємства:  

стратегічні та тактичні фактори. 

2. Залежно від економічного змісту: вартість продукції (товарів); 

співвідношення попиту і пропозиції; вартісний зміст грошей; економічна 

політика держави. 

3. Залежно від ступеня контролювання з боку підприємства: 

неконтрольовані та контрольовані чинники. 

4. Залежно від ступеня впливу попиту і пропозиції на ціну товару: 

4.1 фактори попиту: платоспроможність населення (рівень доходів), 

рівень заощаджень населення, місткість ринку, споживчі властивості товару, 

корисність товару, структура потреб потенційних покупців товару, 

зіставлення товару з його субститутами, зіставлення ринку певного товару з 

ринком товару-субституту; 

4.2 фактори пропозиції: кількість товару, яку може запропонувати 

виробник, запаси товару у його постачальників і власні запаси виробника, 

витрати виробництва і обігу, ціни на виробничі ресурси, податки, акцизи та 

інші платежі і відрахування, прибуток та його розподіл на інвестиції, 

резервні фонди, дивіденди, гранична замінність альтернативних технологій, 

гранична замінність виробничих факторів; 

5. Залежно від місця виникнення: 

5.1 зовнішні фактори: макроекономічне оточення, умови 

конкуренції, характеристика споживачів, характеристика посередників тощо; 



 

 

 

 

5.2 внутрішні фактори: витрати, виробничі потужності, наявність і 

обсяги складських запасів на момент аналізу; наявність особливих 

властивостей продукції, спосіб виробництва, орієнтація на ринкові сегменти, 

організація сервісу, авторитет, реклама, просування продукції. 

Систематизація наукових поглядів щодо класифікації чинників 

ціноутворення наведена в табл. 1.7. 

 

Таблиця 1.7 

Наукові погляди щодо класифікації чинників ціноутворення 

(джерело: систематизовано на підставі [27, 30, 60, 62, 114, 121, 122, 125, 

175, 191,197,  203, 209]) 
Чинники ціноутворення Джерело 

1 2 
Зовнішні: інфляційні процеси, природно-екологічні, рівень попиту, 

ринкове середовище, зміни цін на основні ресурси, законодавчо-
нормативна база, державне регулювання цін і окремих і окремих їх 
показників – амортизаційних відрахувань, рентабельності тощо 

Внутрішні: цілі підприємства, ефект масштабу, потужність 
підприємства, технологія виробництва, особливості виробничого 
процесу, рівень, склад і структура витрат, методи ціноутворення, цілі 
маркетингу 

[62, 121, 122] 

Зовнішні: структура ринку, економічна самостійність підприємства, 
політична стабільність країни-виробника й держав, де провадиться 
збут продукції підприємства, економічне середовище 

Внутрішні: види товару, еластичність попиту за ціною, ступінь 
задоволення споживачів даним товаром, можливість сегментації 
ринку, наявність якісної розбіжності між товарами підприємства і 
товарами конкурентів, розмір підприємства, ступінь диференціації 
продукції, роль реклами, специфіка виробленого товару, специфіка 
життєвого циклу товару, мобільність виробничого процесу, розмір 
каналу руху товарів, організація сервісу продажу та після продажне 
обслуговування, імідж виробника, частка ринку і положення 
конкурентів, географія, структура розподілу, використовувані й 
доступні канали розподілу, корисність товару для покупців, інтеграція 
з іншою продукцією 

[30, 59, 114, 125, 
209] 

Зовнішні: фактори попиту, конкуренція, державне регулювання, 
учасники каналів товароруху 

Внутрішні: специфіка виробленої продукції (ступінь її обробки, 
унікальність, якість); доступність необхідних для виробництва 
ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних); рівень організації 
виробництва, ступінь використання прогресивних методів 
виробництва, співвідношення темпів зростання цін і обсягів продажу 

 

[27, 59, 111, 175] 



 

 

 

 

Продовження таблиці 1.7 

1 2 
Зовнішні: обґрунтованість ціни з позиції додаткових витрат. 
Внутрішні: крапка беззбитковості (окупності). [209] 

Чинники, якими управляє підприємство: життєвий цикл товару, 
портфель товарів (послуг), їх сегментація та позиціонування, 
використання торговельних марок; 

Чинники, якими управляє споживач: вимоги, вигоди, корисність; 
Ринкові чинники: конкуренція, навколишнє середовище 

[60, 111] 

Чинники, що сприяють зниженню ціни: зростання виробництва,  
зниження виробничих витрат, зростання продуктивності праці, 
конкуренція, зниження податків; 

Чинники, що викликають зростання ціни: зниження виробництва, 
нестабільність економічної ситуації, монополістичний стан 
підприємства, ажіотажний попит, збільшення маси грошей в обігу, 
зростання податків, заробітної платні, ціни робочої сили, низька 
ефективність використання капіталу, обладнання, робочої сили, землі. 

[60, 111, 191] 

Місце і роль цін у стратегії маркетингової діяльності підприємства, 
вибір методу розрахунку ціни, цінова політика щодо нових товарів, 
ціна і життєвий цикл товару, рівень попиту, витрати виробництва, 
вимоги реклами, вплив посередницьких послуг, транспортні витрати, 
рівень базисної ціни, обмеження з боку держави. 

[203] 

Фактори попиту, що визначають ціну товару, яку пропонує 
покупець; Фактори споживчого вибору, що визначають 
конкурентоспроможність товару при попиті на ринку заміщають 
товарів; Фактори пропозиції, що визначають ціну пропозиції товару, 
на яку претендує постачальник (продавець); Фактори, обумовлені 
альтернативними виробничими можливостями; Економічна і 
фінансова ефективність виробництва і реалізації товару. 

[27, 197] 

 

Узагальнюючи позиції вітчизняних та зарубіжних науковців, можна 

стверджувати, що їх більшість поділяє чинники на дві основні групи: 

внутрішні та зовнішні. Майже всі автори ототожнюють поняття внутрішніх 

чинників з контрольованими і зовнішніх з неконтрольованими. На перший 

погляд чинники достатньо досліджуються і аналізуються різними вченими як 

окремі економічні явища, але не завжди це відбувається узгоджено з 

процесом ціноутворення. Результатом вивчення різних підходів щодо 

класифікації чинників ціноутворення є розроблена класифікація чинників, що 

впливають на формування ціни продукції в електроенергетиці (рис. 1.7). 

Деякі ціноутворюючі чинники одночасно виступають джерелом ринкового 

ризику, вплив якого на процес формування ціни на електроенергію 

посилюється в умовах конкуренції (виділені на рис.1.7 підкресленням).  



 

 

 

 

 
Рис. 1.7 – Класифікація чинників впливу на процес формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств (джерело: розроблено на підставі [27, 30, 53, 60, 62, 114, 121, 122, 125, 132, 159, 175, 191, 197, 203, 209])

Ціноутворюючі чинники в конкурентному секторі електроенергетики 

Зовнішні (слабо контрольовані, неконтрольовані підприємством) 

Загально-економічні і 
політичні 

– інфляційні процеси; 
–кредитно-грошова 
система: 
– політична стабільність в 
країні;  
– зовнішня економічна 
політика; 
–економічне середовище; 
– рівень заробітної плати,  
–  рівень ціни робочої 
сили; 
–державне регулювання 
цін. 
 

 
– цілі підприємства;  
– ефект масштабу;  
– потужність підприємства;  
– технологія виробництва; 
–  особливості виробничого процесу;  
– рівень, склад і структура витрат;  
– мобільність (маневреність) 
виробничих потужностей, 
– частка ринку,  
– доступність необхідних для 
виробництва ресурсів (трудових, 
фінансових, матеріальних);  
– рівень організації виробництва,  
– ступінь використання прогресивних 
методів у виробництві;  
– співвідношення темпів зростання цін і 
обсягів продажу;  
– крапка беззбитковості;  
– чинники, обумовлені альтернативними 
виробничими можливостями; 
– структура використовуваного палива. 
 

Ринкові 
 
– рівень конкуренції; 
– частка ринку конкурентів 
та її динаміка; 
– цінова політика основних 
конкурентів; 
– структура ринку; 
– рівень попиту; 
– ринкове середовище; 
– зміни цін на основні 
ресурси; 
– метод ціноутворення. 
– кількість учасників 
товароруху. 

Внутрішні (контрольовані 
підприємством) 

Нормативно-
законодавче 
регулювання 

 
– законодавчо-
нормативна база; 
– державне регулювання 
ціни в частині податків, 
дотацій, амортизаційних 
відрахувань; 
– державне регулювання 
в частині встановлення  
цінових обмежень для 
виробників. 
 

Техніко-технологічні 
– підтримання частоти в енергосистемі; 
– динамічність навантаження; 
– взаємозв’язок між режимом виробництва та 
споживання енергії; 
– наявність резервних потужностей тощо. 

Природно-географічні 
 

– ресурсний потенціал країни; 
– природно-екологічні обмеження; 
– географія. 
 



 

 

 

 

В результаті дослідження класифікації ціноутворюючих чинників, 

можна виділити такі основні чинники, які діють в галузі електроенергетики і 

впливають на формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств: потужність підприємства, ступінь 

маневреності виробничих потужностей, доступність необхідних для 

виробництва ресурсів, ступінь використання прогресивних методів у 

виробництві, крапка беззбитковості, чинники, обумовлені альтернативними 

виробничими можливостями, державне регулювання в частині встановлення   

цінових обмежень для виробників. 

Встановлення ринкової ціни на основі взаємодії попиту і пропозиції в 

умовах конкурентного електроенергетичного ринку є стохастичним 

процесом, тому ціна і, відповідно, величина прибутку, одержувані в 

результаті участі на оптовому ринку електроенергії, є випадковими 

величинами, точне значення яких традиційними методами аналізу і 

планування передбачити складно.  

Організаційно підготовлені до реалізації і розвитку ринкового 

ціноутворення виробники електроенергії все ще не мають достатньо 

розвинений механізм зниження впливу негативних факторів на процес 

ціноутворення, і відповідно на фінансово-економічний стан підприємства. Це 

не дозволяє їм своєчасно і адекватно реагувати на динаміку процесів, що 

відбуваються. З одного боку, це веде до неефективного управління 

фінансовими потоками, відсутності прогнозування результатів фінансово-

господарської діяльності, завідомо помилкового стратегічного планування 

розвитку підприємства, в результаті чого виникає ілюзія нерозв’язності 

проблеми сталого розвитку та економічної спроможності підприємства. 

З іншого боку, коливання цін на сировинних і електроенергетичному 

ринках, зміни в податковому законодавстві та інші елементи ринкової 

економіки, активно впливають на їх діяльність. 

Склад або перелік чинників ціноутворення для теплових 

енергогенеруючих підприємств формується під впливом зовнішнього та 



 

 

 

 

внутрішнього середовища. Під впливом ринкових перетворень в умовах 

конкурентного ціноутворення зовнішнє середовище стає ще більш 

непередбачуваним і нестабільним. Зовнішні чинники можна розподілити на 

дві групи: ринкової та неринкової природи. Перші (див.п.1.1) на ринку 

електроенергії виражені через такі показники, як: 

–  рівень конкуренції між тепловими енергогенеруючими 

підприємствами; 

– частка ринку конкурентів та її динаміка; 

– цінова політика основних конкурентів щодо формування цінової 

заявки і заявки робочої потужності; 

– структура ринку, яка виражається в наявності вертикальних 

інтегрованих компаній і підприємств інших організаційно-правових форм; 

– рівень попиту, який впливає на формування ціни на електроенергію; 

– ринкове середовище; 

– зміни цін на основні ресурси, а саме на паливо, що використовується 

тепловими енергогенеруючими підприємствами і впливає на формування 

цінової заявки; 

– кількість учасників товарного руху. 

З другої групи чинників, які представлені у розрізі 

загальноекономічних і політичних, техніко-технологічних, природно-

географічних та нормативно-законодавчих особливої уваги заслуговують 

чинники, роль яких незважаючи на ринкові перетворення в галузі, стала 

однією з домінуючих. Її забезпечує нормативно-законодавче регулювання 

процесу формування ціни на електроенергію в конкурентному секторі 

виробництва електроенергії.  

До основних з них можна віднести: 

– законодавчо-нормативна база функціонування ринку електроенергії; 

– державне регулювання ціни в частині податків, дотацій, 

амортизаційних відрахувань; 



 

 

 

 

– державне регулювання в частині встановлення  цінових обмежень для 

теплових енергогенеруючих підприємств; 

– метод ціноутворення, який в конкурентному секторі 

електроенергетики заснований на граничних витратах. 

Техніко-технологічні чинники – також в центрі уваги через те, що саме 

технологічні особливості функціонування електроенергетики лежать в основі 

конкурентного методу формування ціни. Підтримання частоти в 

енергосистемі, динамічність навантаження, взаємозв’язок між режимом 

виробництва та споживання електроенергії, наявність резервних потужностей 

та інші чинники здійснюють фундаментальний вплив на встановлення 

рівноважної ціни на електроенергію на ринку.  

Вищезазначені групи чинників формують ще один важливий чинник 

впливу на процес формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств, яким виступає ринковий ризик. Саме 

ринковий ризик є своєрідним індикатором впливу зовнішнього середовища. 

Вищесказане обумовлює необхідність спостереження тепловими 

енергогенеруючими підприємствами ринкового ризику в процесі формування 

ціни на електроенергію. Для цього потрібно з’ясувати сутність і властивості 

ризику, які необхідно врахувати при його моніторингу. 

Хоча наукові джерела неоднозначно тлумачать поняття ризику, 

відправною точкою в його дослідженні є ринковий механізм ціноутворення в 

електроенергетиці. Якщо в умовах централізованого управління енергетикою 

витрати суб’єктів господарювання цілком приймались державою, то при 

ринковій економіці за всі витрати відповідають безпосередньо виробники 

електроенергії, а ринку притаманні значною мірою невизначеність і 

непередбачуваність. Саме тому Ф.Найт [123] називає ризик розпливчастим 

поняттям, а невизначеність – джерелом виникнення прибутку.  

Отже ризик виникає в умовах невизначеності, тобто саме 

невизначеність є його основним джерелом, однак в багатьох вітчизняних 

роботах цій категорії, на наш погляд, приділяють недостатньо уваги. Втім 



 

 

 

 

існує група науковців, що розкривають своє бачення невизначеності [12, 29, 

38, 40, 74, 79, 158, 189, 192, 208, 209]. О.Ястремський [208] під 

невизначеністю розуміє наявність неповної інформації про умови прийняття 

господарських рішень, і вважає, що «діада невизначеність – ризик» є 

визначальною у системі понять, пов’язаних з ризиком. На його погляд 

невизначеність – це «досить широке поняття, яке відображає об’єктивну 

неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні 

умови їх функціонування, неоднозначність параметрів» [208, с.47]. 

В.Черкасов, досліджуючи проблеми ризику в управлінській діяльності [192], 

закликає розглядати невизначеність не в сенсі незнання, а як постійну 

мінливість умов, швидку і гнучку переорієнтацію виробництва, дії 

конкурентів, зміну ринку. Автори роботи [189], крім свого бачення 

невизначеності, виділяють 3 основних групи причин невизначеності: 

незнання (неповнота, недостатність наших знань про навколишній світ), 

випадковість (майбутня подія, яка у вихідних умовах відбувається 

неоднаково), протидія (неможливість передбачити реальні дії учасників 

ринку). А.Камінський [74], розглядаючи економічний ризик як об’єктивно-

суб’єктивну категорію, сутність об’єктивної компоненти визначає в існуванні 

невизначеності функціонування економічних систем. Серед причин 

існування невизначеності він виділяє: сутність підприємницької діяльності, 

мінливість економічної кон’юнктури, неповноту інформації про економічні 

процеси, імовірнісний характер науково-технічного прогресу, вплив на 

економіку інших систем – політичної, соціальної, культурної, екологічної, 

техногенних катастроф.  

В.Романов [158] стверджує, що в основі ризиків лежать два фактори: і 

невизначеність і імовірність. Проаналізувавши ряд визначень ризику, що 

надані вітчизняними і зарубіжними авторами, він досить вдало поєднує 

поняття «невизначеність» і «імовірність» в своїй характеристиці категорії 

«ризик». За його ствердженням, невизначеність означає наявність факторів, 

при яких результати дій не є чітко визначеними, а ступінь ймовірного впливу 



 

 

 

 

цих факторів на результати є невідомою величиною. При цьому 

невизначеність у його роботах представлена у вигляді різних класифікацій, 

де з одного боку вони розглядаються ним як: невідомість, пов’язану з 

незнанням, недостовірність, пов’язану з неповнотою, недостатністю, 

неадекватністю або розпливчастість інформації, а також неоднозначність, 

лінгвістична невизначеність. З іншої сторони він виділяє: людську 

невизначеність, пов'язану з неможливістю точного передбачення поведінки 

людей в процесі роботи, технічну невизначеність, пов'язану надійністю 

обладнання та соціальну невизначеність. Також в роботах авторів [29, 38, 40] 

наводяться чинники, що зумовлюють невизначеність: спонтанність 

природних процесів, випадковість, наявність антагоністичних тенденцій і 

зіткнення суперечливих інтересів, імовірнісний характер науково-технічного 

прогресу, відсутність вичерпаної інформації про умови прийняття рішень, 

обмеженість ресурсів, неможливість однозначного пізнання об’єкту, 

людський фактор, присутність процесів, що не спостерігаються, ненадійність 

настання події. Зарубіжні дослідники [12] підбили підсумок теоретичного 

аналізу різних концепцій невизначеності і запропонували топологію 

невизначеності (рис. 1.7).  

Тепер варто перейти безпосередньо до категорії ризику. Ідентифікація і 

класифікація ризику є одним з ключових етапів управління ризиком 

безвідносно до специфіки діяльності економічного суб’єкту. Слід звернути 

увагу, що в економічних наукових джерелах, присвячених проблемам ризику, 

не існує єдиної універсальної і загальноприйнятої системи класифікації 

ризиків. Тобто кожна існуюча класифікація ризиків є досить умовною і не 

враховує все розмаїття підходів. За ствердженням автора [192] ризики в 

загальній кількості представлені більш ніж 220 видами в різних 

класифікаційних комбінаціях. При цьому аналіз публікацій, присвячених 

створенню єдиної структури ризиків [28, 33, 36, 41, 71, 79, 189, 194, 196, 203], 

дозволяє прийти до висновку, що автори і не намагаються наблизитися до 

створення універсального підходу до вирішення цієї проблеми. 



 

 

 

 

Рис. 1.7 – Топологія невизначеності 

(джерело: систематизовано на основі [12, 29, 38, 40, 74, 158, 189, 192]) 

 
З цим підходом можна погодитися, тому що для кожного конкретного 

завдання класифікація ризику буде самостійним рішенням, так як природа 

ризику, що супроводжує відповідний вид діяльності, має свою відповідну 

специфіку, що задає доцільність наявності в системі класифікації тих чи 

інших ознак. Саме тому більш доречно буде сконцентрувати увагу на 

виявленні ролі, форм прояву і класифікації чинників безпосередньо 

ринкового ризику, а також цінового, як основного його виду. Досліджуючи 

найбільш відомі класифікації ризиків: класифікацію підприємницьких 

ризиків Шумпетера [203], загальносистемну класифікацію по І.Т. Балабанову 

[28], класифікацію інвестиційних ризиків Шарпа [196] та інші [33, 41, 44, 50, 

71, 74, 76, 85, 89, 162, 180, 181, 188, 193, 194, 198, 197], можна зробити 

висновок, що незважаючи на існування множини різних класифікацій 

ризиків, кожна з яких вибудувана з визначеною метою немає єдиної 

завершеної класифікації, яка розкривала б походження і види ринкових 

ризиків. Авторські позиції також не бездоганні: так, в загальносистемній 

класифікації ризиків по І.Т. Балабанову [28, 36, 71] достатньо важко 
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визначити місце ринкового ризику. Можна тільки припустити, що ринковий 

ризик може мати місце як в сфері чистих ризиків так і в сфері спекулятивних 

ризиків. Морфологічна класифікація видів ризиків в підприємництві, що 

використовує різні аспекти розподілу ризиків на види [36], на нашу думку, є 

досить узагальненою, і тому може бути використана окремим виробником 

лише на початковому етапі ідентифікації ризиків. Класифікація ризиків 

виробників [180] вважає, що ринковий ризик може існувати як форма 

банківського, інвестиційного і фінансового ризиків. Ринковий ризик у формі 

банківського може являти собою зміни відсоткової ставки банку, у формі 

інвестиційного – зміни вартості інвестицій, у формі фінансового – зміни 

доходності і вартості капіталу компанії. Тобто класифікація в такому вигляді 

вже дозволяє виявити ризики з точки зору окремого виробника, а також 

містить у собі різні види ринкового ризику.  

Аналізуючи загальні кваліфікаційні системи ризиків, можна зробити 

висновок, що більш близькою за походженням до ринкових ризиків є група 

фінансових ризиків, але чіткого ствердження з цього приводу не існує у 

жодного науковця. Втім, автор [184] розглядає фінансові ризики в широкому 

і вузькому сенсі: у перше розуміння він вкладає поняття сукупності 

операційних, інвестиційних та ризиків структури капіталу; у другому – 

ризики, які пов’язані с фінансовою діяльністю. Також види ринкового ризику 

можуть попадати до групи фінансових ризиків навіть завдяки його 

визначенню. Фінансовий ризик – це ризик, який безпосередньо впливає на 

фінансову сферу підприємства, тобто на потоки доходів і витрат, а також на 

існуючі вимоги та зобов’язання [127]. Існує також інша група науковців, які 

хоча і не зосереджують основну увагу на ринковому ризику і методах 

управління ним, але приводять своє бачення до його ролі і походження. Так у 

[52, 112, 116, 127, 162, 184, 198] виділяється ринковий ризик і наводиться 

його визначення (таб. 1.8), а в роботах [25, 34, 42, 117, 187] увага авторів 

зосереджена безпосередньо на ціновому ризику. Аналізуючи наведені 

визначення, слід зауважити, що жодний з авторів не розкриває повністю 



 

 

 

 

сутність ринкового ризику.  Найчастіше його розглядають, як ризик, 

пов’язаний з діяльністю фінансових інститутів, що лише підтверджує наше 

попереднє припущення щодо належності ринкового ризику до групи 

фінансових ризиків. В інших роботах походження ринкового ризику 

тлумачиться неоднозначно (як різновид майнового або підприємницького 

ризиків, наряду з факторами комерційного ризику).  

Таблиця 1.8 

Визначення ринкового ризику  

(джерело: на основі [16, 37, 51, 52, 59, 112, 127, 157, 177, 195, 206, 207]) 
Визначення Автори 

Ринковий ризик пов’язаний з: погіршенням можливості отримання 
сировини і підвищенням його вартості, змінами кон’юнктури ринку (споживчі 
вимоги, посилення конкуренції, попит), втрата ринкової позиції і ринкової 
частки, недотримання покупцями правил торгівлі та ін. 

[51, 207] 

Ринковий ризик як різновид майнового з групи фінансових ризиків 
являє собою можливість втрати капіталу, пов’язану зі змінами цін на товари.  [127] 

Ринковий ризик як різновид підприємницького ризику пов’язаний зі 
зміною ціни та ринкової позиції, а також зі зниженням банківського відсотку.  [52] 

Ринковий ризик – можливість втрат, пов’язаних із несприятливим 
розвитком фінансових ринків, має макроекономічну природу. Джерело 
ринкового ризику – макроекономічні показники фінансової системи – індекси 
ринків, криві відсоткових ставок.  

[206] 

Ринковий ризик з позиції фінансового інституту – це можливість 
негативної зміни вартості активів в результаті коливань відсоткових ставок, 
курсів валют, цін акцій, облігацій і товарів. 

[112] 

Ринковий ризик пов’язаний з імовірнісним коливанням ринкових 
відсоткових ставок національної грошової одиниці і зарубіжних курсів валют. [59] 

Ринковий ризик складається з: валютного ризику, ризику відсоткової 
ставки, ризику акціонерного капіталу, товарного ризику, ризику ліквідності, 
ризику партнерства, операційного ризику та інших ринкових ризиків 
(волатильності, базисного ризику). 

[177, 195] 

Ринковий ризик – це можливість невідповідності характеристик 
економічного стану об’єкта значенням, очікуваним особами, що приймають 
рішення під дією ринкових факторів. 

[157] 

Ринкові ризики характеризують можливі втрати, що виникають в 
результаті зміни кон’юнктури ринку. [16, 37] 

 

З погляду на існуючі підходи до бачення ринкового ризику, нами 

запропоновано таке його визначення: ринковий ризик – це ймовірність 

втрати прибутку, що визначається мінливістю або періодичними 

коливаннями дохідності, пов’язаними зі змінами таких ринкових параметрів: 



 

 

 

 

– цін базових активів (товарів, грошових коштів, цінних паперів, 

строкових інструментів фінансового ринку); 

– відсоткових ставок; 

– волатильностей (параметрів, що відображають активність ринку); 

– інших індикаторів, пов’язаних з ринком. 

Саме таке визначення ринкового ризику містить у собі теоретичне 

обґрунтування класифікації за сегментами ринку: товарний ризик (ціновий 

ризик на товарному ринку), фондовий ризик (ціновий ризик на цінні папери), 

валютний ризик, процентний ризик, ризик похідних фінансових інструментів 

і дозволяє ще раз зауважити, що ринкові ризики мають таку саму природу як 

і фінансові ризики. Цей висновок є досить важливим для дослідження,  

оскільки значно полегшує пошук інструментів управління ціновим ризиком, 

що має місце в ринковому механізмі ціноутворення в електроенергетиці.  

Серед фінансових ризиків, які визначаються можливістю грошових 

втрат у зв’язку із непередбаченими змінами у обсягах дохідності, особливе 

місце посідає група цінових ризиків. Ціновий ризик [25, 157] – один з 

найбільш небезпечних ризиків у діяльності підприємств, здатний впливати на 

можливість втрати доходів і прибутку. Він пов’язаний з імовірністю зміни 

ринкових цін та їх впливу на фінансові чи фізичні активи [187]. Зміна ціни 

активів змінює вартість активних зобов’язань, формуючи у кінцевому 

підсумку прибутки (збитки) за позиціями, що чутливі до ринкових змін. 

Тобто ціновий ризик, рівень якого постійно змінюється під впливом 

динамічного оточення, істотно впливає на рівень дохідності і прибутковості 

підприємства та може сприяти появі нових ризиків. Справедливо і інше – 

фактори, що спричиняють ціновий ризик і появу нових взаємопов’язаних 

ризиків, мають протилежну дію і можуть елімінувати і ціновий, і інші 

успадковані ризики. Отже визначення джерел виникнення і складових 

ринкового (цінового ризику) істотно допоможе при розробці програми 

оцінки і управління цим ризиком в конкурентній виробничій сфері 

електроенергетики (рис. 1.8).  



 

 

 

 

 
Рис. 1.8 – Джерела виникнення і складові ринкового (цінового) ризику в електроенергетиці 

(джерело: авторська розробка) 

Джерела виникнення ринкового (цінового) ризику в електроенергетиці 

Внутрішні фактори ризику Зовнішні фактори ризику 

– частка ринку конкурентів та її динаміка; 
– цінова політика основних конкурентів; 
– структура ринку; 
– рівень попиту; 
– ринкове середовище; 
– зміни цін на основні ресурси; 
– метод ціноутворення; 
– державне регулювання в частині встановлення  цінових 
обмежень для виробників; 
– підтримання частоти в енергосистемі; 
– динамічність навантаження; 
– взаємозв’язок між режимом виробництва та споживання енергії; 
– наявність резервних потужностей. 
 

– склад і структура витрат;  
– рівень постійних витрат; 
– рівень витрат в порівнянні з конкурентами; 
– структура використовуваного палива; 
– наявність системи управлінського обліку і програм управління 
витратами; 
– обґрунтованість сучасними методами аналізу і моделювання 
цінових пропозицій; 
– мобільність (маневреність) виробничих потужностей; 
– крапка беззбитковості; 
– ефект масштабу. 

Складові ринкового (цінового) ризику 

1. Волатильність ринку 
Ризик недоотримання 

запланованої дохідності в 
результаті несприятливих 

коливань ринкових параметрів 

2. Майбутня 
продукція. Ризик 

падіння цін на 
вироблену 

електроенергію 

3. Угоди на 
закупки за 

фіксованою 
ціною. Ризик 

при падінні цін 

4. Угоди на продаж 
електроенергії за 

фіксованою ціною. 
Ризик при 

підвищенні цін 

5. Запаси. 
Ризик володіння 

реальними активами, на 
які відсутні угоди з 
фіксованою ціною 



 

 

 

 

Ціновий ризик, наряду з іншими ціноутворюючими чинниками, 

представляє значний інтерес для моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами. Такий 

висновок зобов’язаний впровадженню принципово нових механізмів 

формування ціни на електроенергію в конкурентному секторі виробництва, 

які стали головною причиною прояву ринкового і, зокрема, цінового ризику.   

Таким чином, дослідження ринкового та цінового ризиків дозволяє 

зробити такі висновки: 

– до найбільш важливих чинників, що впливають на процес 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами можна віднести такі: потужність підприємства і мобільність 

виробничих потужностей, структура використовуваного палива, вибраний 

метод ціноутворення, попит, потужність конкурентів, цінові пропозиції 

конкурентів, ціноутворення на паливному ринку, державне регулювання і 

нормативне обмеження, ринковий ризик, який проявляється в високому рівні 

непередбачуваності і цінових коливаннях. Також виявлено, що деякі чинники 

одночасно являються джерелом ринкового ризику, вплив якого на процес 

формування ціни на електроенергію посилюється в умовах конкуренції; 

– запропонована багаторівнева структура невизначеності може бути 

використана для визначення рівня невизначеності виробників електроенергії, 

що діють на конкурентному ринку. Її використання дозволяє визначити і 

більш детально проаналізувати фактори ринкового ризику, що спричинені 

різними джерелами невизначеності, через види невизначеності виявити 

чинники цінового ризику, які є вимірними, і ті, які важко піддаються оцінці; 

 – ринковий ризик є важливим чинником процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств. На нашу думку, 

ринковий ризик – це ймовірність втрат, що визначається мінливістю або 

періодичними коливаннями дохідності, пов’язаними зі змінами цін базових 

активів, відсоткових ставок, волатильностей та інших індикаторів, 

пов’язаних з ринком. 



 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 
 
В результаті дослідження теоретичних засад моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію в умовах ринку можна зробити такі 

висновки: 

1. Процес формування ціни на електроенергію полягає у 

взаємоузгодженому і послідовному виконанні всіх необхідних етапів 

встановлення ціни, до яких віднесено таке: постановка завдань 

ціноутворення з максимальною активізацією функціонального механізму 

ціни, вибір методу ціноутворення, калькулювання собівартості і оцінка 

витрат на виробництво, урахування особливостей моделі ринку, визначення і 

оцінка попиту, оцінка цінових пропозицій конкурентів, встановлення 

кінцевої ціни на електроенергію. 

2. Враховуючи такі особливості ціноутворення в електроенергетиці як: 

вплив технологічних властивостей, наявність тиску природної монополії на 

впровадження конкуренції і ринкових методів ціноутворення, наявність 

технічних обмежень в роботі виробників, поява «неокуплених» (stranded cost) 

витрат, доведено, що інтерес для моніторингу представляє кожна складова 

процесу формування ціни. Тому моніторингом мають бути охоплені: процес 

формування собівартості і оцінка витрат на виробництво електроенергії, 

облік технологічних обмежень в процесі формування цінової заявки, оцінка 

цінової поведінки конкурентів, і, головне, оцінка результату на початкових 

стадіях процесу формування ціни на електроенергію. 

3. Дослідження існуючих підходів до класифікації витрат і 

особливостей ринкового ціноутворення в електроенергетиці дозволило 

акцентувати увагу на нових для електроенергетичної галузі видах витрат: 

альтернативних, прирістних (граничних), «неокуплених» (stranded cost, sunk 

cost, transiton cost). По-перше, незважаючи на те, що альтернативні витрати 

не можуть бути враховані у фінансовій звітності підприємства, існує 

необхідність їх відстеження та аналізу з метою можливої зміни напрямків 



 

 

 

 

цінової політики в довгостроковій перспективі. По-друге, дослідження 

приростних (інкрементальних) витрат дозволило виявити наявність 

додаткових важелів впливу на рівень споживання через встановлення 

диференційованих тарифів, на інвестиційні можливості виробника 

електроенергії – через формування ціни на електроенергію з урахуванням 

режиму роботи енергетичного блоку в пікові періоди споживання і періоди 

спаду. По-третє, виявлені «неокуплені» витрати зазнали поглибленого 

дослідження в рамках необоротних витрат, які необхідно, на нашу думку, 

вважати важливим об’єктом моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами. 

4. До найбільш важливих чинників, що впливають на процес 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами віднесено: потужність підприємства і мобільність 

виробничих потужностей, структура використовуваного палива, вибраний 

метод ціноутворення, попит, потужність конкурентів, цінові пропозиції 

конкурентів, ціноутворення на паливному ринку, державне регулювання і 

нормативне обмеження, ринковий ризик, який проявляється в високому рівні 

непередбачуваності і цінових коливаннях. Деякі чинники одночасно 

являються джерелом ринкового ризику, вплив якого на процес формування 

ціни на електроенергію посилюється в умовах конкуренції. 

5. Запропонована багаторівнева структура невизначеності може бути 

використана для визначення рівня невизначеності виробників електроенергії, 

що діють на конкурентному ринку. Її використання дозволяє визначити і 

більш детально проаналізувати чинники ринкового (цінового) ризику, що 

спричинені різними джерелами невизначеності, через види невизначеності 

виявити такі чинники, які є вимірними, і ті, які важко піддаються оцінці. 

6. Встановлено, що ринковий ризик є важливим чинником процесу 

формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств. Відповідно, уточнено його поняття, за яким: ринковий ризик – 

це ймовірність втрат, що визначається мінливістю або періодичними 



 

 

 

 

коливаннями дохідності, пов’язаними зі змінами цін базових активів,  

відсоткових ставок, волатильностей та інших індикаторів, пов’язаних з 

ринком. Дослідження ринкового (цінового) ризику в електроенергетиці 

доповнено визначенням джерел його виникнення і складових. 

7. Результатом дослідження особливостей процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами, їх витрат в 

умовах ринкового ціноутворення, а також чинників, що впливають на процес 

формування ціни на електроенергію визначено основні об’єкти моніторингу 

процесу формування ціни, якими виступають: безпосередньо складові 

процесу ціноутворення; внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на 

процес формування ціни на електроенергію, і ринковий ризик, як чинник 

ціноутворення. 

Робочою гіпотезою дисертаційної роботи стало таке ствердження: 

застосування інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств сприятиме 

підвищенню ефективності їхньої діяльності. Для її підтвердження необхідно 

здійснити: критичний аналіз методів і моделей моніторингу з метою 

визначення можливості їх застосування в процесі формування ціни на 

електроенергію, оцінити вплив ціноутворюючих чинників на 

результативність діяльності теплових енергогенеруючих підприємств, 

здійснити аналіз головних тенденції та сучасних детермінант розвитку 

конкурентного сектору електроенергетики.  

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ЯКІСНІ ЗМІНИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ ТА МЕТОДІВ ЙОГО 

МОНІТОРИНГУ 

 
 

2.1 Теплові енергогенеруючі компанії та оптовий ринок електроенергії: 

ретроспективний аналіз тенденцій та сучасні детермінанти розвитку 

 
 

Процес формування ціни на продукцію енергогенеруючих підприємств  

об’єктивно має певні особливості, зумовлені історично сформованою 

структурою галузі, статусом енергогенеруючих та енергорозподільчих 

підприємств, запровадженими протягом незалежності країни механізмами 

купівлі-продажу електроенергії та принципово новими методами 

ціноутворення. На початку 90-х років ХХ століття енергосистема України 

являла собою вертикально інтегрований енергетичний комплекс, до складу 

якого входили вісім (8) територіальних виробничих енергетичних об’єднань 

(ВЕО) з циклом виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової 

енергії кінцевим споживачам. 

Фактична реорганізація вертикально інтегрованого енергетичного 

комплексу України розпочалась з акціонування підприємств паливно-

енергетичного комплексу (ПЕК) і створення передумов для формування 

конкурентного середовища шляхом розділення функцій виробництва, 

передачі та постачання електроенергії. Тобто основною умовою для 

впровадження ринкових правил господарювання була ліквідація 

вертикальної інтеграції в галузі. Таким чином, на базі ВЕО утворювалися 

енергогенеруючі (виробники), енергопостачальні (постачальники) 

підприємства та Державна електрична компанія (ДЕК) 

«Укрелектропередача», завданням якої стало забезпечення передачі 

електроенергії від виробників до постачальників [134].  



 

 

 

 

З урахуванням екологічних умов та територіального розташування 

теплових електростанцій було утворено 4 державні енергогенеруючі компанії 

(згодом до них приєдналася ще одна – приватна) теплових електростанцій 

(ГК ТЕС), державна енергогенеруюча компанія атомних електростанцій (ГК 

АЕС) та державна енергогенеруюча компанія гідроелектростанцій (ГК ГЕС). 

За територіальним принципом було утворено 25 обласних та 2 міських (міста 

Київ та Севастополь) енергопостачальні компанії, які мали здійснювати на 

закріпленій території передачу електроенергії місцевими (локальними) 

електромережами та її постачання кінцевим споживачам. Згодом в результаті 

об'єднання Національного диспетчерського центру (НДЦ) України та ДЕК 

«Укрелектропередача» було утворене Державне підприємство «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» (ДП НЕК «Укренерго»), на яке крім 

зазначених були покладені функції оптового постачальника електроенергії. У 

травні 2000 р. постановою Уряду [134] було утворене Державне 

підприємство «Енергоринок» (ДП «Енергоринок»). Цією ж постановою було 

визначено, що розрахунки за електроенергію здійснюються виключно у 

грошовій формі. Позитивні результати функціонування ОРЕ та обґрунтована 

доцільність подальшого поступового реформування енергетичного ринку 

дали підстави Уряду у листопаді 2002 р. схвалити Концепцію 

функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України 

[152]. Можна стверджувати, що структурні реформи, проведені в країні в 

другій половині 90-х років, дозволили збудувати оптовий ринок 

електроенергії (ОРЕ) за моделлю пулу. На той час це поліпшило роботу 

галузі і вирішило проблему неплатежів та бартеризації розрахунків. 

Натомість, досить швидко виявилися недоліки такої організації ринку. 

Аналізуючи розвиток електроенергетичної галузі в аспекті 

загальноекономічних тенденцій, слід акцентувати на народногосподарській 

значущості електроенергетики, що полягає в універсальності електроенергії 

як найважливішого економічного ресурсу. Така особлива економічна 

значимість електроенергетики полягає в тому, що витрати на споживання 



 

 

 

 

електроенергії включаються у вартість практично всіх вироблених в 

економіці товарів і послуг. Це означає, що вартість виробництва і розподілу 

електроенергії в значній мірі зумовлює всі цінові пропорції в економіці і, тим 

самим, може розглядатися як свого роду базовий, початковий елемент всієї 

системи ціноутворення. Це може стати самостійним об’єктом моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію. 

Тарифна політика в галузі об’єктивно виявляється одним з 

найважливіших інструментів впливу на стан всієї економіки, включаючи 

вплив на темпи інфляції та економічне зростання, які проявляються на 

макроекономічному рівні. Тісний кореляційний зв’язок спостерігається між 

показниками виробництва валового внутрішнього (національного) продукту 

у розрахунку на душу населення і виробництвом електроенергії на одного 

мешканця. Статистичні дані по різних країнах світу [179] показують в 

більшості випадків, що там, де вище виробництво (споживання) 

електроенергії на одиницю населення, спостерігається і більш високий рівень 

економічного розвитку. 

При досягненні досить високих темпів економічного зростання 

виробництво і споживання електроенергії можуть збільшуватися істотно 

меншими темпами, ніж ВВП. Вірно і зворотне – в умовах економічного спаду 

споживання електроенергії знижується більш низькими темпами, ніж ВВП. 

Дана закономірність найбільш яскраво проявилася в економіці країни в 

період трансформаційної (системної) кризи, в минулі 90-ті рр.: спад 

виробництва в електроенергетиці виявився помітно меншим, ніж в цілому по 

економіці, при цьому спостерігалося зростання електроємності ВВП (табл. 

2.1, рис.2.1-2.2). Ефективність використання електроенергії в економіці 

країни майже протягом цілого десятиліття (1992-2000 рр.) залишалась на 

низькому рівні.  
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Рис. 2.1 – Взаємозв’язок обсягів ВВП і виробництва електроенергії в 

період системної кризи у 1991- 2002 рр. (ВВП в 1991 р. – 100 %)  

(джерело: на основі [136, 141, 179]) 
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Рис. 2.2 – Взаємозв’язок обсягів ВВП і споживання електроенергії в період 

системної кризи у 1991- 2002 рр. (джерело: на основі [136, 141, 179]) 

 

З метою аналізу темпів розвитку виробництва і споживання 

електроенергії, період 2002-2012 рр. умовно можна поділити на три періоди:  

 відновлення (докризовий) (2002-2007 рр.), 

 кризовий (2008-2009 рр.), 

 посткризовий (2010 р. – по теперішній час) періоди.  

З 2000 р. ВВП зростав у середньому щорічно на 4-9%. 



 

 

 

 

 Взаємозв’язок обсягів ВВП і виробництва електроенергії у період 

відновлення, кризовий і посткризовий з 2002-2012 рр. наведено на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3 – Взаємозв’язок обсягів ВВП і виробництва електроенергії у період 

відновлення, кризовий і посткризовий з 2002-2012 рр. (ВВП в 2002 р. – 100%) 

(джерело: на основі [136, 141, 179]) 

 

Також поступово зменшувалася електроємність ВВП при нарощенні 

обсягів виробництва електроенергії і іншої продукції (товарів, робіт, послуг) 

в країні, яке зокрема зумовлене реалізацією механізмів енергозбереження. 

Найбільш інформативно виглядає динаміка цих показників за весь період 

існування незалежної України (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 – Взаємозв’язок обсягів ВВП і споживання електроенергії у період з 

1991-2012 рр. (джерело: на основі [136, 141, 179]) 



 

 

 

 

Таблиця 2.1  
Оцінка електроємності валового внутрішнього продукту 

(джерело: розраховано за даними [32, 136, 141, 178, 179]) 
 

Період аналізу 

Період системної (трансформаційної) кризи відновлення (докризовий) кризовий посткризовий 

Показники 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Виробництво 
електроенергії, 
млрд. кВт-г 

277 228 193 177 172 172 173,0 179,6 181,3 185,2 192,1 195,1 191,7 172,9 187,9 193,9 198,1 

Споживання 
електроенергії 
нетто, млрд.   кВт-г 

195 188 181 173 168 122 123,5 129,1 135,2 137,9 143,4 148,3 147,7 134,6 147,3 150,9 150,7 

трлн карбованців млрд. грн. ВВП у фактичних 
цінах 0,3 148,3 5451,6 93,4 130,4 204,2 225,8 267,3 345,1 441,4 544,2 720,7 948,1 913,3 1082,6 1302,1 1408,9 

ВВП, % до 
попереднього року 

196,2 3435 515,5 118,1 127,3 109,9 105,1 108,0 115,1 124,5 114,8 116,6 122,3 115,9  113,8 114,3 114,5 

Індекс фізичного 
обсягу, % до 1990р. 

91,3 70,6 47,8 41,7 40,8 47,2 49,7 54,4 61,0 62,7 67,3 72,6 74,2 63,3 66 69 75 

Фізичний обсяг 
ВВП у цінах 1990р., 
млрд. грн. 

0,274 104,7 2605 38,9 53,2 96,4 112,2 145,4 210,5 276,8 366,2 523,2 703,5 578,1 714,5 898,4 1056,7 

Електроємність 
фізичного обсягу 
ВВП, нетто кВтг / 
грн. 

0,7 0,002 7*10-5 4,4 3,2 1,3 1,1 0,89 
 

0,64 0,5 0,39 0,28 0,21 0,23 0,21 0,17 0,14 

 



 

 

 

 

Високе значення показника електроємності свідчить про нераціональне 

споживання електроенергії, що підвищує актуальність використання цінових 

механізмів в управлінні попитом. Цінові стимули, створювані в сфері 

виробництва електроенергії, мають бути використані і на рівні її розподілу 

кінцевим споживачам, врівноважуючи і погоджуючи, при цьому, інтереси 

галузі (приплив інвестицій і забезпечення розширеного відтворення) і 

інтереси її споживачів (стійке і ефективне енергозабезпечення), підтримуючи 

вектор сталого розвитку в країні. 

Дослідження розгорнутої динаміки виробництва електроенергії 

дозволяє зафіксувати значне його зменшення у період трансформаційної 

кризи: у 1991-1992 рр., що пов’язано з загальним економічним спадом в 

Україні, у 1993-2000 рр. – з масовими недопоставками на ГК ТЕС 

природного газу, вугілля і, особливо, топкового мазуту (рис. 2.5).  

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1993 1996 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рік

мл
рд

.к
В

т-
г ГК ТЕС і ТЕЦ

ГК АЕС

ГК ГЕС і ГАЕС

Блок станції та
комунальні ТЕЦ
Всього

 

Рис. 2.5 – Виробництво електроенергії у період з 1990-2012 рр. 

(джерело: на основі [141]) 

 

Таким чином, під час трансформаційної кризи 1990-х років 

виробництво електроенергії зменшувалося; з початком економічного 

зростання у 2001р.  воно почало збільшуватися й у 2007 р.  досягло 195,1  

млрд.  кВт-год.  Під час економічної кризи 2008-2009 рр.  показники дещо 

знизилися, проте дані за 2010-2011 рр. свідчать про поступовий вихід 



 

 

 

 

української економіки з кризи,  хоча обсяги виробництва 2011 р. ще не 

досягли показника передкризового 2007 р. (не кажучи про 1990 р., коли було 

вироблено 285,5  млрд. кВт-год. електроенергії). 

Період 2000-2002 рр. став періодом перерозподілу структури 

виробництва, який відбувався між ГК ТЕС і ГК АЕС. Порівняно з 1990 р. 

змінилася структура виробництва електроенергії за джерелами генерації. Так, 

якщо у 1990 р. на теплову генерацію припадало майже 71% загального 

обсягу виробництва електроенергії, то упродовж наступних років цей 

показник знижувався і склав у 2012 р. лише близько 48%. Натомість частка 

електроенергії АЕС зросла відповідно майже з 26% до 47% (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 – Структура виробництва електроенергії за джерелами генерації у 

1990 і 2012 рр. (джерело: на основі [141]) 

 

Водночас в галузі накопичено багато проблем, які гальмують 

подальший розвиток електроенергетичного сектора. Технічний стан 

інфраструктури наближається до критичного через брак обігових коштів 

підприємств і інвестицій у галузь, високу ступінь зношеності обладнання і 

технологічну відсталість. Зниження рівня ефективності роботи 

електростанцій в значній мірі обумовлено тією обставиною, що більша 

частина основного обладнання теплової енергетики України була введена в 

дію ще в 1960-1970 рр. Станом на кінець 2010 р. 84% блоків ГК ТЕС вже 



 

 

 

 

перевищили межу свого фізичного зносу. Крім того, на електростанціях 

відчувається брак матеріально-технічного забезпечення, а старінню 

енергетичного обладнання сприяло також падіння якості енергетичного 

вугілля, тривала криза вугільної промисловості України.  

З початку 2000-х рр. електроенергетична галузь працює загалом 

стабільно, забезпечуючи обсяги електроенергії, необхідні для національної 

економіки, житлово-комунального сектору і для експорту. Останнім часом 

вона нарощує частку своєї продукції у структурі споживання палива та 

енергії. Так, у 2010 р. у структурі кінцевого споживання палива та енергії в 

Україні частка електроенергії склала 15,6% проти 12,7% у 2005 р.  

Через технологічні особливості виробництва і постачання 

електроенергії, а саме збігу в часі процесів виробництва і споживання, 

необхідний системний аналіз стану і розвитку електроенергетики в цілому і, 

зокрема, процесу ціноутворення на всіх рівнях виробництва і постачання. 

Основу електроенергетики України становить об’єднана енергетична 

система (ОЕС), що централізовано охоплює функції забезпечення внутрішніх 

споживачів електроенергією, а також експорт та імпорт. Закон «Про 

електроенергетику» визначає ОЕС України як «сукупність електростанцій, 

електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які 

об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної 

і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом» [69].  

ОЕС складають вісім регіональних енергетичних систем – Дніпровська, 

Донбаська, Західна, Кримська, Південна, Південно-Західна, Північна, 

Центральна, що охоплюють усю територію країни та поєднані між собою 

лініями електропередачі напругою 750 кВ і 330-500 кВ. ОЕС України працює 

синхронно з Єдиною енергетичною системою Росії та з енергосистемами 

Білорусі й Молдови. Виокремлено частину ОЕС, так званий «Бурштинський 

острів», яка синхронізована з ENTSO-E, що дозволяє здійснювати експорт 

української електроенергії до європейських країн (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity – Асоціація Європейської мережі 



 

 

 

 

системних операторів з передачі електроенергії). До липня 2009 р. 

Бурштинський острів працював синхронізовано з UCTE (Union for the Co-

ordination of Transmission of Electricity – Енергооб’єднання європейських 

країн), яке наразі належить до ENTSO-E. Оперативно-технологічне 

управління ОЕС, управління режимами енергосистеми, а також забезпечення 

надійності та умов паралельної роботи з енергосистемами інших країн 

покладено на державне підприємство (ДП) «Національна енергетична 

компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго») [139].  

Централізоване виробництво електроенергії здійснюють 17 найбільших 

теплових електростанцій (14 ТЕС і три ТЕЦ), чотири атомних (АЕС) і вісім 

гідравлічних (ГЕС і ГАЕС). Порівняно невелику частку електроенергії 

виробляють також малі ТЕЦ, ГЕС і станції, що працюють з використанням 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – вітрові (ВЕС), сонячні (СЕС) та ті, що 

виробляють електроенергію з біомаси. У складі ОЕС є також блок-станції, які 

працюють з використанням різних видів енергії. Сумарна встановлена 

потужність електростанцій ОЕС України (включно із блок-станціями) на 

початок 2012 р. становила 53,31 млн. кВт (1 січня 2011р. – 53,16 млн. кВт). 

Найбільша частка цієї потужності (понад 51%) припадає на ТЕС, що 

належать до генеруючих компаній, найменша (близько 0,6%) – на 

електростанції, що працюють з використанням ВДЕ. 

З урахуванням законсервованих блоків, блоків, що перебувають на 

реконструкції, та мережевих обмежень загальна встановлена потужність, 

готова до експлуатації, складає близько 47 млн. кВт. Для покриття 

максимуму навантаження на енергосистему можуть бути використані 

енергоблоки сумарною потужністю близько 32 млн. кВт. Таким чином, 

резерви потужності в ОЕС України складають близько 32%. 

Структура генеруючих потужностей ОЕС характеризується 

недостатністю маневрових потужностей. Так, потужності ГЕС, які можуть 

бути високоманевровими піковими потужностями, складають лише 8,6% 

(проти 15% необхідних); енергоблоки ТЕС, які можуть ефективно 



 

 

 

 

використовуватись як маневрові напівпікові потужності, складають 16,7% 

(проти необхідних 30-35%). Тому поширеною практикою є використання в 

маневрових напівпікових режимах енергоблоків ТЕС потужністю 300 МВт, 

які для цього не пристосовані. Ситуацію може ускладнити інтенсивне 

будівництво електростанцій, що використовують ВДЕ. Вони працюють 

винятково в базовому режимі та через нестабільність первинного ресурсу 

потребують великих обсягів резервування – що може бути забезпечене лише 

ТЕС з відповідними маневровими характеристиками, яких, як зазначено 

вище, на цей час бракує.  

До крупних теплових електростанцій відносять 14 ТЕС п’яти ГК ТЕС – 

Дніпроенерго, Донбасенерго, Західенерго, Східенерго та Центренерго. 

Переважна частина обладнання цих електростанцій введена в експлуатацію в 

1960-1970 рр. На цей час їх середній ККД становить близько 32% (проти 45% 

у розвинутих країнах), а технічний стан характеризується високим рівнем 

зношеності основного обладнання, через перевищення розрахункового 

ресурсу та відзначене вище використання їх енергоблоків у маневрових 

режимах, що прискорює спрацювання обладнання. Загалом, заміни 

потребують енергоблоки ТЕС сумарною потужністю 12 ГВт, або понад 40% 

загальної встановленої потужності ТЕС. Через зношеність обладнання 

об’єктів теплової електроенергетики, погіршення їх технічного стану та 

використання в непроектних режимах: 

– зростають питомі витрати палива. Так, у 2008 р. питомі витрати 

умовного палива в середньому складали 409 г.у.п./кВт-год., а на окремих 

ТЕС – 420-450 г.у.п./кВт-год. Для порівняння: відповідні показники ТЕС 

Європи складають 280-320 г.у.п./кВт-год.; 

– збільшується кількість відмов основного обладнання. Так, у 2007 – 

2008 рр., порівняно з 1985р., вона збільшилася майже вдвічі. Найбільша 

кількість відмов пов’язана з роботою котлоагрегатів, а останніми роками – 

також турбін і генераторів; 



 

 

 

 

– підвищується рівень шкідливих викидів в атмосферу. Переважна 

більшість ТЕЦ збудовані в 1940-1950-х роках. За винятком Київських ТЕЦ-5 

і ТЕЦ-6 та Харківської ТЕЦ-5, їх обладнання є фізично зношеним і морально 

застарілим. 

В країні діють чотири АЕС, що належать до НАЕК «Енергоатом». На 

АЕС працюють 15 блоків сумарною встановленою потужністю 13 835 МВт. 

Коефіцієнт її використання у 2011 р. склав 74,5% (проти 73,6% у 2010р.) 

[138]. Попри загалом задовільний технічний стан АЕС та позитивні оцінки 

безпеки їх роботи міжнародними інституціями, атомній енергетиці 

притаманні проблеми, що потребують вирішення найближчим часом, 

зокрема: 60% (дев’ять) енергоблоків АЕС загальною потужністю 9 000 МВт у 

період до 2020 р. потребують подовження терміну експлуатації; три з 

чотирьох АЕС (Рівненська, Хмельницька, Запорізька) через мережеві 

обмеження не можуть працювати на повну потужність; залишаються 

проблеми в поводженні з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними 

відходами. Крупні ГЕС і ГАЕС країни об’єднані в ПАТ «Укргідроенерго». Це 

ГЕС Дніпровського каскаду (Дніпровська, Дніпродзержинська, Київська, 

Канівська, Каховська, Кременчуцька), Дністровська ГЕС та Київська і 

Дністровська ГАЕС. Названі ГЕС введені в експлуатацію переважно в 1960-

1970-х роках, тому термін експлуатації понад 60% їх гідрогенераторів 

перевищив 30 років [63]. Модернізація об’єктів гідроенергетики 

здійснюється досить повільно: на цей час «Укргідроенерго» виконує II етап 

Програми реабілітації (реконструкції) ГЕС, розрахований до 2017 р. 

Процес формування ціни на електроенергію об’єктивно має певні 

особливості, зумовлені історично сформованою структурою галузі, статусом 

енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, запровадженими 

протягом незалежності країни механізмами купівлі-продажу електроенергії 

та принципово новим методом ціноутворення. За роки існування нової 

моделі енергоринку, електроенергетика України зазнала деяких структурних 



 

 

 

 

змін, які в контексті поставленого завдання ігнорувати не можна (рис. 2.7, 

табл. 2.2). 

 

Рис. 2.7 – Схема оптового ринку електроенергії України з урахуванням 

структурних змін (джерело: розроблено на підставі [63, 70, 137, 139, 141]) 
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Таблиця 2.2 

Основні теплові енергогенеруючі компанії ОЕС України 

(джерело: сформовано автором на підставі [137, 142, 145]) 
Структура власності 

генеруючих 
компаній 

Встановлена 
потужність, 

тис. кВт 

Виробництво 
електроенергії, 
млн. кВт-год.  

% загального 
виробництва 

електроенергії 

 
Енергогенеруюча 

компанія / 
електростанція   Станом на початок 

2013 р. 
Станом на початок 2011 р. 

Теплова генерація 
Теплові електричні станції (ГК ТЕС) 

ПАТ 
«Центренерго» 7 600 14 636,8 21,6 

Вуглегірська ТЕС 3 600 4 373,3 6,6 
Трипільська ТЕС 1 800 4 373,3 6,4 

Зміївська ТЕС 

НАК «ЕКУ» – 78,3% 
Інші юридичні та 
фізичні особи – 
20,38% та 1,33% 
акцій відповідно 2 200 5 917,1 8,7 

ПАТ 
«Донбасенерго» 2 705 8 081,7 11,9 

Старобешівська 
ТЕС 1 825 5 275,4 7,8 

Слов’янська ТЕС 

НАК «ЕКУ» – 
85,7732% 

 
880 2 806,4 4,1 

ПАТ «ДТЕК 
Дніпроенерго» 8 185 15 659,2 23,1 

Криворізька ТЕС 2 820 6 744,3 9,9 
Придніпровська 

ТЕС 1 765 3 881,5 5,7 

Запорізька ТЕС 

НАК «ЕКУ» – 27,1% 
DTEK Holdings Ltd 

(Кіпр) – 72,9% 
 

3 600 5 033,4 5,4 
ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» 4 700 11 341,5 16,7 

Бурштинська ТЕС 2 300 6 137,9 9,1 
Добротвірська ТЕС 600 1 457,6 2,1 
Ладижинська ТЕС 

НАК «ЕКУ» –29,1% 
ДТЕК спільно з 
афілійованими 

компаніями володіє 
70,91% акцій ПАТ 

«ДТЕК Західенерго» 1 800 3 746,0 5,5 

ТОВ «ДТЕК 
Східенерго» 4 157 18 109,7 26,7 

Зуївська ТЕС 1 245 5 888,4 8,7 
Луганська ТЕС 1 425 6 230,1 9,2 

Курахівська ТЕС 

 
 

ДТЕК – 100% 
1 487 5 991,2 8,8 

Усього по ТЕС 27 347 67 828,9 100,00 
Крупні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 

ПАТ «Київенерго» 1200 4 746,0 73,9 
Київська ТЕЦ-5 700 2849 44,4 
Київська ТЕЦ-6 

НАК «ЕКУ» – 
27,61% 

ДТЕК – 72,39 500 1897 29,5 
НАК «Нафтогаз 

України» 
ПАТ «Харківська 

ТЕЦ-5» 

НАК «Нафтогаз 
України» - 100% 

 
470 

 
1 677,1 26,1 

Усього по ТЕЦ 1 670 6 423,1 100,00 
Усього по тепловій генерації 29 017 74 252,0 - 



 

 

 

 

Створення нової крупної вертикально інтегрованої компанії, яка, 

володіючи підприємствами всього ланцюгу «ресурси-виробництво-

постачання», складає великий потенціал для розвитку підприємств 

електроенергетики. В той же час такі підприємства здатні спричиняти 

значний тиск на функціонування окремих ланок оптового ринку 

електроенергії: зокрема на процес формування ціни на електроенергію, вибір 

палива для виробництва електроенергії на ГК ТЕС і, взагалі, на вибір 

подальшої моделі розвитку електроенергетичного ринку.  

Негативним моментом залишається також зниження долі виробництва 

електроенергії тепловими енергогенеруючими підприємствами. Зростання 

питомої ваги АЕС з одночасним витісненням блоків ТЕС, здатних 

забезпечувати регулювання, призводить до певних негативних наслідків, 

пов’язаних з ускладненням підтримки пікових і напівпікових режимів 

електричних навантажень енергосистеми країни. Недолік маневрених 

потужностей, неможливість оперативних змін потужності АЕС ускладнюють 

режими роботи енергосистеми країни, приводячи до значних (до 1,5 Гц) 

коливанням частоти, і як наслідок – до суттєвих обмежень можливості 

паралельної роботи енергосистеми України з енергосистемами Росії, 

Молдови та країн Центральної Європи. Крім того, вимушена робота в пікові і 

напівпікові години графіку навантаження, з нічними зупинками і тривалими 

періодами глибокого розвантаження фізично зношеними енергоблоками ТЕС 

погіршує не тільки показники ефективності їх роботи, але і надійність 

електропостачання. Очевидно, що електроенергетика України потребує 

докорінних змін у структурі її генеруючих потужностей. 

Реалізація необхідних заходів у напрямку створення маневрених 

енергогенеруючих потужностей потребує значних коштів і часу, тобто цей 

шлях не веде до швидкого вирішення проблеми. 

Тому неправильним було б недооцінювати ще один реальний напрям 

поступового виведення енергетичної галузі України з кризового стану, а 

саме: формування ефективного ринкового механізму утворення ціни, 



 

 

 

 

спрямованого на стабілізацію фінансового стану підприємств 

електроенергетичної галузі і підвищення ефективності енерговикористання. 

Він також повинен стати в певному сенсі об’єктом моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію.  

Враховуючи цей факт проведений аналіз механізму формування ціни 

на електроенергію на оптовому ринку електроенергії України.  

Згідно із Законом України «Про електроенергетику» ціни на 

електричну енергію генеруючих компаній та оптові ціни визначаються за 

Правилами ОРЕ України [69]. Договором та правилами ринку визначено 

механізм формування оптової ринкової ціни згідно з Правилами ОРЕ 

України [70].  

Цими правилами залежно від прогнозу споживання, обсягів зовнішніх 

перетоків електроенергії визначається оптимальний склад працюючого 

енергетичного обладнання з точки зору мінімальної вартості виробництва її 

тепловими електростанціями залежно від рівня потреб покриття графіка: 

– атомні електростанції працюють в базисній частині графіка 

навантаження; 

– теплові електростанції працюють в базисній частині графіка і 

регулюють змінну її частину; 

– гідроелектростанції працюють в піковій частині графіка [70]. 

Робота ОРЕ побудована таким чином, щоб забезпечити покриття 

змінного впродовж доби (сезону) навантаження на енергосистему. Це 

досягається за допомогою системи планування роботи ОЕС, яку реалізує ДП 

«Енергоринок». Відповідно, конкуренція на ОРЕ стає похідною від системи 

планування та залежить від можливостей і функцій різних видів генерації, які 

вони виконують, забезпечуючи роботу енергосистеми. Так, АЕС і окремі 

ТЕЦ, працюючи в базових режимах, вносяться до графіка покриття 

навантаження гарантовано, поза конкуренцією (так само, як і ГЕС, які, 

завдяки високим маневровим характеристикам, забезпечують покриття 

пікових навантажень і резервування). Решта потреб в електроенергії 



 

 

 

 

добирається за рахунок ТЕС на конкурентних засадах. Таким чином, у 

конкурентному секторі ринку працюють лише ТЕС, які подають до ДП 

«Енергоринок» цінові заявки. Для всіх інших генераторів тарифи 

встановлюються НКРЕ. При цьому, для генерації із ВДЕ встановлюються 

особливі «зелені» тарифи. 

Отже, продаж виробниками електроенергії на ОРЕ здійснюється за 

трьома схемами (рис. 2.8): 

1) продаж за ціновими заявками. Схема запроваджена для забезпечення 

конкуренції між ТЕС. Ціни для них формуються відповідно до положень 

Правил ОРЕ; 

2) продаж за тарифами, встановлюваними НКРЕ (АЕС, ГЕС, ТЕЦ). 

Тарифи встановлюються за схемою «витрати плюс», що, за визначенням, не 

заохочує генеруючі компанії до економії ресурсів, а навпаки – спонукає до 

завищення операційних витрат; 

3) продаж за «зеленими» тарифами. Тарифи встановлюються НКРЕ і 

спрямовані на стимулювання виробництва електроенергії із ВДЕ, тобто – за 

визначенням, є вищими від тарифів на електроенергію із традиційних 

джерел. Така практика сприяння в цілому відповідає європейській, однак в 

Україні «зелені» тарифи (особливо на електроенергію СЕС) на цей час є 

значно вищими, ніж у багатьох країнах Європи (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Середні «зелені» тарифи у 2010-2012 рр., коп./кВт-г 

(джерело: на підставі [136, 137, 153]) 
Електростанції з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) 

СЕС Рік Малі ГЕС ВЕС Біомаса Наземні Дахові 
2010 84,99 123,97 135,78 507,05 474,9 
2011 86,47 126,11 138,12 518,84 475,6 
2012 84,18 122,77 134.46 505,9 463,0 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.8 – Механізм формування ціни на електроенергію на оптовому ринку електроенергії 
(джерело: розроблено на основі [63, 70, 136, 137, 153])

Енергогенеруючі компанії (ГК) 

ГК ТЕС (ПАТ 
«Центренерго», 
«Західенерго», 
«Східенерго», 

«Донбасенерго», 
«Дніпроенерго») 

ГК АЕС 
(Запорізька, 

Южно-
українська, 
Рівненська, 

Хмельницька) 

 
ГК ГЕС (9 

крупних ГЕС і 
ГАЕС) 

 
ТЕЦ (інші 

теплові 
електро-
централі) 

ВДЕ (ВЕС, СЕС, малі 
ГЕС та ін.) 

Крупні ТЕЦ 
(ПАТ 

«Київенерго», 
ПАТ 

«Харківська 
ТЕЦ» ) 

Ринковий механізм формування ціни: за 
ціновими заявками 

Ціна визначається на основі граничної ціни 
системи (ГЦС) і додаткових платежів (за 
робочу потужність, маневреність, пуск 

блоків, над- або недовиробіток) 

Витратний механізм формування ціни: 
«витрати плюс» 

Ціна (тариф) встановлюється і затверджується 
НКРЕ на основі поданого на затвердження 
тарифу, який розрахований на основі всіх 

статей витрат і норми прибутку 

«Зелений» тариф  
встановлюється  на  рівні роздрібного 

тарифу   для  споживачів  другого  класу  
напруги  на січень 2009 р., помноженого 

на коефіцієнт «зеленого» тарифу для 
електроенергії, виробленої з енергії 

вітру (біогазу, біомаси, сонця) 

Визначення середньої оптової закупівельної 
ціни електроенергії від ГК ТЕС і ТЕЦ 

Визначення середньої оптової закупівельної ціни від ГК АЕС, інших ТЕЦ, ГК ГЕС, 
електростанцій з ВДЕ 

Формування оптової ринкової ціни на електроенергію 
– середня закупівельна оптова ціна на електроенергію від виробників: ГК ТЕС і крупних ТЕЦ, ГК АЕС, ТЕЦ, ГК ГЕС, ВДЕ; 
– дотаційні сертифікати; 
– цільова надбавка; 
– витрати пов’язані з диспетчеризацією та утриманням підприємств НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок»; 
– оплата втрат електроенергії в магістральних мережах. 



 

 

 

 

Таким чином, оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як 

середньозважена величина: 

– вартості закупівлі електроенергії від усіх виробників-учасників ОРЕ: 

ГК ТЕС і крупних ТЕЦ, ГК АЕС, ТЕЦ, ГК ГЕС, електростанцій з ВДЕ; 

– дотаційних сертифікатів і компенсації пільгових тарифів для окремих 

категорій споживачів; 

– цільової надбавки до діючого тарифу на електроенергію; 

– витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних і 

міждержавних мереж; 

– витрат на забезпечення роботи ОРЕ; 

– витрат на утримання підприємств НЕК «Укренерго», ДП 

«Енергоринок». 

Структурна модель процесу формування ціни на електроенергію на 

оптовому ринку електроенергії з даними 2011 р. наведена на рис. 2.9. 

Аналіз існуючого механізму дозволяє зробити висновок, що в Україні 

створено ринок електроенергії з явними рисами ринку моделі 3 – конкуренція 

на оптовому ринку з обов’язковим спотовим ринком (модель 3.1), яка 

розглянута в теоретичній частині дослідження.  

Ринковий механізм ціноутворення задіяний на незначному сегменті 

ринку. Впровадження повномасштабного конкурентного оптового ринку з 

можливістю конкуренції всіх виробників в даний час відсутня. Це 

обумовлено істотним розривом у витратах генеруючих компаній, що зводить 

до нуля конкурентоспроможність теплових електростанцій у порівнянні з 

головним конкурентом – атомними електростанціями. Саме тому єдина 

цінова політика на даному етапі розвитку ринку неможлива, інакше це 

призведе до отримання надприбутку одними генеруючими підприємствами і 

збитків теплових енергогенеруючих підприємств.    

За правилами Оптового ринку електроенергії України формування цін 

на електроенергію починається з формування цін купівлі електроенергії від 

виробників, які діляться на дві групи. 



 

 

 

 

 
 

Рис. 2.9 – Процес формування ціни на електроенергію на оптовому ринку електроенергії за даними 2011 р. 

(джерело: на підставі [63]) 

Продаж 
електроенергії 

ТЕС 

ГЕС 

АЕС 

ВЕС 

ТЕЦ 

Структура фактичної оптової ринкової ціни у 2011 р., % 
58,46 коп./кВт-год. 
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Перша група – це тарифи, які встановлює НКРЕ для продажу 

електроенергії в Оптовий ринок атомними електростанціями, 

теплоелектроцентралями, генеруючими компаніями гідроелектростанцій, 

електростанцій з ВДЕ, тобто для тих генеруючих компаній, які не працюють 

за ціновими заявками (рис. 2.10, табл. 2.4).  

Друга група – це ціни, які формуються для генеруючих компаній 

теплових електростанцій згідно Правил Оптового ринку електричної енергії 

України, і засновані на даних цінової заявки. Аналіз динаміки заявлених 

тепловими генеруючими компаніями цін і тарифів для інших виробників 

свідчить про поступове їх збільшення (рис. 2.10, табл. 2.5). 
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Рис. 2.10 – Середні тарифи на електроенергію виробників за період з 2009-

2012 рр.  (джерело: за даними [137]) 

 
Наступним етапом в механізмі ціноутворення є формування оптових 

ринкових цін (тарифів), за якими здійснюється продаж електроенергії з 

оптового ринку. На внутрішньому ринку такі ціни встановлюються для 

постачальників, тарифи яких регулюється, а для незалежних постачальників 

окремо (рис. 2.11). 

 

 



 

 

 

 

Таблиця 2.4 

Динаміка середніх цін продажу електроенергії в ОРЕ виробниками, які не 

працюють за ціновими заявками, грн. / МВт-год  (джерело: за даними [137]) 
Рік Енергогенеруюче підприємство 

2010 2011 2012 
1. ГК ТЕС 436,2 511,61 550,32 
2. ДП «НАЕК «Енергоатом» 159,3 225,01 212,44 
3. ГК ГЕС 129,18 176,40 195,12 
4. ТЕЦ 715,43 988,78 1035,20 
5. ВЕС 1227,70 1227,70 1227,70 

Середня ціна продажу електроенергії 
виробниками 

320,10 409,17 424,82 

 

Таблиця 2.5 

Середні ціни для ГК ТЕС, які формуються згідно з Правил ОРЕ за ціновими 

заявками в розрізі окремого енергогенеруючого підприємства, грн. / МВт-год 

(джерело: за даними [137]) 
Рік Теплове енергогенеруюче 

підприємство 2010 2011 2012 
1. ПАТ «Центренерго» 436,36 512,08 529,52 
2. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 433,23 510,36 530,84 
3. ПАТ «Донбасенерго» 435,97 513,36 592,28 
4. ПАТ «ДТЕК Західенерго» 439,88 509,51 560,90 
5. ПАТ «ДТЕК Східенерго» 435,56 512,74 563,99 
ГК ТЕС - всього 436,2 511,61 550,32 

 

Відтак, для постачальників електроенергії ціна покупки формується 

визначеними раніше складовими (див. рис. 2.9). В структурі оптової ринкової 

ціни особливе місце займають дотаційні сертифікати, які встановлюються 

для постачальників електроенергії за регульованим тарифом з метою 

компенсації збитків від постачання електроенергії окремим категоріям 

споживачів. Так, обсяги дотаційних сертифікатів зросли з 9,3% від оптової 

ринкової ціни у 2000 р. до 46% у 2011 р.[83]. Отже значна кількість 

українських споживачів, а саме: приватних домогосподарств і крупних 

заводів металургійної та хімічної промисловості отримують перехресні 

субсидії. Через те, що їх розмір додається до середньої оптової ціни 



 

 

 

 

виробленої електроенергії, решта промислових та інших споживачів змушена 

сплачувати ці субсидії, оскільки вони включені у їхні тарифи. 
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Рис. 2.11 – Динаміка цін купівлі електроенергії постачальниками з ОРЕ за 

період з 2009-2012 рр. (джерело: за даними [137]) 

 

Існування двох підходів в механізмі ціноутворення на одному ринку 

означає пряме адміністративне регулювання утворення тарифів на 

електроенергію з однієї сторони і частково реалізований ринковий підхід 

формування ціни на основі попиту і пропозиції з другої сторони.  

Для формування моніторингу процесу ціноутворення на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами особливо 

важливо встановити сутність формування ціни на основі попиту і пропозиції 

електроенергії, складові ціни і чинники, що впливають на ці складові. 

Велике значення має ретроспективний аналіз становлення та розвитку 

механізму ціноутворення в частині державної регуляторної політики процесу 

формування ціни  в конкурентному секторі оптового ринку, яка є одним з 

основних об’єктів моніторингу. Значні зміни відбувалися в частині 

встановлення граничного рівня погодинної цінової заявки виробників та 

поступової появи інших складових тарифу. На основі первісних правил 

формування тарифів виробників теплових електростанцій, згідно с 



 

 

 

 

постановою від 03.07.1997 р. №461, тариф на електроенергію формувався з 

врахуванням граничного рівня погодинної цінової заявки і оплати за робочу 

потужність, що розраховувалася за допомогою коефіцієнта постійних витрат.  

Ситуація за часів дії таких правил характеризувалася нестабільною 

роботою енергосистеми, перш за все через недостатність заявленої робочої 

потужності тепловими електростанціями. Також передбачувані конкурентні 

умови роботи виробників не були реалізовані. С березня 2002 р. згідно с 

постановою №195 від 25.02.02 р. [143], граничний рівень цінової заявки 

скасовано, що припускає з моменту введення в дію постанови, формування 

цінової заявки на основі змінних витрат, які відображають паливну складову 

всіх витрат на виробництво електроенергії кожного виробника ТЕС.  

З метою підвищення зацікавленості виробників у виробництві 

електроенергії в 2002 р. на оптовому ринку був впроваджений ряд нових 

підходів до стимулювання генеруючих компаній ТЕС до збільшення числа 

наданих заявок робочої потужності і розширення діапазону регулювання 

потужності енергоблоками ТЕС: 

– з 01.04.02 р. введені такі складові тарифу як додатковий платіж за 

надвиробіток і недовиробіток, зменшення платежу за порушення згідно з 

постановою №324 від 29.03.02 р. [70]; 

– майже через місяць введений платіж за маневреність (постанова 

№445 від 30.04.02 р. [70]), покликаний стимулювати виробників до 

прийняття активної участі в регулюванні графіка навантажень. Ціна за 

маневреність слугує індикатором і вказує виробникам ті періоди доби, в які 

система потребує послуг максимального регулювання (нічні періоди). 

Платежі за маневреність розраховуються за допомогою встановлених 

максимального і мінімального коефіцієнтів маневреності, які за період свого 

існування переглядаються і коливаються: максимальний – від 31 грн./МВт до 

485 грн./МВт, але в середньому становить приблизно 120 грн./МВт в години 

максимального навантаження, мінімальний – від 3 грн./МВт до 10 грн./МВт в 

періоди мінімального навантаження. Плата за маневреність сприяла 



 

 

 

 

значному поліпшенню декларування компаніями ТЕС свого маневреного 

генеруючого обладнання. Проте, загальна кількість маневрених енергоблоків, 

що заявлялися ГК ТЕС до графіку навантаження, не відповідала умовам 

проходження добових мінімумів навантаження, особливо в період зменшення 

обсягів споживання при значному базовому навантаженні АЕС. Однак і 

оплата за маневреність в нічні періоди доби залишається не досить 

стимулюючою до зниження навантаження енергоблоком; 

– з 20.11.2002 р. вводяться значні зміни щодо платежів за робочу 

потужність. Згідно з постановою №1265 від 19.11.02 р. [70] генеруючі 

компанії ТЕС перейшли на диференційовану оплату за робочу потужність, 

яка мала стимулювати їх до конкурентної боротьби за включення в роботу (1 

група обладнання) або віднесення до складу оперативного резерву (2 група 

обладнання). Енергоблоки, що не витримали конкурентної боротьби, 

формують найменш оплачувані третю і четверту групи – холодний резерв. 

Множина чисельних постанов і змін до правил формування ціни 

електроенергії підтверджує штучне регулювання механізму ціноутворення, 

яке вирішує короткострокові проблеми виробників і галузі, що додатково 

елімінує ринкову ефективність. Така ситуація підтверджує нестабільність і 

високу ризикованість обраної моделі функціонування ринку, яка потребує 

коректування, спроможного забезпечити довгострокову стабільність. 

На даний момент середня ціна продажу електроенергії генеруючими 

компаніями теплових електростанцій формується, виходячи з: 

– платежів безпосередньо за вироблену електроенергію; 

– заявлену робочу потужність; 

– маневреність блоків електростанцій; 

– пуск блоків; 

– додаткових платежів за недовиробіток і надвиробіток; 

– платіж за розвантаження нижче мінімально допустимого складу 

обладнання станції; 

– зменшення платежу блоку за порушення режиму роботи (таб. 2.6). 



 

 

 

 

Таблиця 2.6 

Структура ціни ГК ТЕС продажу електроенергії в ОРЕ у 2010-2012 рр.  

(джерело: за даними [137]) 

Рік 
2010 2011 2012 Показник 

коп./ 
кВт-г % коп./ 

кВт-г % коп./ 
кВт-г % 

1. Плата за електроенергію 36,77 84,3 42,21 82,5 40,39 73,4 
2. Плата за робочу потужність 4,14 9,5 3,94 7,7 8,03 14,6 
3. Плата за маневреність 2,57 5,9 3,38 6,6 5,28 9,6 
4. Плата за недовиробіток 3,05 0,7 0,46 0,9 0,03 0,2 
5. Плата за надвиробіток  0,44 0,1 0,05 0,1 0,06 0,1 
6. Зменшення оплати блоку за порушення -4,66 -0,8 -0,36 -0,7 -0,33 -0,6 
7. Плата за пуск блоків 1,31 0,3 0,46 0,9 0,55 1,0 
8. Інша додаткова оплата - - 1,02 2,0 0,94 1,7 
9. Середній тариф продажу електроенергії в 
ОРЕ 43,62 100 51,16 100 55,03 100 

 

Інтерес для дослідження представляє аналіз складових тарифу не 

тільки за критерієм структури окремих платежів, а й за критерієм витрат на 

виробництво електроенергії (табл.2.7). Власне, як об’єкт моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами може виступати співставлення платежів зі складовими 

собівартості, а саме змінних витрат з платежами за відпущену 

електроенергію, постійних витрат в структурі собівартості з іншими 

платежами. 

Основна частка у структурі платежів припадає на плату за відпущену 

електроенергію, робочу потужність і маневреність. Ці платежі становлять 

понад 95% вартості електроенергії, яку теплові енергогенеруючі 

підприємства продають в ОРЕ. Платежі за електроенергію складають 

переважну частку в «заробленому» на оптовому ринку тарифі і засновані на 

граничній ціні системи, що розрахована на кожну годину доби. 

Таким чином, кожна кВт-г електроенергії, що продається в ОРЕ, 

оплачується за єдиною ціною – граничною ціною системи.  

 



 

 

 

 

Таблиця 2.7 

Складові собівартості і тарифу на продаж електроенергії тепловими 

енергогенеруючими підприємствами у 2010-2011 рр. 

(джерело: за даними [63]) 
Рік 

2010  2011 

Відхилення 
величин 

складових тарифу 
2011р. 

від 2010р. 
Величина 
складових 
тарифу 

Питома 
вага в 
тарифі 

Величина 
складових 
тарифу 

Питома 
вага в 
тарифі 

Величина 
складових 
тарифу 

Питома 
вага в 
тарифі 

Показник 

коп. кВт-
год. 

% коп. кВт-
год. 

% коп. кВт-
год. 

% 

Собівартість товарної 
продукції, у т.ч.: 

40,81 91,03 49,06 88,11 8,25 -2,92 

- Паливо 32,53 72,56 39,27 70,53 6,74 -2,03 
- Умовно-постійні 

витрати, у т.ч.: 
8,28 18,47 9,79 17,58 1,51 -0,89 

Виробничі послуги 0,78 1,74 0,82 1,47 0,04 -0,27 
Сировина та 
допоміжні 
матеріали 

1,13 2,52 1,39 2,50 0,26 -0,02 

Енергія зі сторони 0,13 0,29 0,14 0,25 0,01 -0,04 
Витрати на оплату 
праці та соціальні 
заходи 

3,54 7,90 3,64 6,54 0,10 -1,36 

Амортизаційні 
відрахування 

0,85 1,90 1,03 1,85 0,18 -0,05 

Інші витрати 1,85 4,13 2,78 4,99 0,93 0,87 
Прибуток з 
електроенергії 

3,14 7,00 5,15 9,25 2,01 2,25 

Цільова надбавка 0,88 1,96 1,47 2,64 0,59 0,68 
Тариф 44,83 100 55,68 100 10,85 0,00 
Тариф без надбавки 43,94 98,40 54,21 97,36 10,27 -1,04 

 

Гранична ціна за електроенергію за кожну годину доби формується на 

ринку по найдорожчому блоку (див. рис. 1.4). Ранжування енергоблоків 

здійснюється диспетчером ДП НЕК «Укренерго» на добу вперед за питомою 

вартістю, яка лежить в основі цінової заявки кожного енергоблоку теплового 

енергогенеруючого підприємства. Питома вартість визначається на основі 

граничних витрат палива на виробництво 1 кВт-г електроенергії. Результати 



 

 

 

 

такого ранжування в оперативному порядку отримує кожне енергогенеруюче 

підприємство (табл.2.8).  

Таблиця 2.8 

Фрагмент ранжування енергоблоків на добу вперед за ціновими заявками, 

заснованими на граничних витратах виробництва електроенергії тепловими 

енергогенеруючими підприємствами (джерело: на підставі даних 

управлінської звітності ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго») 

Електростанції 
 

Номер 
енерго-
блоку 

Питома 
вартість 

грн./МВтг 

Заявлена 
робоча 

потужність, 
МВт 

Сумарна 
потужність 

наростаючим 
підсумком, 

МВт 
1. Хмельницька АЕС 1  1000 1000 
2. Запорізька АЕС 1  1010 2010 
3. Запорізька АЕС 2  1000 3010 
4. Запорізька АЕС 6  1020 4030 
5. ЮУ АЕС 2  1000 5030 
6. ЮУ АЕС 3  1000 6030 
7. Рівненська АЕС 1  420 6450 
8. Рівненська АЕС 2  415 6865 
9. Бурштинська ТЕС 10 286,67 160 7025 
10. Бурштинська ТЕС 9 289,49 160 7185 
11. Зуївська ТЕС 1 290,85 270 7455 
12. Зуївська ТЕС 3 290,85 270 7725 
13. Бурштинська ТЕС 4 302,11 165 7890 
14. Бурштинська ТЕС 1 302,92 150 8040 
15. Криворізька ТЕС 6 321,12 250 8290 
16. Запорізька ТЕС-1 3 323,61 270 8560 
17. Курахівська ТЕС 6 334,09 180 8740 
18. Добротвірська ТЕС-2 7 335,56 140 8880 
19. Вуглегірська ТЕС-1 4 336,84 270 9150 
20. Придніпровська ТЕС-2 8 341,64 120 9270 
21. Придніпровська ТЕС-2 9 341,64 120 9390 
22. Старобешівська ТЕС 6 350,75 160 9550 
23. Старобешівська ТЕС 10 350,75 160 9710 
24. Трипільська ТЕС-1 3 367,13 275 9985 
25. Трипільська ТЕС-2 6 371,58 250 10235 
26. Луганська ТЕС-2 11 374,60 170 10405 

 

Таким чином, покривається тільки паливна складова собівартості 

виробництва електроенергії найдорожчого блоку, а дешевші блоки 

покривають свої змінні і постійні витрати і можуть мати прибуток, і він 

тим більше, чим дешевше блок. Аналіз динаміки граничних цін свідчить про 



 

 

 

 

високу мінливість і непередбачуваність граничної ціни системи внаслідок 

балансування попиту та пропозиції в кожну годину доби і відсутність 

інформації про витрати всіх учасників ринку (конкурентів). З іншого боку, 

з’являється ризик непокриття постійних витрат компанії та виникають 

непокриті витрати (stranded cost). Їх величина мінлива і непередбачувана, як і 

гранична ціна системи.  

ДП «Енергоринок» здійснює постійний моніторинг цінових заявок 

виробників з метою виявлення необґрунтованого їх зниження. Кількість 

таких випадків по різних виробниках може бути зафіксована від 5 до 400 на 

рік. Також здійснюється моніторинг за виробниками, блоки яких найчастіше 

виступають як ціноутворюючі в різні години доби. Динаміка середнього 

рівня цінових пропозицій виробників, які працювали за ціновими заявками у 

2011-2012 рр. характеризується тенденцією зростання (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12 – Середній рівень цінових пропозицій виробників, що працюють за 

ціновими заявками у 2011-2012 рр. (джерело: за даними [137]) 

 

Також, динаміка заявлених граничних цін за останні три роки свідчить 

про зрушення у структурі тарифу у бік збільшення додаткових платежів (за 

робочу потужність і маневреність) з одночасним зменшенням основної 

плати за електроенергію. Враховуючи оцінку технічного стану теплової 

енергетики України зниження частки основної плати може бути обумовлено 



 

 

 

 

зменшенням частки вироблення тепловими енергогенеруючими 

підприємствами, а не досягненням економічної ефективності галузі. 

Через диференційований характер розподілу енергоблоків по групам 

платежі за робочу потужність і маневреність у кожної енергогенеруючої 

компанії різні (рис. 2.13-2.14).  
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Рис. 2.13 – Платежі ГК ТЕС за робочу потужність  

(джерело: за даними [137]) 

 

Плата за робочу потужність здійснюється згідно з механізмом 

нарахування оплати окремо працюючим та резервним енергоблокам. Платежі 

за робочу потужність нараховуються згідно з ціною робочої потужності, яка 

визначається для двох періодів: start-end – особливий розрахунковий період, 

який починається о 6:00 та закінчується о 23:00, і інші розрахункові періоди. 

Для періоду start-end ціна робочої потужності визначається для блоків кожної 

окремої групи (1-4 груп). Для цього розрахункового періоду характерною є 

ознака, що ціни 1 МВт оперативного резерву другої групи і резерву 

потужності третьої групи періодично переглядаються і затверджуються 

НКРЕ. Таким чином, ця група платежів знаходиться під постійним 



 

 

 

 

регулюванням з боку НКРЕ з метою лімітування загального рівня тарифу для 

ГК ТЕС. Така ситуація також унеможливлює покриття постійних витрат 

енергогенеруючих компаній за рахунок платежів робочої потужності, що 

призводить в окремих випадках до негативної рентабельності виробництва. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

ПАТ
"Центренерго"

ПАТ "ДТЕК
Дніпроенерго"

ПАТ
"Донбасенерго"

ПАТ "ДТЕК
Західенерго"

ТОВ "ДТЕК
Востокенерго"

2010
2011
2012

Рис. 2.14 – Платежі ГК ТЕС за маневреність 

(джерело: за даними [137]) 

 

Величина ціни за маневреність залежить від співвідношення 

заявленого всіма виробниками, працюючими за ціновими заявками, 

діапазону регулювання і необхідного діапазону регулювання в енергосистемі. 

Останній визначається як різниця між очікуваним максимальним значенням 

покриття і величиною покриття в даний розрахунковий період. Чим менше це 

співвідношення, тим вище ціна за маневреність.  

У реальних умовах роботи ОЕС України, згідно з Правилами ОРЕ, 

блокові ТЕС виконують роль сектора генерації, що замикає баланс 

потужності та електроенергії ОЕС, як при складанні планового добового 

диспетчерського графіка навантажень, так і при фактичному веденні режиму. 

При цьому на ТЕС покладається регулювання значної частини діапазону 

добового графіка навантажень. Таким чином, енергоблоки ТЕС не тільки 

забезпечують регулювання добового графіка споживання, але і є основним 



 

 

 

 

джерелом резервів потужності і джерелом балансування виробництва і 

споживання електроенергії в добовому розрізі, відіграють провідну роль у 

регулюванні сезонних змін споживання потужності та електроенергії.  

Так, у 2002р. навантаження ТЕС у балансі покриття змінювалася майже 

від 4000 МВт (в окремі дні літнього періоду) до 15500 МВт (в зимовий 

період). Холодні резерви в обсягах до 1500-2000 МВт для забезпечення 

стійкої роботи енергосистеми при позапланових відключеннях блоків, в т.ч. і 

АЕС, в ремонтних та аварійних схемах мережі, і при погрішності прогнозів 

електроспоживання забезпечуються тільки енергоблоками ТЕС. При цьому 

парк блочного обладнання ТЕС ОЕС України по-більшості представлений 

базовими блоками. Робота пиловугільних і газомазутних блоків у змінних 

режимах призводить до зниження їх економічності, збільшуються питомі 

витрати палива на виробництво електроенергії, підвищуються витрати тепла 

та електроенергії на власні потреби блоків і ТЕС при роботі в нестаціонарних 

режимах. Крім того, робота блоків у змінних режимах супроводжується 

інтенсивним зносом основного обладнання. Таким чином, платежі за 

маневреність з одного боку мають стимулюючий характер і дійсно 

покликані стимулювати виробників до максимально можливого регулювання 

навантаження, а з іншого – не враховують технічні особливості українських 

теплових енергетичних блоків і не здатні покрити витрати на відновлення 

устаткування в тривалому періоді. 

За останній час на фоні загального збільшення тарифу на 

електроенергію спостерігається зріст долі нарахування платежів за робочу 

потужність і маневреність в структурі тарифу. Така тенденція має всі 

підстави зберігатися для подальшого стимулювання виробників заявляти 

оперативний та маневрений склад обладнання. Однак, на нашу думку, такі 

стимули з певним часом можуть бути вичерпані і не призведуть до істотних 

змін в регулюванні потужності по суті неманевреними блоками ТЕС.     

Можна стверджувати, що лише з 2002 р. виробники електроенергії 

почали працювати за Правилами оптового ринку. Наступні роки 



 

 

 

 

характеризуються високим ступенем регулювання складових платежу 

тепловим енергогенеруючим підприємствам. Однак впроваджені 

диференційовані механізми економічного стимулювання (платежі за 

маневреність, робочу потужність, пуск блоків, додаткових платежів на 

реконструкцію, за надвиробництво, недовиробництво, розвантаження, 

порушення) можна вважати швидше позитивним, ніж негативним досвідом у 

становленні конкурентних відносин на ринку.  

Результати диспетчеризації, яка проводиться відповідно до Правил 

ОРЕ за ціновими заявками, заявками робочої потужності та маневреності ГК 

ТЕС, виражені у співвідношенні заявлених і прийнятих до графіку 

енергоблоків (рис. 2.15).   
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Рис. 2.15 – Співвідношення заявленої і фактичної потужностей ТЕС у 2011 р. 

(джерело: за даними [137]) 

 

Втім діаграма показує суттєвий розрив між заявленою потужністю і 

фактичною, що також означає зменшення частки ТЕС у покритті споживання 

ОЕС України і збільшення енергоблоків, які знаходяться в резерві. З 

початком роботи енергоблоків Хмельницької і Рівненської АЕС, з щорічним 

поступовим введенням в експлуатацію електростанцій з відновлювальних 

джерел енергії ще більше загострюється проблема дефіциту маневрених 

потужностей, які представлені, головним чином, тепловими 



 

 

 

 

електростанціями. Стрімкий розвиток ВДЕ без поліпшення технічного стану 

теплових енергогенеруючих підприємств тільки загострить потребу в 

маневрених потужностях України.  

Таким чином, енергоблоки ТЕС не тільки забезпечують регулювання 

добового графіка навантаження, але й є джерелом резервів потужності і 

балансування виробництва й споживання електроенергії, виробляють значну 

долю пікової електроенергії, вартість виробництва якої поступово 

збільшується в постійній частині загальних виробничих витрат. 

Аналізуючи складові частини конкурентного механізму ціноутворення, 

слід зазначити, що введення кожного з видів платежів супроводжувалося 

істотними недоліками, що впливають на загальний економічний стан 

окремих теплових енергогенеруючих підприємств. Оплата за відпущену 

електроенергію згідно з граничною ціною системи призвела до проблеми 

демпінгування при подані цінових заявок. Деякими підприємствами-

виробниками подаються занижені цінові пропозиції, що пов’язано з 

посиленням конкуренції за виробництво електроенергії. В такий спосіб 

алгоритм вибору складу енергоблоків в роботу енергосистеми є 

недосконалим, тому що не виключає можливості прийняття до графіку 

навантаження неефективного обладнання і призводить до зниження 

ефективності роботи всієї енергосистеми. 

Таким чином, ретроспективний аналіз тенденцій оптового ринку 

електроенергії дозволив до сучасних детермінант його розвитку віднести:  

– істотну зміну структури виробництва за джерелами генерації: за 

період ретроспективного аналізу з 1990-2012рр. доля в структурі 

виробництва ТЕС скоротилася на 23%; 

– трансформаційні і структурні зміни моделі електроенергетичного 

ринку за роки існування незалежної України, що характеризується появою 

крупної ВІЕК і збільшенням її ваги на ринку, появою електростанцій з ВДЕ; 



 

 

 

 

– подвійність засад процесу формування ціни на електроенергію на 

ОРЕ, який, з одного боку, визначається конкурентним механізмом, з іншого – 

традиційним витратним підходом; 

– поступове зростання середніх цін і тарифів на електроенергію від 

усіх видів генерації за період, що аналізувався; 

– вагомість дотаційних сертифікатів в структурі фактичної оптової 

ринкової ціни на електроенергію, яким за вагою належить друге місце 

(майже 28% у 2011 р.), що знижує ефективність роботи галузі; 

– визначення ціни на електроенергію ГК ТЕС на основі найдорожчого 

заявленого за питомими витратами палива енергоблоку на кожний 

диспетчерський інтервал (1 година), що покриває змінну складову 

собівартості виробництва електроенергії; 

– покриття постійних витрат ГК ТЕС за рахунок платежів за робочу 

потужність, маневреність та інших додаткових платежів; 

– наявність суттєвого зв'язку між темпами розвитку економіки країни і 

темпами виробництва електроенергії. 

Відтак, в результаті аналізу стану електроенергетичної галузі, 

функціонування теплових енергогенеруючих підприємств і загального 

механізму ціноутворення виділено сегмент учасників ОРЕ, що працюють за 

ринковими правилами формування ціни. Більш детальне дослідження 

дозволило виявити такі недоліки сучасних умов ціноутворення: 

– формуванню основної оплати за електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств притаманні значною мірою нестабільність і 

непередбачуваність, що призводить до появи непокритих витрат; 

– елементи платежів теплових енергогенеруючих підприємств у складі 

загального тарифу не здатні забезпечити розширене відтворення виробництва 

і довгострокову стабільність виробників; 

– впроваджувані засади регулювання і контролю процесу 

ціноутворення вносять додатковий елемент нестабільності; 



 

 

 

 

– демпінгування окремими учасниками ринку знижує економічну 

ефективність запровадженої моделі енергоринку і ціноутворення. 

Ці недоліки суттєво впливають на формування моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами, оскільки: 

– по-перше, обмежують сферу його впливу, який не може 

розповсюджуватися на безперервний процес регулювання з боку держави 

процесу встановлення тарифу на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств в частині окремих платежів, однак визначають цей процес як 

окремий об’єкт моніторингу; 

– по-друге, визначають як його об’єкти: склад і структуру витрат на 

виробництво електроенергії; чинники, що впливають на формування 

платежів і чинники, що впливають на формування змінних і постійних витрат 

виробництва електроенергії; показники співставлення платежів з 

відповідними витратами; показники, здатні описати тенденції поведінки 

основних конкурентів на ринку, відстежуючи і аналізуючи їх цінові заявки. 

Відповідно, цей вплив мають враховувати методи та моделі 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами. 
 
 
2.2 Методи і моделі моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію енергогенеруючими компаніями  

 
 
В процесі управління тепловим енергогенеруючим підприємством 

виникає безліч непередбачених функцією управління ситуацій, 

невизначеностей і ризиків. Прийняття рішення в процесі формування ціни на 

електроенергію у виникаючих ситуаціях багато в чому залежить від 

результатів системи моніторингу даного процесу. Саме вона дає підставу 

судити про правильність прийнятого рішення керівництвом з конкретної 



 

 

 

 

проблеми. Моніторинг спирається на теорію управління, вчення про 

розвиток, концепцію циклів, криз. Це дозволяє:  

– за допомогою порівняння виявляти зміни, що відбуваються в 

об’єктах спостереження;  

– на основі кореляцій між змінними встановлювати механізми процесів 

і явищ, які відбуваються в об’єктах спостереження;  

– за допомогою статистичних висновків збагачувати знання, 

підвищуючи тим самим достовірність уявлень про досліджуваний об’єкт. 

Єдиного визначення моніторингу не існує. Це цілком зрозуміло, 

оскільки він використовується в різних галузях. Визначення моніторингу в 

умовах виключно великої різноманітності економічних ситуацій і проблем 

потребує наукового супроводу (табл. 2.9). Узагальнюючи вище викладене 

дослідження термінології, що використовується сьогодні, очевидно, що 

моніторинг – це тривале спостереження за яким-небудь процесом, з метою 

оцінки його стану по відношенню до часу початку спостереження і прогнозу 

про його можливу поведінку в майбутньому. 

Стосовно вивчення процесу ціноутворення, моніторинг процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами – це спеціально організоване системне спостереження за 

ходом і характером кількісних і якісних змін ціноутворюючих чинників з 

метою своєчасного діагностування появи негативних тенденцій втрати 

прибутку. Моніторинг процесу формування ціни на електроенергію 

характеризується тим, що здійснюється в умовах перехідного 

трансформаційного періоду, переходу до повномасштабного 

електроенергетичного ринку. Це означає, що досвіду моніторингу процесів 

на таких етапах розвитку системи практично немає, тим більш немає і його 

теоретичного узагальнення. Такий досвід тільки народжується у вигляді 

реальних процесів в країні і його правильне, наукове відображення набуває 

не тільки практичну значимість для країн, які здійснюють перехід від однієї 

економічної системи до іншої, але і для людства в цілому. 



 

 

 

 

Таблиця 2.9 

Визначення терміну «моніторинг»  

(джерело: на основі [15, 57, 67, 146, 155, 156, 170, 172, 173, 199, 205]) 
Визначення Джерело 

1. Спеціально організоване, систематичне спостереження за станом 
об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу. [170] 

2. Методика і система спостережень за станом певного об'єкта або процесу, 
що дає можливість спостерігати їх у розвитку, оцінювати, оперативно 
виявляти результати впливу різних зовнішніх факторів. Результати 
моніторингу дають можливість вносити коректування з управління 
об’єктом або процесом. 

[57, 155] 

3. Безперервне спостереження за економічними об'єктами, аналіз їх 
діяльності як складова частина управління. Дозволяє своєчасно приймати 
потрібні рішення у відповідь на мінливі умови зовнішнього середовища і 
адаптувати до цих та передбачуваним в перспективі змін політику і 
практику діяльності господарських одиниць, вчасно коригувати помилки, 
які допускаються в управлінні ними. 

[205] 

4. Спостереження, оцінка та прогноз стану будь-якого явища або процесу, 
аналіз їх діяльності як складова частина управління. Застосовується для 
аналізу і вивчення розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, видів 
діяльності, навчання керівників і фахівців у певній галузі. 

[146] 

5. Технологія спостереження та аналізу змін об'єкта управління, яка 
характеризується постійністю, регулярністю здійснення протягом всього 
управлінського циклу. Традиційні об'єкти моніторингу сьогодні - це 
політичні, економічні, соціальні та науково-технічні явища. 

 [173] 

6. Комплексний метод пізнавальної і предметно-практичної діяльності, 
спрямований на безперервне стеження за станом об'єктів за заздалегідь 
заданими параметрами з метою аналізу стану середовища і його 
контролю, що дозволяє здійснювати ефективне прогнозування і 
прийняття оптимальних значущих рішень. 

 [67] 

7. Система загальнонаукових та емпіричних методів пізнання, утворена в 
результаті злиття різних методологічних концепцій і застосовна на всіх 
етапах отримання нового знання для дослідження будь-яких об'єктів 
будь-якої діяльності, незалежно від предметного змісту і наукової 
спеціальності. 

 [156] 

8. Організоване системне спостереження за ходом і характером якісних змін 
у системі, пов’язаних з її переходом з одного стану в інший.  [15] 

9. Безперервний, систематичний процес збору та аналізу даних за певними 
показниками з метою порівняння і формулювання висновків для 
зацікавлених сторін і менеджерів про те, наскільки добре проект, 
програма, процес чи політика здійснюється щодо очікуваних результатів. 

 [199] 

10. Відстеження процесів, що протікають на підприємстві у режимі 
реального часу; складання оперативних звітів про результати роботи 
підприємства за найбільш короткі проміжки часу (день, тиждень, місяць); 
порівняння цільових результатів з фактично досягнутими 

 [172] 

 



 

 

 

 

Таким чином, моніторинг процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами в умовах перехідної 

економіки набуває значимість актуальної проблеми. 

Процеси моніторингу залежать від потреб і умов конкретного 

підприємства. Загальні принципи формування моніторингу змістовно 

висвітлені у роботах [200, 73], де до них віднесені такі: 

– всебічність – моніторинг повинен бути всебічним, ґрунтуватися на 

простих і зведених вимірах, фокусуючись на винятках; 

– відповідність – моніторинг має відповідати місії, баченню, цілям і 

стратегії підприємства; 

– прийнятність – метод моніторингу має бути прийнятний для його 

об’єктів; 

– своєчасність – дані моніторингу повинні бути доступні, дозволяючи 

виявляти відхилення для прийняття оперативних рішень; 

– доказовість – отримана моніторингом інформація має піддаватися 

перевірці іншими засобами, тобто бути точною і заснованою на фактах; 

– динамічність – будь-яка форма моніторингу повинна допускати 

оперативні коригуючі  заходи; 

– гнучкість (адаптованість) – система моніторингу повинна легко 

адаптуватися, забезпечуючи точну, значиму та своєчасну інформацію в 

змінному середовищі; 

– систематичність – здійснення моніторингу протягом менш тривалого 

терміну з певними інтервалами збору інформації; 

– комплексність – одночасне відстеження змін показників, що 

характеризують розвиток явища (моніторинг може здійснюватися в розрізі 

окремого показника або може бути застосований інтегральний показник); 

– незалежність і об’єктивність. Необхідно виключити можливість 

впливу на систему моніторингу суб’єктивних чинників. 

На теплових енергогенеруючих підприємствах в сучасних ринкових 

умовах використання інформації, інформаційних систем і комунікацій, які 



 

 

 

 

пронизують всі рівні їх оргструктури, має вирішальне значення для успіху їх 

діяльності. Важливо, щоб теплове енергогенеруюче підприємство 

застосовувало належні методи моніторингу і вимірювання показників. Для 

цього кожному підприємству необхідно визначити свої вимоги до 

моніторингу та вимірювань і правила їх виконання, щоб продемонструвати 

здатність процесів досягати запланованих результатів, інакше необхідно 

розробляти і впроваджувати коригувальні та (або) попереджувальні дії.  

В процесі дослідження методів моніторингу в наукових джерелах [7, 

15, 58,  67, 73, 86, 156, 173, 199, 200] розроблено класифікацію методів 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами (рис. 2.16) та здійснено порівняльний 

аналіз (Додаток А) з метою вибору і адаптації відповідних методів щодо 

впровадження моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами. 

Виявлені методи моніторингу можна розділити на групи в залежності 

від вибору: 

1)  підходів до виміру процесу (інформації): ентропійний; 

ексергетичний; інструментальний; соціологічний; експертний; 

розрахунковий; 

 2) методологічної основи: багатовимірний; кваліметричний; 

системний; динамічний; кількісний; якісний; маркетинговий; ситуаційний; 

соціальний; семантичний;  інтегрований;  

3) застосованого апарату:  емпіричні методи; математико-статистичні 

методи; аналітичні методи; методи описової статистики (графічні методі); 

інформаційно-аналітичні. 

Розроблена класифікація дозволяє обрати більш прийнятні методи 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами в залежності від поставлених цілей. 

 



 

 

 

 

 
 

Рис. 2.16 – Класифікація методів моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами 

(джерело: авторська розробка на підставі [7, 15, 58,  67, 73, 86, 156, 173, 

199, 200]) 

 

Враховуючи специфіку процесу формування ціни на електроенергію 

теплових енергогенеруючих компаній, що характеризується нестабільністю і 

наявністю цінового ризику, особливої уваги заслуговують методи 
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- ексергетичний 
- ентропійний (індикатор адаптаційної ефективності) 
- інструментальний 
- соціологічний 
- експертний 
- розрахунковий (статистичний) 

- системний   - кваліметричний 
- багатовимірний  - динамічний 
- кількісний і якісний - ситуаційний  
- соціальний    - інтегрований 
- семантичний  - рефлексивний 

Емпіричні методи: 
Метод «20%» (Парето), експертних оцінок, вивчення 
документації, Делфi 

Математико-статистичні методи: 
Аналіз трендів; регресійний аналіз, кореляційний аналіз, 
статистичне управління процесами (ІЗС) 

Інформаційно-аналітичні (на основі штучного 
інтелекту): 

Штучний інтелект (Data mining), нейронні мережі, 
побудова сховищ даних (OLAP, Access тощо) 

Методи описової статистики (графічні): 
Графічний метод «радар», метод побудови панелі 
індикаторів (Dashboards, Widjet), методи картування (BSC-
Balanced Score Card), діаграма Ганта 

Аналітичні методи: 
Ранжування (інтервальне, суцільне, окремих індикаторів), 
експеримент, рейтингова оцінка, порівняння і 
співставлення, бенчмаркинг, аудит (перевірка), контроль 



 

 

 

 

моніторингу, які, на відміну від інших, не втрачають своєї ефективності в 

умовах непередбачуваності. Такими методами є: в залежності від 

методологічної основи – динамічний, багатовимірний, в залежності від 

підходів до виміру інформації – ентропійний. Також особливості ринкового 

ціноутворення вимагають нових підходів до використання методів 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію, тому, на нашу 

думку, з метою врахування впливу ринкового ризику необхідно 

застосовувати інтегрований підхід. 

З одного боку аналіз сучасного функціонування  діяльності теплових 

енергогенеруючих підприємств навіть в умовах зростаючих обсягів 

статистичної, аналітичної та іншої інформації  свідчить про те, що питання 

моделювання систем моніторингу представлені досить фрагментарно і 

стосуються окремих елементів системи. З іншого, незважаючи на те, що 

теорія і практика моделювання моніторингу як універсальної технології, 

активно розробляється і застосовується для організації процесу управління 

будь-якою соціально-економічною системою, модель моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами, яка б включала багатоаспектний алгоритм впровадження 

моніторингу процесу, на даний час відсутня. Тобто, на сьогоднішній день 

недостатньо вирішеними є питання організації і застосування моніторингу 

процесу формування ціни в ринкових умовах, чітко не визначені його цілі і 

завдання, не створена система моніторингових досліджень, не існує 

налагодженого процесу реалізації і розповсюдження отриманої інформації, 

не сформована система збору даних, не існує єдиного підходу щодо поняття 

і формування індикаторів.   

При побудові моделі моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами можна 

дотримуватися точок зору багатьох науковців [7, 15, 23, 31, 35, 58,  67, 73, 86, 

119, 120, 148, 156, 160, 161, 171-173, 176, 199, 200]. На нашу думку, всі 

моделі моніторингу можна розділити на статичні (структурно-логічні) – 



 

 

 

 

такі, що містять формулювання мети, завдань, функцій, об’єкту, предмету, 

принципів і підходів моніторингу, і динамічні (змістовні) – такі, що містять 

зміст технології моніторингу, як процесу. Статичні моделі представлені в 

роботах [7, 173, 199], автори яких вважають, що розробка моделі 

моніторингу повинна включати такі складові: 

1) поняття, мета і завдання моніторингу; 

2) об’єкт і предмет моніторингу; 

3) джерела моніторингу; 

4) процедури і методи збору інформації; 

5) суб’єкти, що здійснюють збір інформації по предмету моніторингу; 

6) структура і зміст матеріалів моніторингу; 

7) особливості проведення моніторингу. 

В роботах [23, 31, 35, 119, 160] перевага надається динамічним 

моделям моніторингу процесів в управлінні, освіті, менеджменті якості та 

інших соціально-економічних системах. Згідно [31, 87, 160, 171] модель 

управлінського моніторингу, як процесу повинна складатися з таких етапів: 

– 1 етап: визначення цілей моніторингу; 

– 2 етап: розробка показників (індикаторів) моніторингу; 

– 3 етап: організація збору показників (індикаторів) моніторингу; 

– 4 етап: розрахунок ефективності моніторингу; 

– 5 етап: аналіз результатів розрахунку ефективності; 

– 6 етап: прийняття управлінських рішень щодо удосконалення змісту 

та процедур моніторингу. 

Згідно [172] модель моніторингу, висвітлюючи його як процес, 

визначає моніторинг як циклічну послідовність узгоджених дій щодо 

вирішення проблеми, а саме: 1) спостереження за об’єктом; 2) формування 

оціночних критеріїв; 3) збір, аналіз і діагностика даних; 4) моделювання; 5) 

прогноз і оцінка прогнозного стану об’єкта. 



 

 

 

 

Інтерес представляють також роботи зарубіжних науковців [86, 149, 

199], в яких обґрунтовуються моделі моніторингу і оцінки, орієнтовані на 

результат (рис. 2.17).  

 

 
Рис. 2.17 – Модель моніторингу і оцінки орієнтована на результат 

(джерело: на підставі [86, 149, 199]) 

 

Як видно, більшість цих моделей використовують стратегічний підхід 

щодо рішення завдань моніторингу. Автор роботи [61] пропонує 

застосовувати структурно-змістовну модель моніторингу процесу, тобто 
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модель, яка поєднує риси як статичної, так і динамічної моделей. Він виділяє 

такі основні етапи моніторингу: 

1) підготовчий етап – теоретична підготовка керівників і суб’єктів 

моніторингу: 

– знайомство з основним категоріальним апаратом моделі моніторингу; 

– освоєння сутнісних характеристик технології моніторингу; 

– формулювання задуму технології моніторингу; 

2) проектувальний етап – визначення стратегії і тактики моніторингу: 

– формулювання принципів побудови і проведення моніторингу; 

– виділення функцій моніторингу; 

– визначення цільових орієнтирів і постановка завдань моніторингу; 

– визначення об’єкта і предмета моніторингу; 

– вибір типу і виду моніторингу; 

– вибір критеріїв, показників і індикаторів; 

– підбір суб’єктів моніторингу; 

– розробка програми моніторингу; 

3) діагностичний етап – вивчення результатів моніторингу: 

– збір і систематизація інформаційних матеріалів; 

– обробка та інтерпретація інформаційний матеріалів; 

4) аналітичний етап – виявлення причин відхилень від запланованих 

результатів: 

– оцінка; 

– порівняння; 

– формулювання проблем на основі розходжень результатів від 

запланованих величин; 

– виявлення недоліків процесу, умов, системи; 

– ранжування переліку проблем за значимістю; 

5) завершальний етап – підготовка звіту моніторингу: 

– підведення підсумків моніторингу; 

– узагальнення і оформлення результатів моніторингу; 



 

 

 

 

– розробка програми і плану удосконалення предмет моніторингу. 

Узагальнюючи досвід сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців 

щодо розробок моделей моніторингу, можна зазначити, що, на наш погляд, і 

статична і динамічна моделі мають суттєве значення для розробки 

концептуальної моделі моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами. При 

розробці концептуальної моделі моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію принциповим є необхідність врахування: 

1) двоетапного підходу щодо побудови моделі з відображенням її 

статики і динаміки; 

2) інтегрованого підходу щодо моніторингу процесу формування ціни 

на електроенергію і управління ринковим ризиком в процесі ціноутворення; 

3) особливостей моделей моніторингу, орієнтованих на результат; 

4) оцінки як обов’язкового елементу системи інтегрованого 

моніторингу. 

Отже, двоетапна інтегрована модель моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами, 

орієнтована на результат і містить: а) такі елементи, як об’єкт, предмет, ціль, 

принципи, підходи (методи), ресурсні обмеження, очікувані результати і б) 

елементи технології моніторингу, такі як послідовність взаємопов’язаних 

етапів з відображенням прямих і зворотних зв’язків (рис. 2.18). 

Відтак, вивчення методів і моделей моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію енергогенеруючими підприємствами показало, що: 

– потрібно класифікувати методи моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами. 

Відповідно, авторська класифікація дозволяє визначити методи моніторингу 

в залежності від підходів до виміру процесів, методологічної основи і 

застосованого апарату. Це підвищує обґрунтованість вибору методів, не 

порушуючи зв’язки з об’єктом моніторингу; 



 

 

 

 

 
Рис. 2.18 - Двоетапна інтегрована модель моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами (джерело: авторська розробка) 

І ЕТАП – СТАТИЧНА МОДЕЛЬ 
МОНІТОРИНГУ 

ІІ ЕТАП – ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ 
МОНІТОРИНГУ 

Об’єкт 

Предмет 

Ціль 

Методи 

Суб’єкти  

Обмеження і ресурси 

Результати 

1. Підготовчий етап 

4. Оцінка і аналіз 

5. Складання звітності 

3. Діагностичний етап 

2. Проектувальний етап 

6. Використання висновків 

7. Подальше підтримання 
моніторингу 

попередній моніторинг 

проміжний моніторинг 

підсумковий моніторинг 

моніторинг результату 

моніторинг внутріш
ніх і 

зовніш
ніх чинників С

ис
те

м
а 

уп
ра

вл
ін

ня
 

ці
но

ви
м

 
ри

зи
ко

м
 



 

 

 

 

– наявний досвід застосування методів моніторингу об’єктів, процесів, 

явищ техніко-технологічних, екологічних, економічних, інформаційних та 

інших систем може бути використаний при здійсненні моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами; 

– процес формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих компаній характеризується нестабільністю і наявністю 

цінового ризику. Тому виділено динамічний, багатовимірний, інтегрований, 

ентропійний методи моніторингу, які, в порівнянні з іншими, не втрачають 

своєї ефективності в умовах непередбачуваності ціноутворення в 

конкурентному секторі електроенергетики; 

– розробка моделі моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію має ґрунтуватися на класичному підході і авторському 

бачені. Сформована двоетапна інтегрована модель моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами зорієнтована на результат, яка дозволяє визначити об’єкт, 

предмет, ціль, принципи, підходи (методи), ресурсні обмеження, очікувані 

результати моніторингу процесу формування ціни на електроенергію, а 

також технологію моніторингу як процесу. Модель чітко демонструє 

інтегрований підхід, який було нами враховано через те, що ефективність 

моніторингу безпосередньо пов’язана з наявністю системи управління 

ризиком на тепловому енергогенеруючому підприємстві.  

 
 
2.3 Аналіз чинників ціноутворення та оцінка впливу ризику на 

результативність діяльності теплових енергогенеруючих компаній 

 
 
Аналіз механізму ціноутворення в електроенергетиці України дозволив 

виявити наявність певної нестабільності в процесі формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих компаній, що обумовлено дією 



 

 

 

 

нового механізму формування цін на електричну енергію, при якому ціни 

відображають баланс інтересів виробників і споживачів електроенергії. В 

ринкових умовах ймовірність негативного впливу цінового ризику на 

прибутковість енергогенеруючих компаній збільшується, отже, в таких 

умовах необхідно оцінювати ступінь схильності цінового ризику і пов’язану 

з ним величину втрати прибутковості. 

Моніторинг та аналіз схильності до цінового ризику теплових 

енергогенеруючих компаній доцільно проводити на основі виявлених 

чинників і складових портфеля цінового ризику (див. рис. 1.8). Це дозволяє 

виявити окремі чинники цінового ризику і проаналізувати їх вплив на процес 

формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств. 

Ціновий ризик має місце при виконанні таких умов: 

1) непостійність цін на вихідні матеріали (послуги); 

2) наявність обмеженого вибору постачальників, тобто відсутність 

конкурентного ринку постачальників; 

3) непостійність цін на вихідну продукцію; 

4) відсутність можливості у підприємств вільного встановлення цін на 

вихідну продукцію; 

5) відсутність можливості у підприємств вільно зберігати обсяги 

виробництва в натуральному вираженні. 

Аналіз пропонується виконувати у такій послідовності: 

– аналіз структури витрат та складових собівартості; 

– аналіз ринку постачальників палива для теплових енергогенеруючих 

підприємств; 

– аналіз динаміки цін на первинні енергоносії; 

– аналіз динаміки та ступеню волатильності цін на електроенергію в 

конкурентному секторі ОРЕ; 

– аналіз складових ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств; 



 

 

 

 

– оцінка впливу рівня витрат на прибутковість енергогенеруючих 

підприємств; 

У результаті аналізу структури витрат на виробництво електроенергії 

тепловими енергогенеруючими підприємствами виявлено, що існує 

залежність виробників електроенергії від ринку палива через те, що паливна 

складова в структурі витрат виробництва електроенергії по окремих 

енергетичних блоках досягає 70-80% (табл. 2.10). Відповідно, і цінова заявка 

на продаж електроенергії енергогенеруючими компаніями теплових 

електростанцій в оптовий ринок електроенергії формується на основі 

вартості органічного палива. 

Таблиця 2.10 

Складові собівартості 1 кВт-г електроенергії у 2012 р, що вироблена 

ПАТ  «ДТЕК Дніпроенерго» (джерело: за даними [54]) 
Собівартість електроенергії 

Постійні витрати Паливна складова Повна 
собівартість 

 
Найменування структурного 

підрозділу ПАТ «ДТЕК 
Дніпроенерго» коп./кВ

т-год. % коп./кВт-
год. % коп./кВ

т-год. % 

1. Придніпровська ТЕС 10,92 20,5 42,36 79,5 53,28 100 
2. Криворізька ТЕС 11,76 24,83 35,60 75,17 47,36 100 
3. Запорізька ТЕС 12,84 25,52 37,48 74,48 50,32 100 
4. Всього по ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго» 14,08 26,83 38,28 73,11 52,36 100 

 

На ринках первинних енергоносіїв, як газу так і вугілля, відсутня 

реальна конкуренція. По суті ринок вугілля є закритим для споживачів, що 

робить неможливим вільний вибір генеруючою компанією постачальника 

палива. Завдяки цьому, здатність майже всіх енергогенеруючих компаній  

теплових електростанцій України впливати на свої витрати в частині 

паливної складової суттєво зменшено. Однак в аспекті оцінки ринкового 

ризику, враховуючи навіть передбачувану ситуацію на ринку первинних 

енергоносіїв, виявлено, що ціна на енергоносії не є постійною (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19 – Динаміка змін цін на вугілля ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» у 2012 р. 

(джерело: побудовано за даними [55, 61, 136]) 

 

Динаміка цін на вугілля проаналізована з двох позицій – вартості 

натурального і умовного палива. Протягом 2012 р. очевидні щомісячні 

коливання цін на вугілля. Цю тенденцію відображає крива, що описує 

динаміку цін на вугілля за 1 тонну натурального палива. Проте якщо 

зіставити її з динамікою цін на вугілля за 1 тонну умовного палива, то 

виявляється ще одна негативна особливість – якість вугілля, яка не завжди 

відповідає його ціні. Так ціна на вугілля з найвищою калорійністю за 2012 рік 

зафіксована в січні в межах 505,3 гривень за тонну, ціна найменш якісного 

палива була зафіксована в липні і склала близько 549,0 гривень за тонну. 

Незважаючи на те, що спостерігається подальше підвищення цін на вугілля, 

ця тенденція не пов’язана з поліпшенням його якості. Більше того, така 

ситуація призводить до суттєвих відхилень показника питомих витрат, що 

негативно впливає на змінну складову собівартості виробництва 

електроенергії, тобто на величину паливної складової, на основі якої 

формуються цінові заявки теплової електростанції. 

В результаті аналізу ціни палива виявлено один з найбільш значущих 

внутрішніх чинників цінового ризику – мінливість витрат на споживані 

ресурси. Тим не менш, в аспекті даного дослідження основним об’єктом 

цінового ризику в ринково орієнтованій електроенергетиці України є ціна на 



 

 

 

 

електроенергію. Український ринок електроенергії як конкурентний 

електроенергетичний ринок в частині формування оптової закупівельної ціни 

електроенергії теплових енергогенеруючих підприємств характеризується ще 

більшим ринковим ризиком, ніж ринки палива внаслідок значних коливань 

цін. Так ціна на електроенергію протягом доби може змінюватися на 400%. 

Причиною цінових коливань або так званої цінової волатильності є 

нерівномірний характер споживання електроенергії, що зв’язує режими 

виробництва з графіками навантаження конкретних споживачів. Практично 

це означає, що при хронологічній нерівномірності енергоспоживання попит 

на електроенергію в кожен момент часу повинен покриватися необхідним 

обсягом і відповідною потужністю. Різкі коливання режимів 

енергоспоживання, на які багато в чому впливають графіки роботи великих 

промислових споживачів, погодні умови, призводять до зростання витрат 

енергогенеруючих установок, вимушених переходити на пікові графіки 

навантажень, що збільшує собівартість виробництва електроенергії. 

Графіки (рис. 2.20) виразно демонструють періодичність коливань цін, 

яка обумовлена зміною споживання електроенергії протягом року, тижня і 

доби. Поведінка середньомісячних цін протягом року (рис. 2.20 (а)) 

характеризується наявністю тенденцій підвищення в холодні місяці року і 

зниження в літні місяці, що обумовлено підвищенням і зниженням попиту у 

відповідні періоди.  

У цілому оптова ціна купівлі електроенергії в ОРЕ повторює напрямки 

змін граничної ціни системи. Однак у літні місяці спостерігаються великі 

розбіжності між цими показниками, ніж у зимові, що пояснюється 

зростанням додаткової складової оптової ціни покупки, а саме плати за 

маневреність і робочу потужність в літні періоди. Протягом тижня (рис. 2.20 

(б)) динаміка середньодобових цін носить реверсивний характер і 

характеризується наявністю досить високих піків і провалів. Такі коливання 

також обумовлені тенденцією збільшення попиту в одні дні тижня і 

зниження в інші дні.  
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Рис. 2.20 – Коливання закупівельних цін на електроенергію генеруючих 

компаній ТЕС (джерело: побудовано за даними [55, 70, 137]) 



 

 

 

 

Аналізуючи характер поведінки цін протягом доби (рис. 2.20 (в)) слід 

відзначити наявність кластеризації волатильності цін, тобто наявності 

великої кількості цінових коливань в одні проміжки часу і досить спокійної 

поведінки цін – в інші. 

Відтак, спостерігається висока мінливість цін на оптовому ринку 

електроенергії, яка обумовлена такими зовнішніми факторами як:  

– мінливість попиту залежно від пори року, дня тижня, часу доби;  

– мінливість пропозиції в натуральному вираженні, тобто пропозиції 

потужності;  

– встановлення ринкової рівноваги на основі цінових пропозицій 

конкурентів;  

– регулювання обсягів реалізації електроенергії в оптовий ринок 

тепловими енергокомпаніями, що пов’язано обмеженнями потужності;  

– наявність недобросовісної конкуренції. 

І такими внутрішніми факторами як:  

– мінливість витрат на паливо;  

– рівень постійних витрат;  

– здатність енергогенеруючих установок брати участь у регулюванні 

графіка навантажень. 

Аналіз динаміки цін на паливо та електроенергію за різні часові 

періоди показав, що виконуються всі умови схильності до цінового ризику, 

які виражаються у непостійності закупівельних оптових цін на вироблювану 

електроенергію і можливості вільного встановлення ціни і обсягу реалізації 

для кожного виробника. Тому доцільно проаналізувати ступень впливу 

цінового ризику на прибутковість теплових енергогенеруючих підприємств. 

Для виявлення впливу цінового ризику на прибутковість теплових 

енергогенеруючих підприємств проведено аналіз зміни прибутку залежно від 

змін основних ринкових параметрів за один з місяців 2012 р. ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго». Фрагмент аналізу за місяць представлено в табл. 2.11.  



 

 

 

 

Таблиця 2.11 

Зміни прибутку компанії ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» в залежності від змін ринкових параметрів за місяць у 2012 р. 

(джерело: розраховано за даними [54]) 
Показники виробничої діяльності  структурних підрозділів теплової енергогенеруючої компанії  

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 
Криворізької ТЕС Запорізької ТЕС Придніпровської ТЕС 
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Прибуток 
(збиток), грн. 

 
 
 
 

Прибуток 
(збиток) ПАТ 

ДТЕК 
«Дніпроенерго», 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 543,82 6989 428,01 809396,09 15848 408,08 2151207,52 4913 478,5 320917,16 3281520,77 
2 532,55 4956 498,63 168107,52 16188 405,97 2049077,04 2819 627 -266254,55 1950930,01 
3 553,29 4811 516,8 175553,39 14797 415,21 2043169,76 2684 633,6 -215552,04 2003171,11 
4 561,44 4952 499,66 305934,56 9926 468,11 926393,58 2848 587,45 -74076,48 1158251,66 
5 569,01 4993 493,68 376122,69 10064 465,89 1037799,68 2786 604,8 -99710,94 1314211,43 
6 530,63 5034 492,03 194312,4 10502 459,29 749212,68 4756 485,1 216540,68 1160065,76 
7 474,16 5120 488,07 -71219,2 10552 458,57 164505,68 6015 438,9 212088,9 305375,38 
.. … … … … … … … … … … … 

28 485,78 15315 102,60 5868401,7 10028 480,62 51744,48 6143 435,6 308255,74 6228401,92 
29 509,65 20409 96,92 8423406,57 12325 450,06 734446,75 12044 359,7 1805997,8 10963851,12 
30 504,08 19975 97,29 8125630,25 10277 476,61 282309,19 14021 346,76 2205783,72 10613723,16 
∑ - 339460 - 70905907,96 355181 - 26772036,16 222353 - 23572339,91 121250284 



 

 

 

 

Аналітичні дані демонструють значні коливання прибутку по кожному 

структурному підрозділу компанії. При цьому показник прибутку за одну 

добу може змінитися з позитивного значення на негативне. Обмеження 

обсягів вироблення знижують рентабельність компанії, тоді як великі обсяги 

виробництва дозволяють знизити постійну складову собівартості 1 кВт-г. 

Крім наявності очевидних чинників виникнення збитків 

електростанцій, таких як зміна середньозваженої ціни закупівлі 

електроенергії на оптовому ринку і зміна обсягів реалізації, істотний вплив 

на рентабельність здійснює рівень постійних витрат окремих електростанцій 

і компанії в цілому. За аналізований період найбільш високий рівень 

постійних витрат спостерігається на Придніпровській ТЕС, тому результат її 

діяльності є найбільш чутливим до негативних змін ціни і товарного відпуску 

електроенергії. Незважаючи на те, що в цілому прибуток підприємства за 

вересень 2012 р. склав 121250284 грн., очевидними є втрати 

енергопідприємства в окремі дні місяця, коли ціна закупівлі опускалася 

нижче собівартості виробництва електроенергії, а зниження обсягів 

вироблення збільшувало постійну складову собівартості одиниці продукції. 

Таким чином, підприємство недоотримало прибуток у результаті коливань 

ринкових параметрів у розмірі 1027113,81. Результати аналізу діяльності 

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» є показовими для всього конкурентного сектора 

електроенергетики, через те що умови оптової торгівлі електроенергією для 

всіх енергогенеруючих компаній теплових електростанцій однакові. 

Відмінності можуть мати місце в частині паливної складової внаслідок 

різної віддаленості від постачальника палива і ступеня відкритості ринку 

палива для окремих компаній. 

Аналіз складових ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств дозволяє розкрити джерела формування чинників цінового 

ризику і виділити ті, на які підприємство може безпосередньо впливати, і 

такі, вплив на які унеможливлюється через зовнішній характер їх виникнення 

(рис. 2.21).  



 

 

 

 

 
Рис. 2.21 – Формування показника фактичної рентабельності виробництва електроенергії на тепловому 

енергогенеруючому підприємстві (джерело: авторська розробка)
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Така модель дозволяє більш чітко побачити, в чому виражені внутрішні 

і зовнішні джерела ризику зниження прибутковості теплових 

енергогенеруючих компаній. Так, поряд із зовнішніми факторами цінового 

ризику, вираженими в таких показниках моделі як вартість натурального 

палива і його калорійність, обсяг виробництва електроенергії, платежі за 

відпущену електроенергію, робочу потужність і маневреність, слід виділити 

внутрішні фактори ризику – витрати. Незважаючи на те, що величина 

паливної складової собівартості безпосередньо залежить від цін на ринку 

палива, тобто зовнішнього чинника, в даній моделі ці витрати як і постійні 

віднесено до внутрішнього фактору ризику. Це пов’язано з особливостями 

облікової політики підприємств, через те, що істотний вплив на величину 

змінної частини собівартості чинить обраний спосіб оцінки палива, 

використовуваного у виробництві, який вибирається ним самостійно. 

При виділенні постійної і змінної складових собівартості як внутрішніх 

факторів ризику виникає необхідність проведення операційного аналізу 

тільки вже не цінового, а підприємницького (виробничого) ризику, який 

полягає в оцінці впливу рівня витрат на прибутковість енергогенеруючих 

підприємств. Операційний аналіз виявляє наскільки прибуток залежить від 

обсягів реалізації, ціни і витрат, а також  сприяє визначенню оптимальних 

пропорцій між витратами, які реагують на зміни виробництва, рівень 

підприємницького ризику кожної окремої електростанції і компанії в цілому. 

В операційному аналізі основними вважаються методи [110, 185, 188]: 

– операційного важеля, який дозволяє визначити, як сильно змінюється 

прибуток при тих чи інших змінах обсягу реалізації; 

– аналізу беззбитковості, який здійснюється для визначення обсягу 

виробництва, при якому забезпечується покриття витрат підприємства, а 

також виявлення оптимального для підприємства обсягу виробництва і 

темпів його розвитку, що важливо для забезпечення платоспроможності і 

беззбитковості підприємства; 



 

 

 

 

– запасу фінансової міцності, який показує, наскільки підприємство 

може знизити виручку від реалізації своєї продукції, забезпечуючи при цьому 

фінансову стійкість; 

– аналізу чутливості критичних співвідношень, що передбачає 

відстеження того, як змінюється прибуток у відповідь на зміни одного з 

параметрів за умови, що інші залишатимуться незмінними. 

При здійсненні оцінки схильності до ризику ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго» у розрізі трьох її структурних підрозділів (табл.2.12) 

використана загальноприйнята методика розрахунку основних показників 

операційного аналізу [163, 164, 185].  

Таблиця 2.12 
Результати операційного аналізу діяльності компанії ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго» за місяць у 2012 р.  

(джерело: розраховано за даними [144, 154, 185]) 
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 

Показники Криворізька 
ТЕС 

Запорізька 
ТЕС 

Придніпровська 
ТЕС 

Всього по 
компанії 

1. Обсяг реалізації, кВт-г 339460000 355181000 222353000 919994000 
2. Виторг від реалізації, грн. 173425882,1 184131879,2 114025776,7 481593942 
3. Змінні витрати, грн./кВт-г 0,356 0,3748 0,4236 0,3828 
4. Сукупні змінні витрати, грн. 120847760 133121838,8 94188730,8 348158329,6 
5. Маржинальний дохід (ряд. 
2-ряд. 4), грн. 52578122,1 51010040,4 19837045,9 133435612,4 

6. Маржинальний дохід, % 69,7 27,7 17,4 27,7 
7. Постійні витрати, грн. 36087911 39696702 32479120 108263733 
8. Прибуток (збиток)  
(ряд. 5 – ряд. 7), грн. 16490211,1 11313338,4 -12642074,1 25171879,4 

9. Крапка беззбитковості, грн. 
(ряд. 7 : ряд. 6) 51788943,36 143293913,9 186693971,6 390743947,7 

10. Операційний важіль  
(ряд. 5 : ряд. 8)  3,2 4,5 -1,5 5,3 

11. Запас фінансової міцності:  
11.1 (ряд. 2 – ряд. 10), грн. 121636938,7 40837965,3 -72668194,93 90849994,31 
11.2 ((ряд. 2 – ряд. 10) :  
         ряд. 2), % 70 22 -64 19 

12. Сума покриття на 
одиницю продукції, грн./кВт-г 0,1549 0,1436 0,0892 0,1450 

 

В основі розрахунків всіх показників (операційного важеля, точки 

беззбитковості, запасу фінансової міцності) лежить поняття маржинального 



 

 

 

 

доходу (валової маржі), який показує результат від реалізації продукції за 

вирахуванням змінних витрат, покриває постійні витрати і покликаний 

забезпечувати формування прибутку підприємства. 

Дія методів операційного важеля і аналізу беззбитковості ґрунтується 

на характері поведінки витрат:  

– змінні витрати змінюються в залежності від змін обсягу виробництва; 

– так звані постійні витрати при цьому залишаються незмінними, тобто 

вплив змінних і постійних витрат на прибуток підприємства є 

непропорційним. 

Дія операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від 

реалізації призводить до ще більш інтенсивних змін прибутку. 

Інтерпретуючи отримані результати аналізу, можна зробити висновок: якщо 

Криворізька ТЕС при незмінних ціні, змінних і постійних витратах збільшить 

обсяг реалізації електроенергії на 10%, то прибуток зросте на 32 % (10% × 

3,2). Сила впливу операційного важеля у Запорізької ТЕС вище (4,5). Це 

пояснюється незначною віддаленістю обсягу виробництва і виручки від 

точки беззбитковості і, внаслідок чого, зона фінансової міцності у цієї 

електростанції набагато нижче, ніж у Криворізької ТЕС. Аналіз 

беззбитковості показує величину електроенергії (у вартісному вираженні), 

яку необхідно реалізувати для того, щоб покрити сукупні витрати. Так, якщо 

аналізувати діяльність по всій компанії, то для покриття всіх витрат 

необхідно реалізувати електроенергії на суму близько 390743,9 тис. грн. 

Різниця між досягнутою виручкою і точкою беззбитковості складає запас 

фінансової міцності підприємства. Так, запас фінансової міцності 

Криворізької ТЕС становить 121636,9 тис. грн. або 70 % виручки. Це означає, 

що підприємство може витримати зниження виручки приблизно на 70% без 

серйозної загрози для його фінансового стану. Очевидно також, що цей 

показник для Запорізької ТЕС і в цілому для компанії значно нижче і складає 

всього 22% і 19% відповідно. Аналізуючи ці ж показники по 

Придніпровській ТЕС, слід зазначити, що в періоді  аналізу її діяльність 



 

 

 

 

збиткова. Величина валової маржі не покриває постійні витрати, а обсяг 

реалізації і високі в порівнянні з іншими електростанціями питомі змінні 

витрати роблять виробництво в даному місяці нерентабельним.  

Значення для аналізу має показник, що характеризує суму покриття на 

одиницю продукції (табл. 2.14, стр.12). Вирішальним аргументом розрахунку 

цього показника є можливість визначення дійсного внеску в результат роботи 

підприємства кожного підрозділу. Проте слід також відзначити що цей 

показник характеризує величину прибутку-брутто, оскільки сумарна 

величина сум покриття повинна покрити ще й величину постійних витрат по 

кожній станції і по компанії в цілому, після чого може бути визначена 

величина результату роботи підприємства. Проведений операційний аналіз 

ускладнюється специфікою діяльності оптового ринку електроенергії через 

то, що визначення результатів діяльності окремої електростанції і компанії в 

цілому здійснюється під впливом мінливості цін і обсягів реалізації. У таких 

умовах очевидна необхідність проведення операційного аналізу на основі 

прогнозних значеннях ціни, обсягів реалізації та структури витрат 

підприємства. 

Таким чином, ринковий ризик є одним із ключових для теплових 

енергогенеруючих компаній,  поступаючись в ієрархії важливості лише 

ризику змін галузевого законодавства і регулювання. Серед проаналізованих 

ринкових ризиків найбільше значення має ризик змін цін на електроенергію.  

З метою визначення наявності системи управління ринковим ризиком 

на теплових енергогенеруючих підприємствах проведено експертне 

опитування управлінського персоналу за такими питаннями:   

– оцінка схильності до ризику; 

– ідентифікація ризиків, якими підприємство управляє; 

– місце знаходження функції управління ризиками; 

Дослідження проведено на базі Центру післядипломної освіти 

Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ). 

Респондентами виступили управлінський персонал теплових 



 

 

 

 

енергогенеруючих підприємств, з якими ОНПУ укладає щорічно Договори на 

підвищення кваліфікації (структурні підрозділи ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», 

ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Центренерго») 

[140]. Кількість оброблених анкет – 132. Здійснюючи аналіз результатів 

відповідей на питання «Якими видами ризиків здійснюється управління на 

підприємстві?», теплові енергогенеруючі компанії розділено на дві групи:  

– перша група: компанії, в яких здійснюється управління ризиками (всі 

підприємства холдингової групи ДТЕК – ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ 

«ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго»); 

– друга група: компанії, в яких управління ризиком, як система 

відсутнє взагалі (підприємства, що не входять до холдингової групи ДТЕК – 

ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго»). 

Діаграма розподілу відповідей щодо наявності системи управління 

окремими видами ризиків на підприємствах 1 групи наведена на рис. 2.22. 
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Рис. 2.22 – Ризики, якими здійснюється управління на підприємствах першої 

групи (джерело: авторська розробка за даними експертного опитування) 



 

 

 

 

Серед ризиків, які респонденти вважають найбільш суттєвими для 

підприємства, виділено: ризик змін законодавчого регулювання 

функціонування електроенергетичного ринку, ризик змін цін на 

електроенергію, ризик зміни моделі ринку, ризик обмеження пропозиції ТЕС 

у виробництві електроенергії, експлуатаційно-технологічний ризик (рис. 

2.23).  
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Рис. 2.23 – Ризики, що впливають на діяльність теплового енергогенеруючого 

підприємства (джерело: авторська розробка за даними експертного 

опитування) 



 

 

 

 

За результатами відповідей респондентів можна зробити висновок про 

те, що на підприємствах першої групи дійсно існує система управління 

ризиками, у тому числі увага приділяється фінансовим, регуляторним, 

екологічним ризикам.  

Для виявлення та мінімізації кожної групи ризиків в компанії, до якої 

належать підприємства першої групи, прийнята така процедура: 

– створення робочих груп за участю експертів у всіх профільних 

галузях; 

– виявлення ризиків на підставі поставлених цілей і фактично існуючих 

процесів; 

– оцінювання схильності до ризиків; 

– ранжування ризиків на базі оцінки; 

– розробка точок і методів внутрішнього контролю для запобігання 

настанню ризикових подій та заходів щодо зниження схильності до ризиків; 

– вибір та реалізація найефективніших заходів; 

– моніторинг ефективності заходів та загального профілю ризику 

компанії. 

Останній критерій, за яким здійснено оцінку наявності системи 

управління ризиком на теплових енергогенеруючих підприємствах, 

стосується визначення місця функції управління ризиком в структурі 

підприємства. Результати показують, що місце функції управління ризиками 

визначено переважно на корпоративному рівні (рис. 2.24). Доведення 

стратегічних завдань щодо управління ризиком до окремого теплового 

енергогенеруючого підприємства не відбувається. Респонденти, які 

відповіли, що на даний час місце функції управління не визначено (63%), 

складають переважну частину управлінського персоналу зі структурних 

підрозділів теплових енергогенеруючих підприємств.     

 Таким чином, проведений аналіз чинників ціноутворення та оцінка 

впливу ризику на результативність діяльності теплових енергогенеруючих 

підприємств дозволив зробити такі висновки: 



 

 

 

 

– прояв цінового ризику як основної форми ринкового ризику в 

конкурентному секторі електроенергетики України спостерігається при 

дослідженні всіх ринкових параметрів (цін на паливо та реалізовану 

електроенергію, ступеня розвитку ринку постачальників, можливості 

вільного встановлення цін і обсягів реалізації); 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Правління

Комітети по ризикам на рівні правління

Департамент фінансів головного підприємства 

Департамент ризику головного підприємства

На даний час місце функції управління ризиками не
визначене 

 
Рис. 2.24 – Визначення місця функції управління ризиком на теплових 

енергогенеруючих підприємствах  

(джерело: авторська розробка за даними експертного опитування) 

 

– непередбачуване виникнення збитків теплових генеруючих компаній 

пов'язане з негативним впливом таких чинників: мінливість попиту залежно 

від пори року, дня тижня, часу доби; мінливість пропозиції в натуральному 

вираженні, тобто пропозиції потужності; встановлення ринкової рівноваги на 

основі цінових пропозицій конкурентів; регулювання обсягів виробництва 

електроенергії тепловими енергокомпаніями, що пов’язано з наявністю 

обмежень по потужності; наявність недобросовісної конкуренції (свідомого 

заниження цінових заявок), мінливість витрат на паливо, рівень постійних 

витрат; 

– сформована модель показника рентабельності виробництва 

електроенергії відображає внутрішні і зовнішні чинники цінового ризику, що 



 

 

 

 

підвищує рівень обґрунтованості визначення і класифікації чинників процесу 

формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств як об’єкту моніторингу;   

– за допомогою індикаторів операційного аналізу можна визначити 

ступінь фінансової міцності окремого структурного підрозділу 

(електростанції) теплової енергогенеруючої компанії. Методика розрахунку 

такого аналізу дозволяє визначити ступінь операційного ризику 

підприємства. Вона апробована на прикладі структурних підрозділів ПАТ 

«ДТЕК Дніпроенерго» в розрізі Криворізької ТЕС, Запорізької ТЕС, 

Придніпровської ТЕС.  

– проведені дослідження стосовно наявності системи управління 

ринковим ризиком на теплових енергогенеруючих підприємствах за 

допомогою інструментарію експертного опитування показали, що 

комплексна система управління ризиками і ринковим зокрема, присутня 

лише на окремих підприємствах. Місце функції управління ризиком 

визначено переважно на корпоративному рівні, а місце оцінки, 

прогнозування і управління ціновим ризиком не визначено; 

– якісні зміни процесу формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств, які характеризуються наявністю 

невизначеності і ризику, зумовили необхідність розробки нових підходів 

щодо управління процесом ціноутворення на цих підприємствах. Це вимагає 

впровадження системи управління ризиками, зокрема ринковим, на всіх 

рівнях управління: від розробки корпоративної стратегії до впровадження 

відповідних методів і інструментів оцінки і управління ризиком 

відповідними департаментами в структурних підрозділах теплової 

енергогенеруючої компанії. 



 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

В результаті дослідження якісних змін процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств та методів його 

моніторингу можна зробити такі висновки: 

1. До сучасних детермінант розвитку оптового ринку електроенергії і їх 

впливу на процес формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств слід віднести: появу на ринку крупної ВІЕК і 

електростанцій з ВДЕ; наявність подвійності засад процесу формування ціни 

на електроенергію на ОРЕ, яка визначається конкурентним механізмом та 

одночасно – традиційним витратним підходом; вагомість дотаційних 

сертифікатів в структурі фактичної оптової ринкової ціни на електроенергію; 

наявність механізму формування граничної ціни системи на основі 

найдорожчого енергоблоку; покриття постійних і змінних витрат за рахунок 

різних видів платежів за електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств. 

2. В результаті аналізу стану електроенергетичної галузі, 

функціонування теплових енергогенеруючих підприємств і механізму 

ціноутворення виявлено такі проблеми як: нестабільність і 

непередбачуваність формування основної оплати за електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств, які призводять до появи непокритих витрат; 

нездатність елементів платежів теплових енергогенеруючих підприємств у 

складі загального тарифу забезпечити розширене відтворення виробництва і 

довгострокову стабільність виробників; додатковий елемент нестабільності 

за рахунок впровадження засад регулювання і контролю процесу 

ціноутворення; зниження економічної ефективності запровадженої моделі 

енергоринку і ціноутворення внаслідок демпінгування окремими учасниками 

ринку. 



 

 

 

 

3. Виявлені проблеми або недоліки ціноутворення суттєво впливають 

на формування моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами, оскільки: по-перше, 

обмежують сферу його впливу, не дозволяючи розповсюджуватися на 

безперервний процес державного регулювання процесу встановлення тарифу 

на електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств в частині 

окремих платежів, проте визначаючи цей процес як окремий об’єкт 

моніторингу; по-друге, визначають його об’єкти склад і структуру витрат на 

виробництво електроенергії; чинники, що впливають на формування 

платежів і чинники, що впливають на формування змінних і постійних витрат 

виробництва електроенергії; показники співставлення платежів з 

відповідними витратами; показники, здатні описати тенденції поведінки 

основних конкурентів на ринку, відстежуючи і аналізуючи їх цінові заявки. 

4. В результаті узагальнення та аналізу змісту існуючих методів 

моніторингу розроблено авторську класифікацію методів моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію за такими ознаками: в 

залежності від підходів до виміру процесів, методологічної основи і 

застосованого апарату. Оскільки процес формування ціни на електроенергію 

теплових енергогенеруючих компаній характеризується нестабільністю і 

наявністю цінового ризику, остільки виділено динамічний, багатовимірний, 

інтегрований, ентропійний методи моніторингу, які на тлі інших, не 

втрачають своєї ефективності в умовах непередбачуваності ціноутворення в 

конкурентному секторі електроенергетики. 

5. Концептуально модель моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію ґрунтується на класичному підході і авторському бачені. 

Сформована двоетапна інтегрована модель моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами зорієнтована на результат, яка дозволяє визначити об’єкт, 

предмет, ціль, принципи, підходи (методи), ресурсні обмеження, очікувані 

результати моніторингу процесу формування ціни на електроенергію, а 



 

 

 

 

також технологію моніторингу як процесу. Модель чітко демонструє 

інтегрований підхід, який обрано, оскільки ефективність моніторингу 

безпосередньо пов’язана з наявністю системи управління ризиком на 

тепловому енергогенеруючому підприємстві.  

6. Аналіз чинників ціноутворення та оцінка впливу ризику на 

результативність діяльності теплових енергогенеруючих підприємств 

показав, що прояв цінового ризику як основного чинника ринкового 

ціноутворення в конкурентному секторі електроенергетики України 

спостерігається при дослідженні всіх ринкових параметрів: цін на паливо та 

реалізовану електроенергію, ступеня розвитку ринку постачальників, 

можливості вільного встановлення цін і обсягів реалізації. 

7. Встановлено, що непередбачуване виникнення збитків теплових 

генеруючих підприємств пов'язане з негативним впливом певних чинників. 

Це: мінливість часового та сезонного попиту; мінливість пропозиції 

потужності; встановлення ринкової рівноваги на основі цінових пропозицій 

конкурентів; регулювання обсягів виробництва електроенергії тепловими 

енергокомпаніями внаслідок обмежень по потужності; недобросовісна 

конкуренція (свідоме заниження цінових заявок), мінливість витрат на 

паливо, рівень постійних витрат. Для покращення обґрунтованості 

визначення і класифікації чинників процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств як об’єкту 

моніторингу розроблено та обґрунтовано модель формування 

рентабельності виробництва електроенергії, що відображає внутрішні і 

зовнішні чинники цінового ризику. 

8. Апробація методик операційного аналізу і експертної оцінки 

наявності системи управління ризиком на теплових енергогенеруючих 

підприємствах  показала свою практичну цінність. Індикатори операційного 

аналізу дозволили визначити ступінь операційного ризику по компанії в 

цілому і в розрізі структурних підрозділів, визначаючи рівень залежності від 

суми постійних витрат. Експертне опитування виявило, що комплексна 



 

 

 

 

система управління ризиками, і ринковим зокрема, існує лише на окремих 

підприємствах, функцію управління ризиком визначено переважно на 

корпоративному рівні, а оцінка, прогнозування і управління ціновим ризиком 

– відсутні. 

9. Якісні зміни процесу формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств, які характеризуються наявністю 

невизначеності і ризику, зумовлюють необхідність розробки нових підходів 

щодо управління процесом ціноутворення на цих підприємствах. Це вимагає 

розробки і впровадження механізму і методичного інструментарію 

інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами. 

 

 

 

  



 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРОВАНОГО 

МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ  

 
 

3.1 Нові підходи до моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію. Концептуальна модель моніторингу «Ціна-ризик-

результативність» 

 
 
Змістовне наповнення концептуальної моделі моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами з урахуванням нових підходів потребує конкретизації 

організаційних, правових, нормативних, галузевих та інших аспектів і 

специфічних умов, які характеризують сучасний етап розвитку 

електроенергетики і дане предметне поле.  

Перш за все, йдеться про вплив процесу реструктуризації, які 

спричинили поряд з появою конкуренції нестабільність і ринковий ризик. З 

іншого боку, несправедливо називати ці процеси «дерегулюванням» через те, 

що саме завдяки їм конкурентний сектор електроенергетики перетворився на 

об’єкт постійної уваги з боку регулюючих органів. Мінлива і зростаюча 

кількість регулюючих обмежень щодо формування окремих складових ціни 

на електроенергію і вплив цінового ризику на прибутковість підприємств 

додатково зумовлюють використання принципово нових підходів щодо 

розробки і впровадження інструментарію моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію.  

Дослідження існуючих моделей моніторингу дозволило сформувати 

двоетапну модель моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами, яка орієнтована на 

результат, і оцінку цінового ризику. Саме її покладено у основу 

пропонованого підходу.  



 

 

 

 

Мета інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами може 

розглядатися у трьох аспектах, тому є комплексною та полягає у: 

– забезпеченні управління повною оперативною інформацією щодо 

стану і динаміки окремих складових процесу формування ціни на 

електроенергію;  

– своєчасному передбаченні позитивних подій і виявленні негативних 

тенденцій, оцінці їх можливого впливу на процес формування ціни і 

результативність діяльності теплового енергогенеруючого підприємства; 

– підвищенні ефективності управління процесом формування ціни на 

електроенергію взагалі, і ціновим ризиком, зокрема. 

Відповідно, основні завдання, що вирішуються в результаті 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію, зводяться до 

наступного: 

– формування комплексу показників (індикаторів), що забезпечують 

цілісне уявлення процесу формування ціни, про кількісні і якісні зміни в 

ньому; 

– систематизація інформації про стан і динаміку складових процесу 

ціноутворення; 

– забезпечення систематичного надання інформації про стан і динаміку 

ціноутворюючих чинників та результати оцінки цінового ризику; 

– інформаційне забезпечення аналізу, контролю і прогнозування 

складових процесу формування ціни на електроенергію і їх впливу на 

прибутковість підприємства.   

Завдяки виконанню цілі і завдань моніторинг процесу формування ціни 

на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами є 

універсальним по своїм дослідницьким і практичнім можливостям 

механізмом впливу і корекції діяльності суб’єктів щодо управління цим 

процесом. Принципову схему статичної моделі моніторингу процесу 



 

 

 

 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами представлено на рис. 3.1. 

Моніторинг безпосередньо пов'язаний з його об’єктом, предметом і 

суб’єктами. Більш детальне формулювання об’єкту моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами опирається на: 

– визначення складових процесу формування ціни, тобто 

безпосередньо етапів формування ціни на електроенергію; 

– визначення складових ціни; 

– класифікацію чинників процесу формування ціни на електроенергію; 

– виявлення ризику, як невід’ємного елементу ринкового 

ціноутворення. 

Отже визначення об’єктів моніторингу відбувається із зазначенням 

етапів процесу формування ціни, безпосередньо об’єктів моніторингу і 

чинників, що виступають як об’єкт моніторингової оцінки (Додаток Б). 

Етапи процесу формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств характеризуються ступенем участі в даному 

процесі кожного окремого підприємства: 

– Етапи 1-2 можна вважати цілком контрольованими і такими, що 

відбуваються безпосередньо на підприємстві; 

– Етапи 3-7 на даний момент є етапами, неконтрольованими 

підприємством, результати яких характеризуються наявністю ризику. Однак 

інформація, яка генерується на цих етапах є важливою для моніторингу і 

прийняття управлінських рішень щодо формування ціни на електроенергію. 

Визначаючи об’єкт і об’єкти моніторингової оцінки процесу формування 

ціни на електроенергію інформація щодо зазначених показників повинна 

збиратися, систематизуватися, оброблятися і аналізуватися на визначених 

етапах саме тепловим енергогенеруючим підприємством. Втім через 

необхідність визначення цінового стратегії і тактики етапи 4-7 мають 



 

 

 

 

передувати етапам (1-2) формування заявки робочої потужності і цінової 

заявки, що дещо змінить алгоритм формування ціни на підприємстві. 

 

 
Рис. 3.1 – Статична модель моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами 
(джерело: авторська розробка) 
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Використання результатів моніторингу в процесі формування цінової 

заявки і заявки робочої потужності робить цей процес більш аргументованим 

і обґрунтованим. Завдання моніторингу і алгоритм процесу формування ціни 

на електроенергію вимагають застосування нових підходів через 

розмежування окремих етапів процесу ціноутворення і відповідних їм видів 

моніторингу. Відповідно, вважаємо доцільним розробку алгоритму процесу 

формування ціни на електроенергію із зазначенням класифікації видів 

моніторингу (рис. 3.2). 

 

 
 

Рис. 3.2 – Змінений алгоритм процесу формування ціни на електроенергію із 

зазначенням видів моніторингу (джерело: авторська розробка) 

Алгоритм процесу 
формування ціни на 

електроенергію на ОРЕ 
(відносно учасників, що 
працюють за ціновими 

заявками) 

Алгоритм процесу 
формування ціни на 

електроенергію згідно із 
завданнями моніторингу 

тепловим енергогенеруючим 
підприємством 

Класифікація видів 
моніторингу, що 

застосовуються на 
різних етапах 

процесу 
формування ціни 

1. Формування заявки робочої 
потужності 

2. Формування цінової заявки 

3. Перевірка даних цінової 
заявки 

4. Прогнозування необхідного 
покриття (Розпорядником 

ринку) 

5. Розробка заданого графіку 
навантаження (Розпорядником 

ринку) 

6. Збір і перевірка даних  

7. Визначення фактичних 
платежів і цін 

1. Прогнозування необхідного 
покриття  

2. Розробка заданого графіку 
навантаження  

3. Формування заявки робочої 
потужності 

4. Формування цінової заявки 

5. Отримання фактичних 
платежів і цін 

ex-ante-
моніторинг 

ex-mid-
моніторинг 

ex-post-
моніторинг 



 

 

 

 

Попередній моніторинг (ex-ante-моніторинг) – здійснюється на етапі, 

який передує етапам розробки цінової заявки і заявки робочої потужності. 

Його мета спрогнозувати результативність процесу формування ціни на 

ринку. Головним завданням цього етапу є сприяння виявленню ризику, 

сильних і слабких сторін електростанції щодо можливості покриття 

навантаження на відповідний розрахунковий період. Попередній моніторинг 

допоможе вже на початковому етапі визначити конкретні завдання, 

розробити оптимальні стратегії цінової поведінки, підходи до розв’язання 

виявлених проблем і здійснити аналіз ймовірного впливу змін ринкових 

параметрів на результативність теплового енергогенеруючого підприємства.  

Проміжний моніторинг (ex-mid-моніторинг) – здійснюється в процесі 

розробки цінової заявки і заявки робочої потужності, після отримання 

оперативної інформації від диспетчера щодо графіку навантаження і 

ціноутворюючих блоків, в процесі виконання отриманого графіку 

навантаження і вироблення затверджених обсягів з метою недопущення 

помилок в роботі підприємства. Головним завданням етапу є визначення 

рівня досягнення очікуваних результатів прийнятих цінових рішень, 

виявлення чинників що сприяють і заважають отриманню оптимального 

результату. Результати цього моніторингу – це основа для змін змістовних 

елементів та процесу формування цінової заявки і заявки робочої потужності.  

Підсумковий моніторинг (ex-post-моніторинг) – здійснюється по 

завершенні кожного розрахункового періоду, в результаті якого визначено 

відповідні платежі за вироблену і поставлену електроенергію, платежі за 

робочу потужність і маневреність, інші платежі, а також з іншою заданою 

періодичністю. Головне завдання цього етапу – це визначення рівня наслідків 

та вивчення позитивного і негативного досвіду для уникнення помилок у 

майбутньому. Також на цьому етапі необхідно здійснити збір даних щодо 

підсумкової оцінки процесу формування цінових заявок і заявок робочої 

потужності. Цей моніторинг стосується питання про загальну ефективність 

(результативність) процесу формування ціни, і може бути реалізований: 



 

 

 

 

а) одразу після завершення відповідного розрахункового періоду (24 

години) і отримання інформації щодо фактичних платежів; 

б) з іншою періодичністю після завершення дії декількох циклів 

формування цінових пропозицій (неділя, декада, місяць, квартал, півріччя). 

Ефективність підсумкового моніторингу і моніторингу в цілому 

залежить від тривалості його застосування. Тобто не слід очікувати 

позитивних результатів від моніторингу вже на першому місяці його 

застосування. Чим більше пройде часу з моменту отримання перших 

результатів оцінки, чим більшим сформується банк даних, тим 

ефективнішою буде цінова стратегія на наступні періоди.  

Кожен з видів моніторингу дає інформацію для прийняття 

управлінських рішень, а також допомагає побачити нові перспективи, 

підходи і методи щодо оцінки інформації, виявити загальні тенденції процесу 

формування ціни, підготувати звіт про його реалізацію із застосуванням 

моніторингу. Завдяки цьому підвищується також розуміння учасників самого 

процесу, підвищується їхня відповідальність за результати.  

Суб’єктів, які залучені до моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств, варто 

класифікувати на а) таких, що відіграють роль інформатизації і регулювання, 

і б) таких, що безпосередньо здійснюють моніторинг – теплові 

енергогенеруючі підприємства (рис. 3.3). Суб’єкти представлені ієрархічно 

через високу ступінь залежності процесу формування ціни на електроенергію 

теплових енергогенеруючих підприємств від системи регулювання.   

Особливої уваги заслуговують ресурсні обмеження моніторингу, які 

необхідно встановити і враховувати при аналізі. Класифікуємо їх на групи: 

1) ринкові обмеження визначаються попитом на товар і пропозицією 

виробників всіх типів; 

2) обмеження масштабу, який також визначається попитом і ступенем 

регулювання обсягів виробництва, що регламентує виробничу програму 

підприємства;  



 

 

 

 

 
    

Рис. 3.3 – Ієрархічна система суб’єктів моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств 

(джерело: авторська розробка) 

 

3) експлуатаційні і технологічні обмеження регламентують межі змін 

поточних значень потужності підприємства; ці обмеження можуть бути 

пов’язані з необхідністю забезпечення мінімального складу працюючих 

блоків  по  «живучості»  кожної  станції  (станційні обмеження), урахування 

роботи блоків станцій відповідно  електричних  схем  на роздільні  системи 
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шинопроводів різного класу напруги, ознакою «вимушеної» роботи станції 

незалежно від цінової заявки; 

4) організаційно-виробничі обмеження визначаються організацією 

виробництва і планування випуску електроенергії: допустимі межі 

виробничої потужності, планування ремонтів енергоблоків; 

5)  ресурсні обмеження – завжди мають місце і часто пов’язані з 

обмеженими фінансовими можливостями підприємства; для теплового 

енергогенеруючого підприємства ресурсні обмеження щодо якості 

використовуваного палива можуть визначатися монопольним тиском.  

Кінцева мета моніторингу міститься в його результатах, а саме: 

отриманні об’єктивної, надійної інформації для здійснення оцінки складових 

процесу формування ціни, його чинників, цінового ризику, їх впливу на 

прибутковість теплового енергогенеруючого підприємства і для формування 

оптимальних цінової заявки і заявки робочої потужності.  

Розроблена статична модель моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію на відміну від динамічної моделі не здатна висвітлити сам 

процес моніторингу. Не спроможна вона також відобразити головну рису 

динамічної моделі – циклічність його етапів і зворотній зв'язок. Тому саме 

динамічна модель має стати певною інструкцією щодо впровадження і 

використання інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію для теплових енергогенеруючих підприємств (рис. 3.4). Більш 

того розроблена модель демонструє інтегрований підхід щодо використання 

результатів взаємоузгоджених системи моніторингу і системи управління 

ризиками в процесі формування ціни на електроенергію.  

Динамічна модель інтегрованого моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами 

складається з 7 основних етапів: підготовчий; проектувальний; 

діагностичний; оцінка і аналіз; складання звітності; використання висновків; 

подальше підтримання моніторингу. Кожний етап включає відповідні 

послідовні дії (кроки) щодо функціонування моделі.  



 

 

 

 

 
Рис. 3.4 – Динамічна модель інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств (джерело: авторська розробка) 
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На підготовчому етапі здійснюється два кроки: 

1. Проведення оцінки готовності. 

2. Відбір і теоретична підготовка керівників і суб’єктів моніторингу. 

Проведення оцінки готовності є унікальним доповненням в даній 

моделі, оскільки вона забезпечує аналітичну основу для оцінки 

організаційного потенціалу і цілей підприємства. Даний крок передбачає 

отримання відповіді на питання «Для чого необхідна тепловому 

енергогенеруючому підприємству система інтегрованого моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію і чи є готовим і спроможним 

підприємство рухатися в напрямку побудови і використання системи 

моніторингу?». Оцінка готовності є діагностичним інструментом визначення 

наявності передумов впровадження моніторингу.  

Оцінку готовності доцільно здійснити за допомогою експертного 

опитування за такими основними напрямками: 

– стимули і вимоги на розробку і впровадження моніторингу; 

– ролі і обов’язки суб’єктів моніторингу інституту регулювання та 

інформатизації; 

– характеристика внутрішньої можливості впровадження моніторингу. 

На етапі проектування важливими діями для здійснення моніторингу є 

визначення системи показників моніторингу: 

– визначення цільових орієнтирів узгодження результатів; 

– вибір ключових індикаторів моніторингу; 

– проектування «базової лінії»; 

– розробка цільових індикаторів моніторингу; 

– визначення чинників, що впливають на результат і підлягають 

моніторингу. 

На початку проектувального етапу важливим є не формулювання цілей 

моніторингу, а визначення цільових орієнтирів результату, тобто узгодження 

бажаних результатів на виході від впровадження інтегрованого моніторингу і 

підвищення ефективності процесу формування ціни на електроенергію. 



 

 

 

 

Тобто встановлення орієнтирів результату на початку ілюструє керівництву, 

як виглядає успіх, та наприкінці чи був цей успіх досягнутий.  

Особливостями етапу визначення цільових орієнтирів результатів є: 

 – необхідність створення спільного, консультативного процесу за 

участю акціонерів енергогенеруючої компанії і зацікавлених сторін теплової; 

– трансформація проблеми в твердження можливого поліпшення 

результатів; 

– застосування декомпозиції результатів дозволить виділити його 

підкомпоненти для більш чіткого встановлення індикаторів. 

На другому кроці постає завдання трансформувати встановлені 

результати в набір вимірних показників ефективності. Через вимірювання 

ключових індикаторів буде визначено чи досягнуто результати. Не менш 

важливим є те, що вибрані індикатори повинні бути релевантними для 

менеджерів для підтримання ефективності моніторингу і його 

вдосконалення. Ефективність вибраних індикаторів можна оцінити вже на 

етапі проектування, здійснюючи оцінку відповідності таким вимогам: 

– максимальна чіткість, прямота і однозначність; 

– релевантність і відповідність; 

– порівнянність з витратами на збір і аналіз даних щодо визначення цих 

індикаторів; 

– адекватність: достатня кількість показників, чинників і даних, що їх 

визначають; 

– контрольованість: вимога діє при перевазі кількісних індикаторів.  

Встановлення вихідних даних («базової лінії») – це перші вимірювання 

індикаторів, які фіксують поточний стан. Вони інформують про поточні 

обставини перед формулюванням цільових індикаторів і представляють 

собою так би мовити дані «зняття показань», на які буде опиратися менеджер 

при прийнятті рішення щодо розробки цільових показників. Розробка 

індикаторів вихідних даних і наступні вимірювання індикаторів вимагають 

вирішення таких питань: 



 

 

 

 

– з’ясування джерел даних; 

– встановлення методів збору даних (моніторингу); 

– встановлення осіб, що виконують збір даних; 

– періодичність збору даних; 

– калькулювання витрат і встановлення перешкод збору даних; 

– встановлення осіб, що здійснюють аналіз даних; 

– встановлення осіб, що відповідальні за звітність процесі 

моніторингу; 

– встановлення осіб, що використовують дані. 

Отримані дані доцільно об’єднати в формі табл. 3.1: 

 
Таблиця 3.1 

Рекомендована форма надання інформації, необхідної для розробки 

показників «базової лінії» (джерело: авторська розробка) 

Індикатор Джерела 
даних 

Методи 
моніто-
рингу 

Особи, що 
виконують 
збір даних 

Періо-
дичність 

збору 
даних 

Витрати 
і загрози 

Особи, що 
виконують 

аналіз 
даних 

Особи, 
відпо-

відальні 
за звіт 

Споживачі 
даних 

1         
…         
n         

 

Вибрані ключові індикатори рівно як і дані, що відстежуються і 

формують ці індикатори, повинні ґрунтуватися на фактах реалістичних 

систем (баз) даних, із яких вони отримуються, здатності збільшити широту і 

глибину збору і аналізу даних. Визначаючи джерела збору даних, необхідно 

враховувати ряд питань: 

– доступність джерел даних; 

– забезпечення якості даних; 

– доступність даних на регулярній і своєчасній основі; 

– доцільність і економічна ефективність. 

Джерела для моніторингу даних, необхідних для визначення 

індикаторів, можуть бути первинними і вторинними. Первині дані 

збираються безпосередньо у відповідних підприємств і організацій. Вторинні 



 

 

 

 

дані – це дані, які зібрано вже іншими сторонніми організаціями для цілей, 

що можуть відрізнятися від цілей теплового енергогенеруючого 

підприємства. Процес формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств є достатньо складний через велику кількість 

різнорідних показників. Він також ускладнений тим, що зміни в даному 

процесі відбуваються щоденно, і можуть бути суттєвими для кожного 

окремого енергетичного блока. І найважливішим є те, що обсяг мінливої 

інформації по кожному показнику є надзвичайно великим. Вищесказане 

вимагає використання, по можливості, лише першоджерел необхідних 

даних, що гарантує їх точність, а також обумовлює застосування 

формальних, більш структурованих методів моніторингу. 

Після збору вихідних даних щодо індикаторів наступним кроком є 

розробка цільових індикаторів моніторингу, які визначають очікуваний і 

бажаний рівень результатів. По суті, цільові індикатори – це кількісні 

значення результуючих показників, які підприємство планує досягти в 

результаті підвищення ефективності процесу формування ціни на 

електроенергію через впровадження системи моніторингу. Таким чином, 

«базова лінія» – це ситуація, яка передує початку програми моніторингу, 

цільовий індикатор – це ситуація, яку очікує отримати підприємство на 

виході по завершенню процесу формування ціни на електроенергію в кінці 

відповідного розрахункового періоду і отримання відповідних платежів.  

Розробка вихідних даних і встановлення цільових індикаторів потребує 

ретельного аналізу основних чинників, що впливають на їх розвиток. Існує 

ряд факторів, які слід враховувати при встановленні цільових індикаторів: 

– вибір показників «базової лінії» повинен бути максимально 

обґрунтованим. Повинне бути чітке розуміння процесу встановлення значень 

вихідних показників: це може бути середнє значення показника за останні 

три роки, значення попереднього року, середній тренд, значення за останні 

пів року, тобто розрахунок вихідних даних для моніторингу використовує 

дані попередніх періодів; 



 

 

 

 

– тривалість періоду, на який встановлюється цільовий індикатор. На 

прийняття даного рішення впливають особливості процесу формування ціни 

на електроенергію тепловим енергогенеруючим підприємством. За 

правилами Оптового ринку цінові заявки теплових енергогенеруючих 

підприємств формуються щодобово, тому мінімальним періодом для 

встановлення окремих індикаторів може бути період у 24 години, 

максимальним для інших індикаторів – 1 рік.  

– оцінка наявності достатніх ресурсів протягом цільового періоду: 

фінансових, інформаційних, кадрових, організаційних тощо; 

– процес встановлення реальних цільових індикаторів включає в себе 

розуміння того, що цільові орієнтири результатів характеризуються 

довгостроковим характером і не можуть бути швидко досягнуті. Тому існує 

необхідність встановлення проміжних тимчасових короткострокових цілей 

на шляху до досягнення кінцевого запланованого результату; 

– впровадження моніторингу вперше обумовлює невизначеність будь-

якого показника і індикатора. Це стосується визначення конкретних значень 

цільових індикаторів. На початку всі індикатори є новими, тому доцільно 

було б встановити діапазон, а не одне числове значення показника; 

– для спостереження ефекту поліпшення потрібний час, що також має 

бути врахованим при встановленні реалістичних значень індикаторів. 

Індикатори (ключові, «базової лінії», цільові) являють собою кількісні 

або якісні змінні, які забезпечують простий і надійний спосіб вимірювання 

досягнення результату. Показники (індикатори) повинні бути розроблені для 

всіх рівнів моніторингу. Це означає, що система показників інтегрованого 

моніторингу повинна охоплювати всі складові процесу формування ціни на 

електроенергію теплового енергогенеруючого підприємства.  

І хоча етап розбито на послідовність відповідних кроків, їх здійснення 

потребує комплексного і одночасного підходу. Одним із результатів 

проектувального етапу моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловим енергогенеруючим підприємством є встановлені 



 

 

 

 

цільові результати, визначені ключові індикатори результатів, вихідні дані і 

цільові індикатори удосконалення (табл. 3.2). Такий формат індикаторів 

різних рівнів стає своєрідною основою для планування бюджету 

моніторингу, розподілу ресурсів, кадрового забезпечення.  
  

Таблиця 3.2 

Результати проектувального етапу моніторингу індикаторів результату на 

прикладі ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (джерело: авторська розробка на 

підставі даних [144]) 

Цільові орієнтири 
(результати) Ключові індикатори 

Вихідні дані 
(«базова 
лінія») 

Цільові 
індикатори 
удоскона-

лення 
1. Частка прийнятих до 
роботи енергоблоків в 
загальній кількості 
заявлених, % 

За 2012 р. 
63,8% 

За 2013 р. 
70% 1. Обсяг виробництва 

електроенергії тепловим 
енергогенеруючим 
підприємством збільшився 

2.Підвищення коефіцієнту 
використання встановленої 
потужності, КВВП, % 
 

За 2012 р. 
24,57% 

За 2013 р. 
27% 

2. Фактичні платежі за 
робочу потужність, 
маневреність покривають 
постійні витрати 
підприємства 

1. Сума платежів 
перевищує постійні 
витрати, тис. грн. 

За 2012 р. на 
75,3 тис.грн. 

За 2013 р. 
сума на 100 
тис.грн. 

1. Рентабельність 
виробництва 
електроенергії, % 

У 2012 р. 9,7 У 2013 р. 
12% 

3. Прибуток теплового 
енергогенеруючого 
підприємства зріс 2. Темп приросту прибутку 

за відповідний період, % 

У 4 кв. 2012 
р. у порів-
нянні з 4 кв. 
2011 р. 3,2% 

У 4 кв. 2013 
р. у порів-
нянні з 4 кв. 
2012 р. 4,0% 

4. Вплив цінового ризику на 
прибутковість теплового 
енергогенеруючого 
підприємства знижений 

1. Заплановані показники 
наближені до фактичних, 
тобто невизначеність 
знижена: розрив між 
запланованими і 
фактичними значеннями 
індикаторів 
2. Втрати прибутку 
підприємства знижені 

 
 
 

– 

 
 
 

Відхилення 
складає 
0,05% 

 



 

 

 

 

Визначення чинників процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами, що впливають на 

результативність цільових індикаторів і підлягають моніторингу, як його 

об’єкти, є наступним етапом проектувального етапу інтегрованого 

моніторингу і потребує більш детальної розробки для вирішення завдань 

дисертаційного дослідження. Тому цьому етапу буде приділена увага окремо. 

Зміст діагностичного етапу розкриває сутність концептуальної моделі 

моніторингу «Ціна-ризик-результативність». Тобто моніторинг 

ціноутворюючих чинників і моніторинг чинників цінового ризику 

починається перед початком процесу формування ціни, відбувається 

безперервно і з заданою періодичністю трансформується в моніторинг 

результатів і оцінку результативності. 

Діагностичний етап безпосередньо пов'язаний з моніторингом і 

виступає інструментом інформаційної підтримки прийняття рішень щодо 

формування ціни на електроенергію. На цьому етапі відбувається: 

1) моніторинг чинників і тестове використання його результатів; 

2) моніторинг чинників (показників) і ризику; 

3) моніторинг результатів. 

Попереднє тестування – це апробація методів і інструментів 

моніторингу для підтвердження ефективності системи збору і обробки даних. 

Ключові моменти попереднього тестування включають в себе наступне: 

– підхід до спостереження і збору даних повинний бути перевірений з 

метою встановлення його відповідності;  

– попереднє тестування забезпечує спосіб вдосконалення інструментів і 

методів збору даних до того, як цей процес почнеться; 

– при уникненні попереднього тестування ймовірність появи помилок є 

високою; 

– якщо існує невизначеність щодо того, як і які дані будуть зібрані, то 

необхідно розробити кілька варіантів методів встановлення вихідних і 

цільових індикаторів.  



 

 

 

 

Наступними кроками діагностичного етапу є безпосередньо здійснення 

моніторингу і обробка отриманих даних. Характерною особливістю цього 

етапу є наявність циклічного зв’язку з оцінкою і аналізом показників на 

різних етапах моніторингу:  ex-ante, ex-mid, ex-post моніторингу. Це 

пов’язано з тим, що за моніторинг чинників і ризику відповідає ex-ante і ex-

mid моніторинг, за моніторинг результатів – ex-post моніторинг, і 

обумовлено особливостями процесу формування ціни на електроенергію 

теплових енергогенеруючих підприємств. Роль оцінки отриманих в 

результаті моніторингу даних в даній його моделі надзвичайно висока через 

необхідність своєчасного прийняття цінових рішень. Можна стверджувати, 

що функції безпосередньо моніторингу і оцінки в системі моніторингу є 

взаємодоповнюючими, навіть коли опираються на різні види інформації і 

аналізу і відповідають на різні питання. На нашу думку, інтегрований 

моніторинг процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами вимагає створення інформаційно-

аналітичної системи з двома компонентами: моніторинг і оцінка. Доказами 

взаємозв’язку і взаємодоповнюваності моніторингу і оцінки є: 

– інформація, що отримується на етапі моніторингу (спостереження), 

може генерувати питання, на які здатна надати відповіді тільки система 

аналізу і оцінки, або навпаки, оцінка інформації відкриває нові області, які 

потребують моніторингу; 

– оцінка і моніторинг можуть використовувати спільні дані, однак 

формують різні питання і підходи до аналізу; 

– управлінський персонал використовує моніторинг і оцінку в тандемі з 

метою обґрунтованого спрямування своїх рішень. 

Відтак, процес розробки концептуальної моделі моніторингу «Ціна-

ризик-результативність», як було зазначено в другому розділі дослідження 

(див. п.2.2), складається з двох етапів: 

– першого етапу як розробки статичної моделі моніторингу (рис. 3.1); 

– другого етапу як розробки його динамічної моделі (на рис. 3.4).  



 

 

 

 

У підсумку узагальнено концептуальну модель можна уявити у такий 

спосіб (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5 – Узагальнена концептуальна модель моніторингу «Ціна-ризик-

результативність» (джерело: авторська розробка) 
де  - - - - - - - - - - – сфера дії системи моніторингу процесу формування ціни, 

  – зв'язок ризику, ціни і результативності, 
  – функціональний зв'язок.    

 

Таким чином, сутність запропонованих підходів до моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств пояснюється використанням та відображенням:  

– двоетапної побудови моделі з врахуванням її статики і динаміки; 

– інтегрованого підходу щодо моніторингу процесу формування ціни 

на електроенергію і управління ринковим ризиком в процесі ціноутворення; 

– особливостей моделей моніторингу, орієнтованих на результат; 

– функції оцінки як обов’язкового елементу системи інтегрованого 

моніторингу. 

Відмінні особливості концептуальної моделі моніторингу «Ціна-ризик-

результативність» полягають у такому: 

– по-перше, вона змінює традиційне уявлення про процес формування 

ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств від 

Система моніторингу 

Система управління ризиком 

Процес формування ціни на 
електроенергію 
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історично неконтрольованого з боку підприємства до обґрунтованого завдяки 

результатам моніторингу і оцінки ціноутворюючих чинників і вимагає 

нового підходу щодо визначення його моделі; 

– по-друге, враховуючи особливості ринкових умов ціноутворення на 

електроенергетичному ринку, де ефективне встановлення ціни на 

електроенергію неможливе без наявності складової оцінки ризику, дана 

модель включає функцію управління ризиком, яку інтегрує з моніторингом; 

– по-третє, компонента результативності покликана відстежувати за 

результатами моніторингу і оцінки ризику підвищення ефективності процесу 

формування ціни, що знаходить своє відображення у значеннях таких 

цільових індикаторів, як: а) поступове збільшення обсягів виробництва 

електроенергії тепловим енергогенеруючим підприємством; б) перевищення 

фактичних платежів за робочу потужність і маневреність над постійними 

витратами підприємства; в) поступовий зріз прибутку теплового 

енергогенеруючого підприємства; г) зниження втрат прибутку.  

Відповідно до етапів динамічної моделі, безпосереднє здійснення 

моніторингу на діагностичному етапі і оцінки вимагає розроблення системи 

показників інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами.        

  
 
3.2 Система показників інтегрованого моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих компаній 

 
 
Система показників – це найважливіша частина моніторингу, склад 

якої багато в чому визначає його зміст і структуру. Система показників 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію повинна 

представляти собою адекватну інформаційну модель процесу ціноутворення. 

Комплекс показників моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію – це сукупність первинних і вторинних показників 



 

 

 

 

(індикаторів), здатних забезпечити цілісну оцінку стану процесу, якісні та 

кількісні зміни в ньому. Показники повинні бути структурованими, отже, 

необхідно вибрати підходи до такого структурування і класифікувати 

показники за тими ознаками, які забезпечать технологічність системи.  

Завдання побудови системи показників інтегрованого моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами ускладнюється через відсутність загальних рекомендацій 

щодо її наповнення конкретними показниками. Тому основою для розробки 

системи показників є безпосередньо процес формування ціни і його складові. 

Відповідно до п.3.1 процес формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами, повинен відрізнятися від існуючого на 

даний час (рис. 3.6). Характерною особливістю нового підходу до 

формування ціни на електроенергію є наявність складової оцінки рівня 

невизначеності і ризику та прийняття на основі результатів такої оцінки 

обґрунтованих рішень щодо формування фактичних заявки робочої 

потужності і цінової заявки. Зазначена компонента, як складова процесу 

формування ціни, набуває особливої ролі в умовах невизначеності 

встановлення розрахункової оптової ціни на електроенергію на ОРЕ.   

Дана модель передбачає визначення таких понять як «стан природи» і 

«внутрішня стратегія»: 

– «стан природи» – це комбінація чинників зовнішнього середовища, 

які визначають ймовірну ціну на електроенергію на ОРЕ; 

– «внутрішня стратегія» – це комбінація внутрішніх можливостей і 

чинників, які визначають поведінку окремого виробника електроенергії щодо 

формування складу виробничого обладнання, визначення потужності 

(обсягів виробництва), формування структури палива тощо, які впливають з 

однієї сторони на собівартість виробництва (сукупність змінних і постійних 

витрат), а з іншої – впливають на визначення середньої розрахункової ціни за 

відпущену в оптовий ринок електроенергію. 



 

 

 

 

 
 

Рис. 3.6 – Модель процесу формування ціни на електроенергії тепловими енергогенеруючими підприємствами  

(джерело: авторська розробка) 
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Тобто кінцеве рішення щодо формування фактичної заявки робочої 

потужності і цінової заявки теплове енергогенеруюче підприємство приймає 

після проведення статистичного експерименту, який надає йому ймовірнісну 

інформацію про вибір. Така модель процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств з блоком оцінки 

невизначеності і ризику досить легко інтегрується з моделюванням 

статистичних ігор. Статистичні ігри (моделі) – це гра двох осіб – людини і 

природи – з використанням людиною додаткової статистичної інформації 

про стани природи [71, 72, 89, 126]. 

Умови статистичної гри в процесі формування ціни на електроенергію 

тепловим енергогенеруючим підприємством задамо у вигляді матриці, де 

ijaA   – це множина рішень щодо формування внутрішньої стратегії 

підприємства, ijqQ   – це множина станів природи, яка складається під 

впливом різноманітних зовнішніх чинників. 

Отже розробка системи показників відбувається від формування 

бібліотеки показників до відбору і визначення ключових індикаторів, що 

здатні оцінити стан і динаміку об’єктів моніторингу і сприяти вибору 

оптимальних цінових стратегій. За періодичністю збору даних слід 

розрізняти інформацію, яка збирається щорічно – для стабільних і таких, що 

повільно змінюються даних, які використовується при стратегічному 

плануванні і контролі цінових рішень, і щомісячну (щотижневу, щоденну) 

звітність – для динамічних показників, що використовуються при 

оперативному контролі і управлінні процесом формування ціни. Тому 

доцільно розділити всі показники на дві групи: 

1) динамічні – такі, що здатні оцінити вплив відповідних чинників на 

процес формування ціни в короткостроковому періоді; 

2) стратегічні – такі, що можуть вплинути на процес формування ціни у 

середньостроковому і довгостроковому періодах.  

Безумовно в моделі інтегрованого моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами 



 

 

 

 

основна увага сфокусована на показниках першої групи, однак для 

запобігання стрибкоподібних змін цінової динаміки слід відстежувати і 

фіксувати зміни показників другої групи, які також здатні позитивно чи 

негативно вплинути на цінові стратегії конкурентів, власні цінові рішення 

або змінити вектор регуляторної політики в сфері ціноутворення.  

Система чинників стратегічних змін, як об’єкту інтегрованого 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами, представлена у вигляді розподілу їх на 

внутрішні і зовнішні (рис. 3.7). Внутрішні чинники в системі чинників 

стратегічних змін представлені в розрізі таких, що визначають технічний 

стан і потужність підприємства у середньостроковій і довгостроковій 

перспективі, та виділено інші внутрішні чинники, які повинні враховуватися, 

але здійснюють опосередкований вплив на процес формування ціни на 

електроенергію, і відповідно на прийняття рішень щодо формування цінової 

заявки і заявки робочої потужності. Ця група чинників відрізняється від 

внутрішніх, що представлені в динамічній системі показників тим, що 

періодичність їх спостереження і оцінки може бути значно ширше за часом.  

Зовнішні чинники в системі чинників стратегічних змін представлені в 

розрізі інституціональної складової і чинників, що пов’язані зі змінами 

попиту і пропозиції на ринку електроенергії. Перша група чинників 

пов’язана зі змінами функціонування самої інфраструктури 

електроенергетики. Прояв змін окремих зазначених чинників принципово 

може змінити цілі і завдання моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств, тому відстеження 

цих показників з заданою періодичністю важливе для моделювання 

обґрунтованих станів природи. Друга група чинників – попит і пропозиція, 

також впливають на якісні зміни процесу формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств, але не здатні 

змінити його у короткостроковому періоді. Через це вони також формують 

систему чинників стратегічних змін і змінюють зовнішнє середовище. 



 

 

 

 

 
 

Рис. 3.7 – Система чинників стратегічних змін в інтегрованому моніторингу процесу формування ціни на 
електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами 

(джерело: авторська розробка) 

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ 

Технічний стан і потужність підприємства  
- рівень зношеності основного обладнання (коефіцієнт зносу, %); 
- ступень використання енергоблоку у непроектних маневрених 
режимах (кількість годин на рік); 
- кількість відмов основного обладнання (кількість разів на рік); 
- рівень шкідливих викидів в атмосферу (% загального обсягу 
викидів); 
- динаміка інвестицій у відновлення основного обладнання (тис. 
грн./рік); 
- темпи будівництва і введення в експлуатацію нових енергоблоків 
(кількість на рік, планова кількість); 

Інституційна складова 
- зміни в нормативно-правовому забезпеченні; 
- темпи економічного зростання в країні (за секторами); 
- подальші сценарії розвитку ринку електроенергії; 
- структура власності теплових енергогенеруючих компанії; 
- темпи корпоратизації і приватизації енергетичних об’єктів; 
- темпи розвитку і введення в експлуатацію енергогенеруючих 
підприємств з ВДЕ; 
- політика оподаткування; 
- рівень інфляції; 
- регуляторна політика НКРЕ, НДЦУ та інш. регулюючих 
органів; 

Опосередкований вплив інших внутрішніх чинників  
- цілі підприємства (довгострокові, середньострокові, 
короткострокові, виробничі, фінансові, маркетингові, організаційні); 
- структура виробництва, системи управління та кадрового 
потенціалу (рівень досвіду, кваліфікація, кількісний склад 
менеджерів та персоналу); 
- доступність ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, 
інформаційних, енергетичних); 
- рівень впровадження програм управління ризиком. 

Попит і пропозиція  
- структура виробництва електроенергії; 
- темпи змін зовнішніх перетоків електроенергії; 
- рівень конкуренції на ОРЕ; 
- потужність крупних ТЕЦ; 
- зміни в складі і характеристиках основного обладнання 
конкурентів; 
- зміни ступеня маневреності енергоблоків конкурентів; 
- рівень попиту в ОЕС; 
- темпи будівництва нових енергетичних об’єктів і введення їх 
в експлуатацію. 



 

 

 

 

Розробка системи динамічних показників інтегрованого моніторингу і 

індикаторів відповідних чинників моніторингу для формування цінових 

стратегій і моделювання стану зовнішнього середовища потребує 

класифікувати всі чинники: 

– за рівнем невизначеності: технологічна випадковість, суспільна 

випадковість, різноманіття значень і невірогідність; 

– за характером впливу чинників на процес формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств: внутрішні 

чинники, зовнішні чинники, пов’язані з регулюванням, та зовнішні чинники, 

які відображають ринкову кон’юнктуру (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Класифікація показників системи моніторингу згідно рівня і характеру 

невизначеності (джерело: авторська розробка)  

Рівень невизначеності 

Характер впливу чинників на 
процес формування ціни на 
електроенергію теплових 

енергогенеруючих 
підприємств 

Угруповання чинників для 
розробки цінових матриць 

Технологічна випадковість Внутрішні чинники 

Чинники, які можуть бути 
враховані при виборі 

цінової стратегії і стратегії 
робочої потужності 

 
Інституційна (суспільна) 

випадковість 

Зовнішні чинники, пов'язані з 
регулюванням 

 
Різноманіття значень і 

невірогідність 

Зовнішні чинники, які є 
відображенням ринкової 

кон’юнктури (дії конкурентів, 
постачальників тощо) 

 
Чинники, комбінації яких 

формують відповідні 
«стани природи» 

 

Отже система динамічних показників інтегрованого моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами складається з 10 груп чинників, представлених в розрізі 

попереднього (ex-ante-моніторинг), проміжного (ex-mid-моніторинг) і 

підсумкового (ex-post-моніторинг) видів моніторингу. Також кожна група 

має свій відповідний метод (інструментарій) моніторингу (табл. 3.4). 



 

 

 

 

Таблиця 3.4 

Система динамічних показників інтегрованого моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами (джерело: авторська розробка) 
Угруповання показників моніторингу Метод / інструментарій 

моніторингу 
1 2 

A. ex-ante-моніторинг 
1 група: чинники впливу на формування прогнозного значення показника необхідного 

загального покриття 
1. Споживання електроенергії в попередні періоди 
2. Прогнозні дані метеорологічних умов на наступну добу 
3. Прогнозні дані споживання на кожний розрахунковий 
період (1 година) наступної доби 
4. Прогнозні дані зовнішніх перетоків добового споживання 
5. Дані щодо споживання електроенергії у відповідні періоди 
6. Дані споживання електроенергії за секторами 
(промисловість, побутовий сектор тощо) 

Відстеження інформації 
на офіційних сайтах і 
огляд спеціалізованих 

ЗМІ: 
Історичні та оперативні 

дані Національного 
диспетчерського центру 

України, дані ДП 
«Енергоринок», дані 

регіональних 
енергопостачальних 
підприємств, методи 

математико-статистичного 
прогнозування 

2 група: чинники впливу на формування складу енергоблоків в моделюванні графіку 
навантаження 

1. Технічні характеристики енергоблоків електростанцій-
конкурентів  
2. Дані щодо результатів щоденного аналізу роботи 
енергоблоків електростанцій-конкурентів 
3. Дані питомої вартості енергоблоків в цінових заявках 
електростанцій-конкурентів в періоди мінімального, 
максимального і інші періоди покриття 
4. Стан конкурентної потужності по виробникам 

Бенчмаркінг; методи 
математико-статистичного 

прогнозування 
 

3 група: чинники впливу на формування ціни за робочу потужність 
1. Розподіл енергоблоків за групами 
2. Технічні характеристики енергоблоків електростанції-
конкурентів 
3. Стан конкурентної потужності по виробникам 
4. Дані заявленого навантаження блоків  
5. Графік навантаження  

Бенчмаркінг; математико-
статистичного 
прогнозування 

6. Ціна 1 МВт резерву потужності відповідної групи 
обладнання  
7. Регулюючий коефіцієнт 

Постанови НКРЕ  

4 група: чинники впливу на формування ціни за маневреність 
1. Максимальна величина покриття 
2. Мінімальна величина покриття 
3. Величина покриття в кожну годину доби 

Методи математико-
статистичного 
прогнозування 



 

 

 

 

Продовження табл. 3.4 

1 2 
4. Нерівномірність графіку необхідного покриття  
5. Коефіцієнти обмеження, які характеризують відношення 
нерівномірності заданого графіку покриття до максимальної 
нерівномірності заданого графіку покриття 
6. Коефіцієнти маневреності 

Постанови НКРЕ 

5 група: чинники впливу на формування заявки робочої потужності 
1. Технічні характеристики блоку  
2. Максимальна і мінімальна встановлена потужність 
3. Наявність потенційної маневреності блоку 
4. Календарний графік ремонту власних енергоблоків  
5. Надійність роботи обладнання 
6. Наявність достатньої кількості палива 
7. Структура палива, що використовується 

Технічний стан і 
потужність підприємства 
(внутрішня документація, 

плани і звітність 
підприємства) 

6 група: чинники впливу на формування середньозваженої ціни умовного палива 
1. Ціна натурального палива з урахуванням витрат на 
транспортування 

Аналіз динаміки цін 
основних постачальників, 

договірні ціни 
2. Тепломісткість натурального палива Інструментальний 

моніторинг, здійснюючий 
контроль тепломісткості 
кожної окремої  партії 
натурального палива 

3. Відсоток використання натурального палива на 
виробництво електроенергії 

Методи математико-
статистичного 
прогнозування 

 
7 група: чинники впливу на формування вартості пуску блоку з резерву 

1. Ціна натурального палива з урахуванням витрат на 
транспортування 

Аналіз динаміки цін 
основних постачальників, 

договірні ціни 
2. Тепломісткість натурального палива Інструментальний 

моніторинг 
3. Кількість блоків за типом (двохкорпусний, моноблок) 
4. Час перебування блоку в резерві 

Технічний стан і 
потужність підприємства 
(внутрішня документація, 

плани і звітність 
підприємства); методи 

математико-статистичного 
прогнозування 

8 група: чинники впливу на формування граничних витрат 
1. Ціна натурального палива із урахуванням витрат на 
транспортування 
2. Тепломісткість натурального палива 
3. Відсоток використання натурального палива на 
виробництво електроенергії 
4. Прогнозовані питомі витрати умовного палива на 
відпущену електроенергію 
5. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності 
моноблоку, двоконтурного блоку 

 
Аналітичні, математико-

статистичні методи; 
побудова сховищ даних 

тощо 



 

 

 

 

Продовження табл. 3.4 

1 2 
6. Витрати умовного палива за годину роботи двокорпусного 

блоку в однокорпусному та двокорпусному режимі на 
холостому ході 

 

9 група: чинники впливу на формування ціни холостого ходу блоку 
1. Витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на 
холостому ході 
2. Витрати умовного палива за годину роботи блоку на 
холостому ході в однокорпусному режимі 
3. Витрати умовного палива за годину роботи блоку на 
холостому ході в двокорпусному режимі 
4. Технічні мінімуми навантаження блоків 
5. Максимальна заявлена робоча потужність блока 
6. Мінімальна робоча потужність 

 
 
Аналітичні, математико-

статистичні методи; 
побудова сховищ даних 

тощо 

10 група: витрати теплового енергогенеруючого підприємства на виробництво 
електроенергії 

1. Постійні витрати 
2. Змінні витрати 
3. Граничні витрати  

Аналітичні, математико-
статистичні методи; 

побудова сховищ даних 
тощо 

B. ex-mid-моніторинг 
Відхилення від порогових значень показників 
1. Відхилення навантаження енергоблоків на кожний 
розрахунковий період (1 година) 

Аналітичні, математико-
статистичні методи; 

побудова сховищ даних 
тощо 

2. Відхилення від граничної (порогової) величини заданого 
диспетчером резерву енергоблоків 
3. Відхилення фактичних цінових пропозицій конкурентів від 
прогнозних 

 

Розрахункові показники (індикатори): Прогнозний розрахунок фактичних платежів (на основі 
оперативної інформації диспетчера) за електроенергію, робочу потужність, маневреність 

C. ex-post-моніторинг 
Показники результату і результативності 
1. Фактичні платежі за поставлену електроенергію 
2. Фактичні платежі за маневреність 
3. Фактичні платежі за робочу потужність 
4. Фактичні витрати палива 
5. Постійні витрати (витрати періоду), розраховані на кожний 
день місяця (прогнозна величина) 
6. Прибуток за кожний розрахунковий період (година), добу, 
тиждень, звітний місяць  

 
 

Аналітичні, математико-
статистичні методи; 

побудова сховищ даних 
тощо 

Розрахункові показники (індикатори): Сума покриття (маржинальний прибуток) на кожний день; 
відхилення по випуску електроенергії; відхилення запланованих платежів від фактичних (за електроенергію, 
робочу потужність, маневреність); відхилення фактичних показників  

 

Для формування цінової стратегії теплового енергогенеруючого 

підприємства за результатами моніторингу розроблено склад індикаторів, які 



 

 

 

 

впливають на вибір внутрішньої стратегії і формують стан зовнішнього 

середовища (стан природи) (Додаток В). 

Отже, стратегія теплового енергогенеруючого підприємства щодо 

вироблення цінової заявки і заявки робочої потужності складається під 

впливом внутрішніх (контрольованих, вимірювальних) чинників:  
 

 )( kri qA , ),1( ni  ,  (3.1) 

при Kk ,...1  

       Rr ,...1 . 
 

Відповідно, стани природи формуються виходячи з різних комбінацій 

зовнішніх (неконтрольованих, важко вимірювальних або невимірювальних) 

чинників:  

 
      )( krj qQ , ),1( mj  . (3.2) 

 
Отже, отримуємо матрицю із п’ятьох станів природи і п’ятьох варіантів 

внутрішньої стратегії для окремого диспетчерського інтервалу в період start-

end (18-00 годин) (табл. 3.5). 

 
Таблиця 3.5 

Матриця цін (джерело: авторська розробка на підставі [72]) 
                    j 
i Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

A1 605,47 635,22 569,25 503,28 607,1 
A2 616,06 619,37 560,85 543,55 515,95 
A3 613,55 621,78 560,8 545,96 519,58 
A4 606,15 613,89 565,72 517,55 499,38 
A5 609,77 608,94 487,72 489,14 508,2 
 

Для оцінки ризику і прийняття оптимальної внутрішньої стратегії щодо 

розробки заявки робочої потужності і цінової заявки скористаємося такими 

критеріями: 

1) максимінним критерієм Вальда чи критерієм крайнього песимізму; 



 

 

 

 

2) мінімаксним критерієм Севіджа (теж критерій крайнього песимізму); 

3) критерієм крайнього оптимізму; 

4) критерієм узагальненого максиміну Гурвіца (критерій песимізму-

оптимізму); 

5) критерієм недостатнього обґрунтування Лапласа. 

Відповідно критерію Вальда, якщо розглядається матриця цін 

(прибутку) підприємства, то найкращим рішенням буде те, для якого виграш 

виявиться максимальним з усіх мінімальних, при різних варіантах умов. Цей 

принцип називається критерієм максиміна [72, 89]. 

Формалізований вираз максиміна виглядає так: 
 

ijjiw aH minmax , 

 iiwH max ,  (3.3) 

ijji amin , 

 

де  i  – мінімально гарантований виграш; 

 wH – гарантований виграш гравця (варіант «кращий з гірших»). 

 
Максимінний критерій Вальда дозволяє одержати нижню ціну, і 

відповідно до якого вибирається стратегія тепловим енергогенеруючим 

підприємством, що гарантує за будь-яких умов прибуток за ціною не менше 

ніж maxi minj a ij. Іншими словами, максимінний критерій Вальда може бути 

використаний у випадках, коли підприємству потрібна гарантія, щоб ціна при 

будь-яких умовах виявилася не меншою, ніж найбільша з можливих у гірших 

умовах (кращий з гірших) (табл. 3.6, гр. 7). 

Відповідно до критерію крайнього оптимізму в матриці можливих цін 

обирається найкраще рішення, ціна для якого визначається максимальною із 

усіх максимальних, при різних варіантах умов (табл. 3.6, гр. 8). 

 

 



 

 

 

 

Таблиця 3.6 

Матриця цін і критерії оцінки ризику для визначення внутрішньої цінової 

стратегії енергогенеруючого підприємства, грн./МВт-г   

(джерело: авторська розробка на підставі [72]) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Вальда Оптим. Гурвіца Лапласа Севіджа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A1 605,47 635,22 569,25 503,28 607,1 503,28 635,22 529,66 584,064 42,68 
A2 616,06 619,37 560,85 543,55 515,95 515,95 619,37 536,63 571,156 91,15 
A3 613,55 621,78 560,8 545,96 519,58 519,58 621,78 540,02 572,334 87,52 
A4 606,15 613,89 565,72 517,55 499,38 499,38 613,89 522,28 560,538 107,72 
A5 609,77 608,94 487,72 489,14 508,2 487,72 609,77 512,13 540,754 98,9 

 

Формалізований вираз критерію крайнього оптимізму має такий 

вигляд: 

ijjio aH minmax , 

 iioH max , (3.4) 

ijji amax , 

 
де  i  – мінімально гарантований виграш; 

 oH – максимальний з усіх максимальних (варіант «кращий із кращих»). 

 
Мінімаксний критерій Севіджа використовується в тих випадках, коли 

потрібно уникнути великого ризику. На відміну від критерію Вальда при 

розрахунку критерію Севіджа для прийняття рішення розглядається не 

матриця цін (прибутку), а матриця ризику чи матриця втрат прибутку. Втрати 

прибутку pij визначаються як різниця між максимальним виграшем і 

виграшем конкретного рішення за даної обстановки (табл. 3.7): 
  

 ijijij aap  max . (3.5) 

 

Побудуємо матрицю втрат: 
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   (3.6) 

Таблиця 3.7 

Матриця втрат прибутку, грн./МВт-г (джерело: авторська розробка) 
                     j 
i  Q1 Q2 Q3 Q Q5 

1 2 3 4 5 6 
A1 10,59 0 0 42,68 0 
A2 0 15,85 8,4 2,41 91,15 
A3 2,51 13,44 8,45 0 87,52 
A4 9,91 21,33 3,53 28,41 107,72 
A5 6,29 26,28 81,53 56,82 98,9 
 
Відповідно до критерію Севіджа, перевагу слід віддати рішенню, для 

якого втрати максимальні при різних варіантах умов виявляються 

мінімальними (табл. 3.6 гр. 11, табл. 3.7 гр. 6) [72]. Формалізовано критерій 

Севіджа має вигляд: 

 
ijjis pH maxmin , 

 iisH min , (3.7) 

ijji pmax , 

 
де  pij – втрати прибутку, що відповідають i-тому рішенню, при j-тому 

варіанті обстановки [72]. 

 
Критерій узагальненого максиміна Гурвіца [189], на відміну від 

критеріїв Вальда і Севіджа, враховує як песимістичний, так і оптимістичний 

підхід до ситуації. Він може бути використаний, якщо потрібно зупинитися 

на рішенні між лінією поведінки в розрахунку на гірше і лінією в розрахунку 

на краще, тому називати його можна критерієм песимізму-оптимізму. При 

застосуванні критерію Гурвіца для матриці цін (прибутку), то перевага 

повинна бути надана варіанту рішень, для якого виявиться максимальним 

показник G, який визначається з виразу: 



 

 

 

 

 

 
 

(3.8) 

 
де  aij – виграш, що відповідає і-тому рішенню, при j-тому варіанті 

обстановки [72]. 

  
При цьому в критерії Гурвіца закладено окремо врахування імовірності 

ризику, так званий показник оптимізму x ( 10  x ), при  х=0 – лінія 

поведінки в розрахунку на краще, х=1 – лінія поведінки в розрахунку на 

гірше. При х=1, критерій Гурвіца прирівнюється до критерію Вальда, тобто 

орієнтація на обережну поведінку щодо визначення цінової заявки і заявки 

робочої потужності. При х=0 – орієнтація на  граничний ризик, що відповідає 

критерію крайнього оптимізму. Значення х між 0 і 1 є проміжними між 

ризиком і обережністю залежно від конкретної обстановки і схильності осіб, 

що приймають рішення, до ризику [72]. В наших розрахунках в якості х було 

взято значення 0,8, що характеризує мінімальну схильність до ризику (табл. 

3.6, гр. 9).  Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа [89] відноситься 

до числа класичних критеріїв, що використовуються при прийнятті рішень в 

умовах невизначеності. Даний критерій може бути використаний у випадку, 

якщо можна припустити, що будь-який з варіантів станів природи не більше 

ймовірний за інший. Тоді імовірності станів природи можна вважати рівними 

і робити вибір рішення так само, як і в умовах ризику – по мінімуму 

середньозваженого показника ризику [89]. В наших розрахунках критерій 

Лапласа розраховано як середня величина розрахункової ціни по кожній 

внутрішній стратегії в прийнятих рівних умовах зовнішнього середовища 

(табл. 3.6, гр. 10).  

Проведений експеримент для періоду з 18-00 до 19-00 годин на основі 

даних моніторингу, оцінки і моделювання варіантів заявок робочої 
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потужності, цінових заявок і станів природи дістав висновків, що доцільно 

застосувати внутрішню стратегію підприємства А3, оскільки: 

– при обережному підході, яка б ситуація зовнішніх факторів не 

склалася, середня розрахункова ціна на електроенергію для теплового 

енергогенеруючого підприємства становить не менше ніж 519,58 грн./МВт-г, 

та може буде і більшою, про що свідчить з незначною часткою ризику 

критерій Гурвіца (відповідно до стратегії А3 вона може становити 540,02 

грн./МВт-г); 

– при ризиковому підході можна скористатися стратегією А1 з 

середньою розрахунковою ціною 653,22 грн./МВт-г. Однак критерій Лапласа, 

який підкріплює рішення щодо стратегії А1, дає менш точні результати ніж 

критерій Гурвіца. Критерій Лапласа все ж таки визначає середню ціну серед 

всіх заявлених внутрішніх стратегій.  

Розробка цінових матриць, оцінка ризику за зазначеними критеріями і 

прийняття рішення щодо вибору внутрішньої стратегії в залежності від 

впливу факторів зовнішнього середовища виконано для кожної години 

диспетчерського інтервалу і може бути адаптовано будь-яким тепловим 

енергогенеруючим підприємством, яке працює на ОРЕ за ціновими заявками. 

Таким чином, в результаті розробки системи показників інтегрованого 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств: 

– встановлено, що основою розробки системи показників є 

безпосередньо процес формування ціни на електроенергію теплових 

енергогенеруючих підприємств. Запропонована модель даного процесу 

містить складову оцінки рівня невизначеності і ризику, а її результати можна 

використовувати в процесі прийняття обґрунтованих рішень щодо 

формування фактичних заявки робочої потужності і цінової заявки; 

– запропоновано всі показники інтегрованого моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію розділити на дві групи: динамічні, які 

здатні оцінити вплив відповідних чинників на процес формування ціни в 



 

 

 

 

короткостроковому періоді, та стратегічні, що можуть вплинути на процес 

формування ціни у середньостроковому і довгостроковому періодах; 

– обґрунтовано, що невід’ємною складовою запропонованої моделі 

процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами є проведення статистичного експерименту, який дає 

ймовірнісну інформацію про комбінації чинників зовнішнього середовища з 

урахуванням внутрішньої виробничої і цінової стратегії. Така модель 

процесу формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств дозволяє застосовувати результати моніторингу для 

моделювання статистичних ігор; 

– розроблено систему динамічних показників інтегрованого 

моніторингу, яка спирається на класифікацію чинників за рівнем 

невизначеності і характером впливу на процес формування ціни на 

електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств. Система описує 10 

груп чинників, представлених в розрізі попереднього, проміжного і 

підсумкового видів моніторингу. Класифікація за ознакою впливу чинників 

на процес формування ціни на електроенергію дозволяє виділити показники 

(індикатори), які відображають зовнішні чинники, що є відображенням 

ринкової кон’юнктури (дії конкурентів, постачальників тощо), пов’язані з 

регулюванням і внутрішні  чинники. Внутрішні дозволяють сформувати 

внутрішню цінову стратегію, а зовнішні – спрогнозувати стан зовнішнього 

середовища щодо формування ціни, що використовується в моделюванні 

статистичних ігор; 

– за результатами експерименту для кожної години періоду start-end на 

основі даних моніторингу, оцінки і моделювання варіантів заявок робочої 

потужності, цінових заявок і станів природи підтверджена доцільність 

використання підприємством одним із отриманих підходів, зокрема при 

обережному підході, який описує критерій Вальда. Яка б ситуація зовнішніх 

факторів не склалася, вибір цінової стратегії дозволяє отримати мінімальну, 

але гарантовану ціну і прибуток. При ризиковому підході можна 



 

 

 

 

скористатися стратегією з ціною, прибуток за якою буде високим, але ризик 

його отримання також зросте; 

– дістало висновку, що сформована система показників інтегрованого 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами дозволяє визначити поведінку окремого 

виробника електроенергії щодо формування складу виробничого обладнання, 

визначення потужності, формування структури палива, які впливають на 

собівартість виробництва і на визначення середньої розрахункової ціни за 

відпущену в оптовий ринок електроенергію, що в сукупності визначає 

«внутрішню стратегію» підприємства. При цьому розробка внутрішніх 

стратегій відбувається у відповідності із змодельованими «станами 

природи», які складаються під впливом тих чинників зовнішнього 

середовища, що визначають ймовірну ціну на електроенергію на ОРЕ. 

 
 
 3.3 Методичні засади організації та застосування результатів 

інтегрованого моніторингу у діяльності теплового енергогенеруючого 

підприємства. Альтернативні сценарії його розвитку 

 
 
Розробка методичних засад організації та застосування результатів 

інтегрованого моніторингу у діяльності теплового енергогенеруючого 

підприємства потребує вивчення організаційно-правової форми існуючих на 

ринку електроенергії підприємств теплової генерації.  

Відомо, що теплові енергогенеруючі компанії, що працюють за 

правилами ринку за ціновими заявками можна розділити на 2 типи: 

1. Публічні акціонерні товариства, які не перебувають у складі ВІЕК 

(ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго»). 

2. Публічні акціонерні товариства, які є складовими ВІЕК (ПАТ «ДТЕК 

Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Східенерго»). 



 

 

 

 

В великій вертикально-інтегрованій акціонерній енергетичній компанії 

реалізація процесу моніторингу повинна охоплювати три рівні: 

– 1 рівень – відособлені виробничі підрозділи і філії; 

– 2 рівень – виконавчий апарат; 

– 3 рівень – корпоративний апарат.  

Оскільки в інших компаніях третій рівень відсутній, це дещо 

ускладнює формування єдиного організаційного формату застосування 

моніторингу. Тому в рекомендаціях увага має сконцентруватися на типовому 

Публічному акціонерному товаристві з відособленими виробничими 

підрозділами (електростанціями).   

Впровадження системи моніторингу незалежно від приналежності до 

вертикально-інтегрованої структури базується на корпоративному 

стандарті моніторингу, який включає: 

– об’єкти і показники моніторингу (див. п. 3.2); 

– нормативні документи (галузеві інструкції, Правила ОРЕ, Постанови 

НКРЕ, методичні галузеві рекомендації щодо калькулювання собівартості 

виробництва електроенергії тощо); 

– схеми інформаційних потоків на основі загальної схеми (рис. 3.8); 

– організаційний регламент моніторингу і оцінки; 

– розподіл відповідальності за результати моніторингу; 

– форми вхідних і вихідних документів за результатами моніторингу та 

регламент їх надання. 

Загальна схема інформаційних потоків моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами містить чотири рівні передачі інформації: 

– перший рівень характеризується регулюванням і підтримкою 

моніторингу на вищому державному рівні через Державні Програми, 

стратегії, інші нормативні документи. Позначений на рис. 3.8 зв'язок 1 

ілюструє напрям інформаційного потоку; 



 

 

 

 

 
Рис. 3.8 – Загальна схема інформаційних потоків моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами (джерело: авторська розробка) 
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– другий рівень набуває великого значення як джерело моніторингової 

інформації. Державні структури управління, регулювання і державні 

підприємства на галузевому рівні володіють значним масивом даних щодо 

обсягів споживання електроенергії, зовнішніх перетоків, споживання 

електроенергії за секторами, результатів щоденного аналізу енергосистеми, 

погодинних граничних цін, цін за робочу потужність, маневреність 

фактичних розрахунків з енергогенеруючими підприємствами, регулюючих 

коефіцієнтів і цінових обмежень. Тому на підготовчому етапі впровадження 

моніторингу необхідно узгодити передачу даних тепловим 

енергогенеруючим підприємствам для підвищення якості моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію і уникнення фундаментальних 

розрахункових помилок. Позначений на рис. 3.8 зв'язок 2 ілюструє 

відповідний напрям інформаційного потоку; 

– третій рівень – рівень підприємства відповідає за збір, обробку  і 

обмін інформацією, яка генерується в межах Департаменту інформаційних 

технологій, моніторингу і оцінки. Дані системи динамічних показників 

щоденно збираються на рівні відповідного відділу і департаменту завдяки 

налагодженій системі звітності і закріплення за кожним відділом 

відповідальності за виконання. Впровадження системи моніторингу на цьому 

рівні потребує організаційної трансформації і розподілу обов’язків. В 

загальній схемі інформаційних потоків наведено тількі основні елементи 

організаційної структури. Однак слід зазначити, що особливого значення 

набувають: 1) сектор моніторингу, 2) робоча група моніторингу і оцінки с 

представниками майже від кожного відділу, 3) відділ прогнозування і 4) 

відділ статистичної оброки даних в складі Департаменту інформаційних 

технологій, моніторингу і оцінки, а також 5) виробничо-диспетчерський 

відділ. Ефективність моніторингу в певній мірі залежить від чітко 

налагодженого зворотного зв’язку, який на зазначено позначкою 4 (рис. 3.8). 

Організаційні регламенти моніторингу і оцінки повинні складатися з 

таких обов’язкових елементів (Додаток Г): 



 

 

 

 

1) найменування звітного документа на виході; 

2) показник, який покладено в основу розрахунків звітного документу, 

дані по якому безпосередньо збираються, обробляються, аналізуються і 

оцінюються; 

3) джерело даних, тобто необхідних для визначення показника даних. 

Рівень джерела залежить від характеру показника – зовнішній чи внутрішній; 

4) виконавець збору даних; 

5) періодичність збору даних; 

6) відділи або особи, що виконують аналіз даних і відповідальні за звіт; 

7) споживачі даних, тобто звітних документів. 

Альтернативні сценарії подальшого розвитку моніторингу в діяльності 

теплових енергогенеруючих підприємств ґрунтуються на виборі підходу до 

розвитку галузі електроенергетики та моделі ринку. Згідно положенням 

Проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030р. [154] 

діюча модель не є кінцевою і підлягає подальшій трансформації. Напрями 

такої трансформації з варіантами можливих комбінацій на сьогоднішній 

день можна зазначити такі (табл. 3.8): 

1) впровадження моделі двохсторонніх договорів і балансуючого ринку 

(ДДБР) з пріоритетним розвитком ВДЕ (С1). Передбачає повне 

відокремлення виробництва, транспортування і збуту (інша назва «модель 

вільного доступу до мереж»). У результаті споживачі можуть отримувати 

електроенергію як безпосередньо від виробників, так і від постачальників, – 

тобто, конкуренція виникає і на роздрібному ринку електроенергії. Більша 

частина електроенергії продається через біржі та/або укладення двосторонніх 

контрактів між виробником і споживачем (постачальником), у т.ч. – 

довгострокових. Різновидність моделі ДДБР з пріоритетним розвитком ВДЕ 

припускає підтримку функціонування ВЕС, СЕС та інших нетрадиційних 

джерел енергії на державному рівні, що супроводжуватиметься відтоком 

інвестицій (внутрішніх і зовнішніх) в їх будівництво і розвиток; 



 

 

 

 

2) впровадження моделі двохсторонніх договорів і балансуючого ринку 

(ДДБР) із збалансованим розвитком різних видів генерації (С2). Базова форма 

моделі С1, однак підтримується збалансований розвиток всіх джерел енергії, 

як традиційних так і нетрадиційних; 

3) трансформована модель оптового ринку електроенергії з 

пріоритетним розвитком ВДЕ (С3) – по суті доповнення існуючої моделі 

механізмом «гарантування інвестицій в потужність». Це – перехідна модель 

від існуючої до моделі ДДБР, яка дозволить завершити імплементацію 

європейського енергетичного законодавства. Однак пріоритет віддається 

розвитку ВДЕ; 

4) трансформована модель оптового ринку електроенергії із 

збалансованим розвитком різних видів генерації (С4). Базова форма моделі 

С3 з характерними рисами трансформованої моделі, але із збалансованим 

розвитком всіх джерел енергії; 

5) діюча модель ринку з конкуренцією серед виробників теплових 

електростанцій з інтеграцією до європейських ринків електроенергії (С5); 

6) діюча модель ринку з конкуренцією серед виробників теплових 

електростанцій з подальшою інтеграцією теплових енергогенеруючих 

підприємств в єдину вертикально-інтегровану компанію (С6); 

7) корпоратизація НЕК «Укренерго» і НАЕК «Енергоатом», повна 

приватизація об’єктів теплової генерації і зміцнення домінуючих позицій 

ВІЕК (С7). 

Названі варіанти стратегій визначено на підставі Проекту оновленої 

енергетичної стратегії на період до 2030р. (С1, С2, С5) [154], прогнозів і 

пропозицій експертів в електроенергетичній галузі (С3, С4), а також 

тенденцій і напрямків приватизації, що склалися в електроенергетичному 

секторі (С6, С7) [84, 109, 118, 130, 133, 137]. На сьогоднішній день важко 

спрогнозувати, яка з моделей розвитку електроенергетичного ринку буде 

найбільш ризиковою або більш ефективною. Однак можна стверджувати, що 

в існуючих умовах функціонування теплових енергогенеруючих підприємств 



 

 

 

 

кардинальні зміни не йдуть їм на користь. На наш погляд впровадження 

дієвих перехідних моделей (С3, С4) знизить негативні наслідки і ризики, що 

можуть бути спричинені різкою зміною вектора розвитку 

електроенергетичного ринку. Трансформація існуючої моделі ринку неминуче 

внесе корективи в базовий сценарій реалізації інтегрованого моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих 

підприємств. На основі зазначених особливостей ймовірних моделей 

трансформації, здійснимо компонентний аналіз змін і альтернативних 

сценаріїв подальшого розвитку моніторингу (табл. 3.9).  

Альтернативні сценарії подальшого розвитку моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловим енергогенеруючим 

підприємством розроблено в розрізі п’яти складових або компонент (рис. 

3.9-3.13): базова; динамічна; організаційна; результуюча; компонента 

управління ризиком. 

Аналіз розроблених альтернативних сценаріїв дозволив зробити 

висновки щодо ступеню змін складових системи моніторингу в залежності 

від подальшої стратегії розвитку електроенергетичного ринку України так і 

відзначити його роль при реалізації різних моделей ринку: 

– максимально зміниться система моніторингу при реалізації моделей 

С1 і С2, але роль моніторингу, рівно як і оцінки, прогнозування і 

статистичного експерименту суттєво зросте; 

– мінімальних змін система моніторингу зазнає при моделях С3 і С4. 

Однак роль моніторингу зросте, особливо в умовах моделі С3, в якій рівень 

невизначеності значно вищий за той, що в моделі С4; 

– модель моніторингу при реалізації європейського вектору розвитку 

ринку (С5) зазнає змін здебільшого під впливом нових зовнішніх чинників 

ціноутворення; 

– стратегічно модель моніторингу при стратегіях розвитку С6 і С7 

також зміниться. Найбільші зміни відбудуться в руйнування самої концепції 

моделі, яка може втратити складову ризику.  



 

 

 

 

Таблиця 3.8 

Матриця можливих стратегій і змін моделей ринку (джерело: авторська розробка) 
Трансформаційні зміни в можливих стратегіях розвитку електроенергетики  Сфера змін 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правила ринку Нові правила ОРЕ 
 

Існуючі правила ОРЕ Змінені або нові 
правила ОРЕ 

Існуючі правила ОРЕ 

2. Механізм купівлі-
продіжу електроенергії 

Двосторонні договори + 
балансуючий ринок Єдиний покупець 

Єдиний 
покупець або 

ДДБР 
Єдиний покупець або ДДБР 

3. Форма продажу 
електроенергії в секторі 
двосторонніх договорів  

Аукціон (Енергетична біржа)  
– 

При збереженні існуючого варіанту – відсутність  
Ринку двосторонніх договорів, інакше – варіант 

стратегій С1, С2 
4. Форма продажу 
електроенергії в 
реальному часі  

 
На основі цінових заявок і заявок робочої потужності 

1. Необхідність вивчення попиту та 
пропозиції на базову та пікову потужність 

1.Збільшення встановлених 
потужностей 

2. Зниження питомих витрат палива 

1. Збільшення виробництва 
електроенергії 

3.Приведення обладнання у відповідність до стандартів ENTSO-E 
4. Масштабна модернізація і реконструкція з оснащенням станцій системами 
пилогазоочищення для зниження викидів пилу, оксиду сірки й азоту до норм 
Європейського союзу 

2. Модернізація і реконструкція 
обладнання теплових 

енергогенеруючих підприємств 

5. Потреба в розвитку маневрених потужностей 

5. Вимоги до 
функціонування 
теплового 
енергогенеруючого 
підприємства 

6. Пошук резервів підвищення конкурентоспроможності  
3. Потреба в розвитку маневрених 

потужностей 
6. Роль інституту 
прогнозування  Значно зростає Поступово зростає Значно зростає Знижена Низька 

7. Диспетчеризація і 
регулювання 
енергетичної системи 

Ускладню-
ється 

Ускладню-
ється 

Ускладню-
ється 

Спрощу-
ється 

З можливістю 
маневрування 

Ослаблення 
керованості ОЕС 

державою 

Втрата 
керованості 

ОЕС державою 
 



 

 

 

 

Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Розрахунки  Ускладнюються Ускладнюються 
 Ускладнюються Ускладнюються через 

непрозорість 
1. Зобов’язання купувати 
електроенергію від різних 
видів генерації в заданих 
пропорціях, встановлених 

регулюючим органом 

1.Втрата 
конкуренто-

спроможності 
ТЕС 

1. Ризик ослаблення впливу 
держави на інвестиційні процеси в 

електроенергетиці 

2. Втрата конкуренто-
спроможності ТЕС 

1. Зниження 
ефективності 

механізму 
«гарантуван-
ня інвестицій 

у потуж-
ність» 

2. Ціноутворення на основі 
корпоративних фінансових 

інтересів 

9. Ризики  

3. Підвищення нестабільності енерго-
системи 

 
 
 
 
 

Мінімальні 
ризики 

2.Стрімке зрос-
тання ціни на 

електроенергію 
для побутових 

споживачів 
3. Обмеження пропозиці, яке 

приведе до зростання цін 

10. Ринковий 
      (ціновий) ризик Суттєво знижується Зростає Без змін Зростає 

4. Знижується за рахунок 
концентрації власності в рамках 

ВІЕК 
11. Ціна на 
електроенергію 

Суттєво 
зросте Зросте Суттєво 

зросте 
Суттєво не 

зросте Зросте Суттєво зросте 

12. Темпи розвитку 
базових джерел 
виробництва 
електроенергії (ТЕС, 
АЕС) 

 
Нульові 

 
Високі 

 
Нульові 

 
Високі 

 
Високі 

 
Низькі 

13. Потреба в газі в 
якості палива для ТЕС Більша Менша Більша Менша Менша Менша Менша 

14. Ризики для 
економіки і соціальної 
сфери  

Дуже високі Середні Високі Мінімальні Середні Високі Дуже високі 

 



 

 

 

 

Таблиця 3.9 

Компонентний аналіз змін сценаріїв подальшого розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами (джерело: авторська розробка) 
Стратегія розвитку електроенергетики та моделі ринку Компоненти базового сценарію моніторингу С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Базові компоненти         
Об’єкт і предмет моніторингу  – – – – – – – 
Спрямованість цілей моніторингу  + + – – – + + 
Підходи до моніторингу  + + – – + + + 
Методи моніторингу  – – – – – – – 
Суб’єкти моніторингу  + + – – + + + 
Ресурси моніторингу  + + – – + + + 
Обмеження моніторингу  + + + – + + + 
Об’єкти моніторингу  + + + + + + + 
Динамічні компоненти         
Чинники, що впливають на процес формування ціни 
на електроенергію  

+ + + – + + + 

Система показників і система індикаторів  + + – – + + + 
Система чинників стратегічних змін  + + + + + + + 
Склад чинників, пов’язаних з регулюванням  + + + + + + + 
Алгоритм процесу формування ціни на 
електроенергію тепловими енергогенеруючими 
підприємствами  

+ + – – + – + 

Організаційні компоненти         
Оцінка готовності підприємства до впровадження 
моніторингу  

– – – – – – – 

Відбір і теоретична підготовка керівників і суб’єктів 
моніторингу  
 

+ + – – – – – 



 

 

 

 

Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Попереднє тестування методів і пілотного процесу 
моніторингу  

+ + – – + + + 

Збір і систематизація даних щодо ціноутворюючих 
чинників  

– – – – – – – 

Схема інформаційних потоків  + + – – + + + 
Організаційний регламент моніторингу  + + – – + + + 
Місце моніторингу в організаційній структурі 
управління тепловим енергогенеруючим 
підприємством  

– – – – – + + 

Компонента управління ціновим ризиком        

Концептуальна модель моніторингу «Ціна-ризик-
результативність»  

+ + – – + + + 

Рівень невизначеності  + + + – + + + 
Склад чинників, що формують «стан природи»  + + +  – + + + 
Склад чинників, що формують «внутрішню 
стратегію»  

+ + – – + + + 

Прогнозування  + + + + + + + 
Варіанти застосування статистичного експерименту   + + – – + + + 
Результуючі компоненти         
Цільові орієнтири  + + + + + + + 
Ключові індикатори  + + + + + + + 
«Базова лінія»  + + +  – + + + 
Цільові індикатори удосконалення  + + + – + + + 



 

 

 

 

 
Рис. 3.9 – Альтернативні сценарії розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловим 

енергогенеруючим підприємством (Базова компонента) (джерело: авторська розробка) 

С1 С2 С3 С4 С5 С7 С6 Складові базового 
сценарію 

Цільова спрямованість  
Забезпечення оперативною інформацією щодо стану і 

динаміки складових процесу формування ціни; 
передбачення позитивних і негативних тенденцій, 

підвищення ефективності управління ризиком 
 

Підходи до моніторингу  
Інтегрований, ентропійний, системний; 

багатовимірний; динамічний; кількісний і якісний; 
маркетинговий; ситуаційний; соціальний тощо 

 

Суб’єкти моніторингу  
Теплові енергогенеруючі підприємства у складі 

інституту обробки інформації, організації, 
підприємства, міністерства і відомства у складі 

інституту регулювання і інформатизації 
 

Ресурси моніторингу  
Організаційно-методичне і програмно-технічне 

забезпечення моніторингових процедур; професійна 
компетенція кадрів, що здійснюють моніторинг 

Обмеження моніторингу  
Специфічні особливості галузі і ринкові умови 

Об’єкти моніторингу  
Складові процесу формування ціни і показники, які їх 
характеризують; чинники стратегічних змін; чинники, 

що формують «стан природи» і «внутрішню 
стратегію»; ризик; результати 

Управління ризиком втрачає свою 
початкову актуальність через 

зниження рівня невизначеності в 
умовах функціонування  ВІЕК, що 

відображається на 
спрямованості цілей моніторингу 

 
Інтегрований і ентропійний 
втрачають актуальність 

В більшій мірі можливі прояви 
ситуаційного, системного підходів 

В більшій мірі можливі прояви , 
системного, багатовимірного 

підходів 

З появою енергетичної біржі новими 
суб’єктами моніторингу стануть 

кваліфіковані споживачі, 
постачальники,інші виробники, інші 

суб’єкти РДД  

 
Ціль може бути розширено через 

необхідність моніторингу режимів 
ОЕС України на державному рівні  

Інтеграція енергетичних ринків 
неминуче призведе до появи нових 
суб’єктів ринку і моніторингу у 
складі інституту регулювання і 

інформатизації  

Інститут обробки інформації в 
складі ТЕС може бути доповнено 

іншими виробниками 
електроенергії (АЕС, ВДЕ) в 

рамках ВІЕК   

З появою РДД і змін в системі 
розрахунків виникне потреба 

обновленні методичних, програмно-
технічних засобів моніторингу і 

перепідготовки кадрів 

Робота підприємств паралельно з 
європейською енергосистемою 

змінить вимоги до організаційно-
методичного і програмного 
забезпечення моніторингу 

Підвищення доступу всіх видів 
ресурсів в рамках однієї компанії 

монополіста 

Обмеження інформаційного 
доступу ВІЕК для інших суб’єктів 

моніторингу 

Обмеження інформаційного доступу 
щодо характеристик обладнання і 

особливостей роботи нових 
учасників ринку, обмеження 

європейського ринку (технологічні) 

Одностороння підтримка 
розвитку ВДЕ спричинить 

нові обмеження умов 
застосування результатів 

моніторингу (С3) 

Обмеження викликані новими 
правилами функціонування ринку, які 

змінять умови використання 
результатів моніторингу 

(регулювання, квоти тощо) 

Складові процесу формування ціни 
зазнають суттєвих змін через те, що 

електроенергія буде реалізована за 
договорами і  в секторі реального часу. 

Зазнають оновлення динамічні чинники і 
стратегічні. З’являться нові об’єкти 
(ціни лота, кількість кваліфікованих 
споживачів, обсяг пропозиції тощо) 

Складові процесу формування ціни 
можуть зазнати змін через інтеграційні 

процеси в електроенергетиці і 
коректування моделі ринку. Зазнають 

оновлення чинники, що формують «стан 
природи» 

Оновлення динамічних  чинників і 
стратегічних змін. В якості 
нових об’єктів виступатиме 

необхідність вивчення попиту і 
пропозиції на базову та пікову 
потужність, об’єкти моделей 

С1, С2 в умовах тестового 
режиму РДД 

Ціновий ризик може зникнути як 
чинник ціноутворення. Результуючі 

індикатори можуть бути переглянуті. 
Об’єкти зазнають змін у випадку  

комбінацій моделей.  



 

 

 

 

 
 

Рис. 3.10 – Альтернативні сценарії розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловим 
енергогенеруючим підприємством (Динамічна компонента) (джерело: авторська розробка) 

С1 С2 С3 С4 С5 С7 С6 Складові базового 
сценарію 

Чинники, що впливають на процес 
формування ціни на електроенергію  

 
(див.п.1.3, рис. 1.7) 

Система показників і система індикаторів 
моніторингу  

 
(див. п.3.2, табл.3.6, 3.7) 

Система чинників стратегічних змін 
(див. п. 3.2 рис. 3.6) 

Склад чинників, пов’язаних з регулюванням 
(див. п.1.3 рис.1.7, п.2.3 рис. 3.6, табл..3.6, 3,7) 

Алгоритм процесу формування ціни на 
електроенергію тепловими 

енергогенеруючими підприємствами 
(див. п.3.2, рис. 3.5) 

Буде переглянуто підхід до 
класифікації чинників і класифікація 
рівнів невизначеності. Поява нових 

ціноутворюючих чинників, які 
впливають на формування ціни 

двостороннього договору, ціни попиту 
і ціни пропозиції на РДД 

Зміняться якісні і кількісні 
характеристики чинників, але їх склад і 

класифікація суттєвих змін не 
зазнають. В С3 загостриться вплив 

техніко-технологічних чинників і 
регулювання 

Зазнають якісних і кількісних змін 
техніко-технологічні, ринкові, 

внутрішні чинники і нормативно-
законодавче регулювання  

В більшій мірі зміни відбудуться в 
частині ринкових чинників і внутрішніх 

Система динамічних показників 
покриває тільки ту частину 

моніторингу, яка відбувається в  
реальному секторі. Інша частина 
потребує розробки нової системи 

показників і індикаторів 

При існуючій моделі склад чинників 
може залишитися незмінним, але 

майже всі групи чинників зазнають 
якісних і кількісних змін, що суттєво 

вплине на формування «стану природи» 
і вироблення «внутрішньої стратегії», 

інакше -  варіант моделі С1-С2 

Відбудуться структурні зрушення в 
пріоритетах оцінки і прогнозування 

чинників в системі показників. 
Важливими будуть не скільки чинники, 
що характеризуються невизначеністю, 

скільки такі, що дозволяють обрати 
найоптимальнішу  внутрішню 

стратегію (наприклад, постійні 
витрати) 

Змін зазнають всі складові системи 
чинників стратегічних змін 

Змін зазнають всі складові системи 
чинників стратегічних змін 

 

Змін зазнають всі складові системи 
чинників стратегічних змін 

 

Змін зазнають всі складові системи 
чинників стратегічних змін 

 
Регуляторна політика буде повністю 
переглянута, оновлено нормативно-

правове регулювання ринку. З’явиться 
новий склад чинників і показників 

моніторингу, пов’язаних з 
регулюванням (квоти на виробництво 

тощо) 

Необхідність врахування чинників, що 
регулюють механізм гарантування 

інвестицій в потужність (регулювання 
складу потужності, яка віднесена до 
перспективної, перебуває в резерві і 

бере участь у виробництві)  

Регуляторна політика буде 
переглянута, зазнає оновлення 

нормативно-правове регулювання 
ринку з імплементацією директив ЄС, 

що відобразиться на змінах складу 
зазначених чинників 

Під тиском вертикально-інтегрованої 
структури-монополіста можуть 
відбутися якісні і кількісні зміни 

зазначених чинників 

Базовий алгоритм може бути 
використаний для моніторингу процесу 
формування ціни в реальному секторі 
продажу. Процес формування ціни на 

РДД потребує формалізації і 
моделювання для рішення нових завдань 

моніторингу  

При існуючій моделі ринку порядок 
складових процесу формування ціни не 
зміниться, а зміниться його якісне і 

кількісне наповнення. При 
впровадження РДД алгоритм буду 

змінено згідно С1-С2  

При існуючі моделі ринку порядок 
складових процесу не зміниться. Через 

зростання пріоритету визначення  
«внутрішньої стратегії» над «станом 

природи» в частині 6 базового 
алгоритму може змінитися характер 

статистичної гри, в якій елемент 
«стан природи» втратить 

актуальність, натомість з’явиться  
«стратегія іншого гравця» 



 

 

 

 

 
Рис. 3.11 – Альтернативні сценарії розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловим 

енергогенеруючим підприємством (Організаційна компонента) (джерело: авторська розробка) 

С1 С2 С3 С4 С5 С7 С6 Складові базового 
сценарію 

Попереднє тестування методів і пілотного 
процесу моніторингу 

Схема інформаційних потоків 
 

(див. п.3.3, рис. 3.5) 

Організаційний регламент моніторингу 
 

(див. п.3.3, табл. 3.8) 

Відбір і теоретична підготовка керівників і 
суб’єктів моніторингу 

 

Місце моніторингу в організаційній 
структурі управління тепловим 

енергогенеруючим підприємством 

В даних моделях існує найбільша 
потреба в попередньому тестуванні і 

впровадженні пілотного процесу 
моніторингу через суттєві зміни 
самого процесу формування ціни і 

чинників, що його визначають  

Через суттєві зміни в складі системи 
показників моніторингу, чинників, що 

пов’язані з регулюванням існує потреба 
в пілотному тестуванні процесу 

моніторингу 

Потреба в тестуванні методів і 
пілотного процесу моніторингу 

з’явиться тільки у разі появи РДД 

Попередньої підготовки керівників і 
суб’єктів моніторингу буде 

недостатньо для моніторингу 
зміненого процесу формування ціни на 
електроенергію в нових умовах ринку  

Необхідність застосування нових 
підходів і методів моніторингу може 

зумовити необхідність додаткової 
підготовки учасників і керівників 

моніторингу  

Тільки в умовах комбінацій моделей С6-
С7 з моделями С1-С2 з’явиться 

потреба в перепідготовці керівників і 
суб’єктів моніторингу 

Зазнає змін склад джерел інформації, 
який буде доповнено зовнішніми  
(європейськими) організаціями і 

регулюючими структурами.   

Зміниться склад учасників 
інформаційного обміну на галузевому 

рівні (Адміністратор розрахунків, 
адміністратор комерційного обліку, 

системний оператор)  

На рівні теплового енергогенеруючого 
підприємства інформаційні потоки 

стануть жорстко централізованими 
на корпоративному рівні. Інформація 

може  

Зазнає змін наповнення організаційного 
регламенту моніторингу в частині 
таких його розділів:  найменування 

звітного документа (таких документів 
стане більше); показник, джерело 

даних 

Зазнає змін наповнення організаційного 
регламенту моніторингу в частині 
таких його розділів:  найменування 

звітного документа (таких документів 
стане більше); показник, джерело 

даних 

 

Зазнає змін наповнення організаційного 
регламенту моніторингу в умовах 

комбінацій моделей з С1-С2 в частині 
таких його розділів:  найменування 

звітного документа (таких документів 
стане більше); показник, джерело 

даних. Відповідальні за аналіз даних 
можуть стати більш 

централізованими 

 
Зміниться під впливом централізації 

всіх функцій управління, зокрема і 
моніторингу  



 

 

 

 

 
 

Рис. 3.12 – Альтернативні сценарії розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловим 
енергогенеруючим підприємством (Компонента управління ризиком) (джерело: авторська розробка) 

С1 С2 С3 С4 С5 С7 С6 Складові базового 
сценарію 

Концептуальна модель моніторингу «Ціна-
ризик-результативність» 

 
(див. узагальнена модель в п. 3.1, рис. 3.5) 

Рівень невизначеності 
 

(див. п.3.3, табл.3.5) 

Склад чинників, що формують «стан 
природи» 

Склад чинників, що формують «внутрішню 
стратегію» 

Роль прогнозування в системі моніторингу 

Узагальнена концептуальна модель не 
зміниться і надалі буде містить 
інтегровані складові: ризик-ціна-

результативність. Зміниться лише 
якісне її наповнення 

Узагальнена концептуальна модель не 
зміниться і надалі буде містить 
інтегровані складові: ризик-ціна-

результативність 

Концептуальна модель в зазначених 
умовах моделей зазнає змін. Частково 

актуальність втратить складова 
«ризик» 

Рівень невизначеності може бути 
знижений через появу РДД, але 

характер впливу чинників 
невизначеності суттєво зміниться  

Рівень невизначеності в складі 
інституційної випадковості і 

різноманіття значень буде суттєво 
знижено  

Рівень невизначеності зросте через 
масштабну державну підтримку 

відновлювальних джерел генерації (С3) 

Рівень невизначеності в складі 
інституційної випадковості і 

різноманіття значень зросте за будь-
яких комбінацій моделей через появу 

нових учасників ринку 

Зміниться в сторону зростання 
кількості зовнішніх чинників 

принципові зміни правил ринку 
електроенергії 

Зміниться в сторону зростання 
кількості зовнішніх чинників через 

появу нових учасників ринку 

Зміниться в сторону зростання 
кількості зовнішніх чинників через 
масштабну державну підтримку 

відновлювальних джерел генерації (С3 

Склад суттєво не зміниться (може 
навіть бути зменшеним), але 

зміниться їх роль 

Зміниться в сторону зростання через 
розділення існуючого  процесу 
формування ціни на дві окремі 

взаємопов’язані частини  

Зміниться в сторону зростання через 
можливих додаткових обмежень 

Зміниться в сторону зростання 
кількості зовнішніх чинників 

принципові зміни правил ринку 
електроенергії 

Варіанти застосування статистичного 
експерименту   

 

Значно зросте через можливу появу 
фінансової надбудови ринку 
електроенергії – «Фондової 

енергетичної біржі», з укладанням 
фінансових договорів хеджування  

Роль і ефективність прогнозування 
зростатимуть  

Роль і ефективність прогнозування 
зростатимуть  

Роль і ефективність прогнозування 
зростатимуть  

Може бути змінено метод 
статистичного експерименту при 

виборі цінової стратегії підприємства 
щодо формування договірної ціни на 

електроенергію.  

Методи статистичного експерименту 
можуть відповідати моделям С1-С2, 

але умови його застосування 
ускладнені через додаткову 

невизначеність функціонування 
об’єднаних енергетичних систем  

Метод статистичного експерименту 
може бути змінено з співставлення 
«Стану природи» і «Внутрішньої 

стратегії» на співставлення 
«Стратегії гравця А» зі «Стратегією 

інших гравців» учасників ринку  



 

 

 

 

 
 

Рис. 3.13 – Альтернативні сценарії подальшого розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 
тепловим енергогенеруючим підприємством (Результуюча компонента) (джерело: авторська розробка) 

С1 С2 С3 С4 С5 С7 С6 Складові базового 
сценарію 

Цільові орієнтири 
 

(див. п.3.1, табл. 3.4) 

Ключові індикатори 
 

(див. п.3.1, табл. 3.4) 
 

«Базова лінія» 
 

(див. п.3.1, табл. 3.4) 
 

Цільові індикатори удосконалення 
 

(див. п.3.1, табл. 3.4) 
 

Можуть відбутися структурні 
зрушення в постановці цільових 

орієнтирів: 1) Обсяг виробництва 
електроенергії тепловим 

енергогенеруючим підприємством 
збільшився на РДД 

2) Вплив цінового ризику на 
прибутковість теплового 

енергогенеруючого підприємства 
знижений як в секторі РДД так і в 

реальному секторі продажу  

Можуть відбутися як структурні 
зрушення в постановці цільових 

орієнтирів при комбінаціях моделей з 
С1-С2, так і з’явитися нові цільові 

орієнтири: Обсяг експорту 
електроенергії тепловим 

енергогенеруючим підприємством 
збільшився 

Можуть відбутися як структурні 
зрушення в постановці цільових 

орієнтирів при комбінаціях моделей з 
С1-С2, так і бути втраченими наявні 

цільові орієнтири, такі як: Вплив 
цінового ризику на прибутковість 

теплового енергогенеруючого 
підприємства знижений 

Очевидно з’являться нові цільові 
орієнтири, які відстежуватимуть дію 
механізму гарантування інвестицій у 

потужність, щодо базового орієнтиру 
№2: Фактичні платежі за робочу 

потужність, маневреність та інші не 
тільки покривають постійні витрати 

підприємства, але й направлені в «фонд 
модернізації і реконструкції» 

Встановлення нових ключових 
індикаторів залежить, в першу чергу, 

цільових орієнтирів: для 1) існуючі 
індикатори можуть доповнюватись 
обсягом потужності, що реалізована 

на РДД і в секторі балансуючого ринку; 
Для 2) втрати прибутку підприємства 
знижені за рахунок вдалого укладання 

двосторонніх договорів, за рахунок 
вдало обраної стратегії в реальному 

секторі торгівлі електроенергією   

Встановлення нових ключових 
індикаторів залежить, в першу чергу, 

цільових орієнтирів: для нового 
цільового орієнтира ключовий 

індикатор дещо змінить характер: 
динаміка платежів за робочу 

потужність, маневреність та ін.. 

Встановлення нових ключових 
індикаторів залежить, в першу чергу, 

цільових орієнтирів: для нового 
цільового орієнтира ключовий 

індикатор має характеризувати 
динаміку обсягів реалізованої 
електроенергії на експорт: 

Встановлення нових ключових 
індикаторів залежить, в першу чергу, 
цільових орієнтирів: втрачені цільові 
орієнтири автоматично втрачають 

ключові індикатори 

 Змін зазнає числове значення «базової 
лінії», але не принцип її розрахунку 

 Числове значення «базової лінії» може 
змінитися за умов моделі С3, при якій 

агресивна поведінка сектору 
виробництва електроенергії з ВДЕ 

змінить існуючі обставини  

 Змін зазнає числове значення «базової 
лінії», але не принцип її розрахунку 

 Змін зазнає числове значення «базової 
лінії», але не принцип її розрахунку 

 Цільові індикатори удосконалення 
будуть встановленні на основі базової 
лінії і стратегії поведінки теплового 
енергогенеруючого підприємства на 
РДД і в секторі балансуючого ринку  

Цільові індикатори удосконалення  за 
умов моделі С3, при якій агресивна 

поведінка сектору виробництва 
електроенергії з ВДЕ змінить існуючі 

обставини, будуть більш 
прагматичними, але обережними  

 Цільові індикатори удосконалення 
будуть встановленні на основі базової 
лінії і стратегії поведінки теплового 
енергогенеруючого підприємства на 
європейському ринку, як експортера  

 Значення цільових індикаторів 
удосконалення будуть значно вищими 
ніж в базовому сценарії моніторингу, 

через позиції монополіста на ринку 
електроенергії   



 

 

 

 

Вибраний сценарій розвитку потребує оцінки як на попередньому етапі 

його вибору, так і на етапі його впровадження. Для оцінювання 

пропонується перелік показників, що охоплюють як витратні характеристики, 

так і результуючі (Додаток Д). 

Всі можливі сценарії було оцінено для ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 

(Додаток Є). Оцінка показала, що найбільше підходить сценарій №4, 

оскільки: 

– здатний забезпечити мінімальне фінансування моніторингу; 

– не потребує суттєвих змін в системі показників, що обумовлено 

незначною кількістю нових чинників процесу формування ціни на 

електроенергію і відсутністю структурних зрушень;  

– характеризується мінімальним значенням коефіцієнту загального 

рівня невизначеності, тобто є найменш ризиковим сценарієм для теплового 

енергогенеруючого підприємства; 

– завдяки високому рівню сформованості проблемної ситуації і 

накопиченому досвіду здатний з часом забезпечити високий рівень 

результативності досягнення цільових орієнтирів; 

– характеризується низьким періодом окупності. 

Отже, методичні засади організації та застосування результатів 

інтегрованого моніторингу у діяльності теплового енергогенеруючого 

підприємства і альтернативні сценаріїв його розвитку містять: 

– загальну схему інформаційних потоків моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами, яка охоплює чотири важливих рівні джерел інформації, в 

кожному з яких представлені окремі учасники інформаційного обміну. Схема 

є основою деталізації інформаційного потоку та організаційного регламенту 

проведення моніторингу; 

– організаційний регламент моніторингу і оцінки, що складається з 

таких обов’язкових елементів: найменування звітного документа на виході; 

показника, покладеного в основу розрахунків в звітному документі, дані по 



 

 

 

 

якому безпосередньо збираються, обробляються, аналізуються і оцінюються; 

джерела даних, необхідних для визначення показника; виконавця збору 

даних; періодичності збору даних; виконавців аналізу даних і відповідальних 

за звіт; споживачів звітних документів. Регламент опирається на загальну 

схему інформаційних потоків при здійсненні моніторингу, далі деталізується; 

– альтернативні сценарії розвитку моніторингу в діяльності теплових 

енергогенеруючих підприємств, побудовані на виборі підходу до розвитку 

галузі електроенергетики та моделі ринку. На основі семи більш ймовірних 

стратегій розвитку електроенергетичного ринку розроблено матрицю 

можливих стратегій і змін моделей ринку, які характеризують основні сфери 

змін по стратегіям (моделям). Розроблена матриця є основою компонентного 

аналізу змін сценаріїв розвитку моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами; 

– компонентний аналіз і розробку альтернативних сценаріїв розвитку 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловим 

енергогенеруючим підприємством, здійснені в розрізі п’ятьох складових 

(компонент): базова; динамічна; організаційна; компонента управління 

ризиком; результуюча; 

– аналіз розроблених альтернативних сценаріїв, який дозволив 

визначити зміни складових системи моніторингу в залежності від подальшої 

стратегії розвитку електроенергетичного ринку України та його роль при 

реалізації різних моделей ринку. 



 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 
 
Таким чином, розробка механізму та методичного інструментарію 

інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами дає підстави зробити такі 

висновки: 

1. Запропоновано авторський підхід до моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами, який визначається двоетапним підходом щодо побудови 

моделі з відображенням її статики і динаміки; інтегрованим підходом щодо 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію і управління 

ринковим ризиком в процесі ціноутворення; орієнтацією на результат; 

наявністю оціночної функції як обов’язкового елементу системи 

інтегрованого моніторингу.  

2. Запропонована концептуальна модель моніторингу «Ціна-ризик-

результативність» змінює традиційне уявлення про процес формування 

ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств від 

історично неконтрольованого з боку підприємства до обґрунтованого завдяки 

результатам моніторингу і оцінки ціноутворюючих чинників і вимагає 

нового підходу щодо визначення моделі процесу формування ціни на 

електроенергію. Модель також включає і інтегрує з моніторингом функцію 

управління ризиком, а компонента результативності покликана відстежувати 

наскільки ефективність процесу формування ціни за результатами 

моніторингу і оцінки ризику вдалося підвищити, що знаходить своє 

відображення у значеннях цільових індикаторів. 

3.  Модель процесу формування ціни, яку використано в якості основи 

для розробки системи показників, характеризується наявністю складової 

оцінки рівня невизначеності і ризику, результати якої використовуються в 

процесі прийняття обґрунтованих рішень щодо формування фактичних 

заявки робочої потужності і цінової заявки. Невід’ємною її складовою є 



 

 

 

 

проведення статистичного експерименту, який надає ймовірнісну 

інформацію про комбінації чинників зовнішнього середовища з урахуванням 

внутрішньої виробничої і цінової стратегії. Така модель процесу формування 

ціни на електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств інтегрована 

з системою моніторингу і моделюванням статистичних ігор. 

4. Сформована система показників інтегрованого моніторингу 

дозволяє визначити поведінку окремого виробника електроенергії щодо 

формування складу виробничого обладнання, визначення потужності, 

формування структури палива, які впливають на собівартість виробництва і 

на визначення середньої розрахункової ціни за відпущену в оптовий ринок 

електроенергію, що в сукупності визначає «внутрішню стратегію» 

підприємства. При цьому розробка внутрішніх стратегій відбувається у 

відповідності із змодельованими «станами природи», які складаються під 

впливом тих чинників зовнішнього середовища, що визначають ймовірну 

ціну на електроенергію на ОРЕ. 

5. Проведений експеримент для кожної години періоду start-end на 

основі даних моніторингу, оцінки і моделювання варіантів заявок робочої 

потужності, цінових заявок і станів природи пропонує скористатися 

підприємству одним із отриманих підходів, зокрема при обережному підході, 

яка б ситуація зовнішніх факторів не склалася, вибір цінової стратегії 

дозволяє отримати мінімальну, але гарантовану ціну і відповідно прибуток, 

при ризиковому підході можна скористатися стратегією з ціною, прибуток за 

якою буде високим, але ризик його отримання також зросте. 

6. Розроблені загальна схема інформаційних потоків і організаційний 

регламент моніторингу є основою застосування результатів інтегрованого 

моніторингу у діяльності теплового енергогенеруючого підприємства. Схема 

ілюструє основні інформаційні потоки на всіх рівнях джерел інформації, а 

регламент є практичним засобом реалізації моніторингу.  

7. Визначено альтернативні сценарії розвитку моніторингу в 

діяльності теплових енергогенеруючих підприємств, які ґрунтуються на 



 

 

 

 

відповідних підходах до подальшого розвитку електроенергетики та моделі 

ринку. Матриця можливих стратегій і змін моделей ринку характеризує 

основні сфери змін по кожній із семи стратегій (моделей), виступаючи 

основою для здійснення компонентного аналізу змін сценаріїв подальшого 

розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами.  

8. Встановлено ступень змін складових системи моніторингу в 

залежності від подальшої стратегії розвитку ринку і визначена його роль при 

реалізації різних моделей ринку. Роль моніторингу зростає в умовах моделей 

С1, С2, С3, С5; максимальних змін базовий сценарій моніторингу зазнає при 

реалізації стратегій С1, С2, С5; мінімальних змін система моніторингу зазнає 

при моделях С3 і С4; найбільші зміни можуть відбутися в руйнуванні самої 

концепції моделі через втрачання складової ризику в моделях С6, С7. Оцінка 

можливих сценаріїв для ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» довела реальний 

характер запропонованих методичних розробок. 

 

 

 



 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 
 

В монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у розробці і обґрунтуванні комплексу 

теоретичних підходів та методичних засад моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловою енергогенеруючою компанією.  

Всі задачі розв’язано, сформульовано такі висновки і рекомендації: 

1. Вивчено та уточнено основні поняття, що висвітлюють моніторинг 

процесу формування ціни на електроенергію тепловим енергогенеруючим 

підприємством: ринкового ризику, обмежень, об’єкту, предмету та суб’єктів 

моніторингу. Надані ознаки враховують особливості дії ринкового механізму 

ціноутворення в електроенергетиці в умовах невизначеності.   

2. Визнано сучасними детермінантами розвитку теплових 

енергогенеруючих підприємств України зміни структури виробництва за 

джерелами генерації, трансформаційні і структурні зміни моделі 

електроенергетичного ринку, вагомість дотаційних сертифікатів в структурі 

фактичної оптової ринкової ціни на електроенергію. Подвійність засад процесу 

формування ціни на електроенергію на ОРЕ, поява «не окуплених» витрат 

внаслідок розрізненості платежів, які покривають окремо змінні і постійні 

витрати, – характеризують якісні зміни процесу формування ціни на 

електроенергію.  

3. Розроблені класифікації мають певні переваги, визначаючи сутність, 

місце і роль ринкового ризику. Класифікація витрат енергогенеруючого 

підприємства враховує нові для електроенергетичної галузі види витрат – 

альтернативні, граничні, «неокуплені». Класифікація чинників, що впливають на 

процес формування ціни на електроенергію, враховує чинники, які одночасно є 

джерелом ринкового ризику, вплив якого посилюється в умовах конкуренції.  



 

 

 

 

4. Досліджено існуючий механізм моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловою енергогенеруючою компанією, в результаті 

чого сформовано його концептуальну модель і класифікацію методів. 

5.  Запропоновано нові підходи до моніторингу процесу формування 

ціни на електроенергію тепловим енергогенеруючим підприємством на основі 

концепції інтегрованого моніторингу і моделі «ціна-ризик-результативність». 

Концепція інтегрованого моніторингу процесу формування ціни на 

електроенергію тепловим енергогенеруючим підприємством містить модель 

«ціна-ризик-результативність», яка інтегрує моніторинг ціноутворюючих 

чинників з оцінкою і управлінням ринковим ризиком, забезпечуючи ефективне 

формування цінової заявки і заявки робочої потужності від підприємства. 

6. Розроблено систему показників інтегрованого моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами та рекомендації щодо використання результатів їх оцінки для 

прийняття управлінських рішень щодо формування цінової стратегії.  

7. Сформоване організаційне забезпечення інтегрованого моніторингу 

процесу формування ціни на електроенергію для теплового енергогенеруючого 

підприємства містить організаційний регламент і схему інформаційних потоків, 

які виступають основою застосування результатів інтегрованого моніторингу. 

8. Розвиток інтегрованого моніторингу теплового енергогенеруючого 

підприємства обґрунтовано за напрямками змін електроенергетичного ринку 

України. Розроблені наукові засади моніторингу ціноутворення на 

електроенергію містять альтернативні сценарії його розвитку для теплових 

енергогенеруючих підприємств, які залежать від вибору моделей трансформації 

електроенергетичного ринку в розрізі окремих компонент. 

Запропоновані наукові засади інтегрованого моніторингу процесу 

формування ціни на електроенергію тепловою енергогенеруючою компанією та 

практичні рекомендації щодо їх застосування надають керівництву комплекс 

методичних та організаційних інструментів, які покращують процес управління 

підприємством та підвищують ефективність його діяльності. 
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Додаток А 

Порівняльний аналіз методів моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами (джерело: авторська розробка) 
Метод моніторингу Сутність методу Сфера застосування 

1 2 3 
1) в залежності від підходів до виміру процесу 

Ексергетичний метод 
Надає повну характеристику процесу завдяки комплексному підходу. Полягає у визначенні меж досліджуваного 
процесу, компонентів системи, виконанні декомпозиції, визначенні характеристик і чинників елементів процесу, 
величин втрат в різних компонентах системи (процесу). 

Моніторинг технічних систем (енергозбереження і 
енергоефективність тощо). 

Ентропійний метод 
Дозволяє кількісно виразити ступінь невизначеності і мінливості стану об’єкту. Полягає у відстеженні і вимірі 
множини чинників ризику, негативних тенденцій на ранній стадії їх розвитку, що дає більший запас часу для 
прийняття необхідних управлінських рішень 

Моніторинг технічного стану виробничих об’єктів; 
моніторинг природних ресурсів, екологічний 
моніторинг, моніторинг реалізації економічних 
стратегій. 

Інструментальний метод 

Передбачає застосування контрольного і вимірювального обладнання. Зазвичай застосовується для основних 
виробничих процесів, в результаті яких виробляється продукція в поєднанні із статистичними методами. Має місце 
в електроенергетиці при встановленні реальної тепломісткості натурального палива і визначення умовної його 
вартості 

Як інструментальний засіб автоматичного 
моніторингу в системі управління. Розробка web-
сайтів, як основного компонента інструментального 
засобу. В інших вище перелічених видах моніторингу. 

Соціологічний метод 
В якості метода збору первинної економічної інформації має такі напрями використання: аналіз документів, 
контент-аналіз, соціальне спостереження, анкетування, інтерв’ю, метод експертних оцінок, соціометричне 
опитування, тестування, соціальний (соціологічний) експеримент,  

Напрями соціологічного моніторингу, моніторинг 
якості, маркетинг. 

Експертний метод 

Оснований на організації статистичної обробки думок  і бачень експертів-спеціалістів. Зокрема, експертний метод 
Делфі, забезпечує досягнення узгодженої думки експертів. Побудований на принципі, що думки і суб’єктивні 
судження повинні замінити точні закони причинності, при цьому узагальнюються окремі судження в узгоджену 
групову думку. 

Соціологічний моніторинг, дослідження різного роду 
систем управління. 

Розрахунковий (статистичний) 
метод  

Розрахунковий метод застосовується для представлення узагальнених результатів вимірювань попередніми 
методами на всіх рівнях виміру процесу. 

Будь-які види моніторингу. 

2) в залежності від методологічної основи 

Рефлексивний моніторинг 
Рефлексивний моніторинг або «само-моніторинг» передбачає діагностику, прогнозування системи внутрішніх 
процесів, спрямованість їх взаємної детермінації. Рефлексивний моніторинг, як джерело соціальної сфери, означає 
постійне і безперервне спостереження суб’єктом своїх власних дій і дій інших людей. 

Моніторинг і контролінг інноваційно-інвестиційних 
проектів, моніторинг якості освіти, професіональної 
діяльності, корпоративної культури тощо. 

Багатовимірний Надає оцінку великій кількості однорідних об’єктів в різних областях по максимально можливому колу якісних і 
кількісних факторів.   

Моніторинг технічних систем, технологічних 
процесів, комп’ютерних систем і програмного 
забезпечення, екологічний моніторинг тощо. 

Кваліметричний Безперервне, стандартизоване спостереження, збір даних і оцінка за допомогою кількісних показників якісних 
об’єктів: продукту, явища, процесу. 

Моніторинг управління якістю освіти, моніторинг 
якості: продукції, праці, працівника тощо, моніторинг 
відтворення інтелектуального потенціалу.  

Системний 
В основі системного моніторингу лежить розгляд об’єкта як системи: цілісного комплексу взаємопов’язаних 
елементів, сукупності взаємодіючих об’єктів. Особливостями системного методу є те, що не тільки об’єкт 
моніторингу розглядається як система, а й сам процес моніторингу виступає як складна система. 

Моніторинг глобального і регіонального розвитку, 
моніторинг стану програмно-апаратного середовища 
та інші види моніторингу.  

Динамічний 1) систематичний контроль і спостереження за динамічними показниками об’єкту; 
2) моніторинг об’єкту, явища, показника в процесі їх розвитку і зміни в часі. 

Моніторинг технічних і технологічних систем, 
моніторинг освіти, економічних явищ 

Кількісний Метод моніторингу, який орієнтований на отримання чітко об’єктивних даних, які кількісно виражені. 
Відрізняється високим рівнем валідності, надійності і структурованості.  Будь-які види моніторингу. 

 



 

 

 

 

Продовження Додатку А 
1 2 3 

Якісний Передбачає збір інформації у вільній формі, фокусується не на статистичних вимірах, а опирається на розуміння, 
пояснення та інтерпретацію емпіричних даних, є джерелом формування гіпотез і продуктивних ідей.  

Соціологічних моніторинг, моніторинг результативності 
послуг, екологічний та інші види моніторингу 

Ситуаційний 
Комбінований з багатьох способів метод, який застосовується при недостатній ефективності ізольованих методів. 
Вивчається конкретна ситуація, яка впливає на об’єкт моніторингу (процес, явище). 

Моніторинг муніципальних об’єктів (створення 
ситуаційних центрів), моніторинг технічних систем, 
екологічний моніторинг та інші його види. 

Соціальний 

Визначає моніторинг як науково обґрунтовану систему періодичного збору, узагальнення та аналізу соціальної 
інформації та надання отриманих даних для прийняття стратегічних і тактичних рішень на різних рівнях 
управління. Соціологічний метод дозволяє отримати інформацію про ключові показники результату процесу від 
його споживачів. 

Соціологічний моніторинг, моніторинг систем 
менеджменту якості. 

Семантичний Являє собою інструмент для створення інтегрованого сховища інформації з можливістю зберігання досьє на 
об'єкти моніторингу, події, що відбуваються, а також текстові документи. 

Інформаційний моніторинг, моніторинг ЗМІ, будь-які 
види моніторингу. 

Інтегрований 
Метод пов'язаний із створенням інтегрованих систем, в яких виділяються дві або більше частини загальної 
системи, функціонують, як єдине ціле і спрямовані на задоволення зацікавлених сторін. Може бути використаний 
при інтегруванні сучасних методів управління ризиком з системою моніторингу.  

Моніторинг технічних і технологічних систем, 
мережевого обладнання, екологічний моніторинг та інші 
види.  

3) в залежності від застосованого апарату 

Емпіричні методи 

Спостереження і дослідження конкретних явищ, об’єктів і процесів, а також узагальнення, опис, класифікація 
результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність: спостереження, опитування, 
анкетування, методи рейтингу, експертних оцінок, тестування, метод «20%» (Парето), експертних оцінок, вивчення 
документації, Делфi 
 

 
Будь-які види моніторингу 
 
 
 

Математико-статистичні 
методи 

Сукупність процедур, методів опису і обробки кількісних дослідницьких даних на основі використання 
математико-статистичного апарату для прийняття управлінських рішень. Дозволяють врахувати різні чинники, 
встановити кореляційні залежності між ними, обґрунтувати висновки щодо стану процесу (мода, медіана, середнє 
арифметичне значення, аналіз трендів; регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, стандартне відхилення, 
кореляційний аналіз, статистичне управління процесами (ІЗС), кластерний) 
 

Аналітичні методи 

Науково обґрунтовані методи, які дозволяють здійснити всебічний аналіз процесу і встановити найбільш 
раціональне виконання його елементів  і складових (ранжування (інтервальне, суцільне, окремих індикаторів), 
експеримент, рейтингова оцінка, порівняння і співставлення, бенчмаркинг, аудит (перевірка), контроль). 
 

Методи описової статистики 
(графічні методі); 

Обробка емпіричних даних, їх систематизація, наочне уявлення у формі графіків і таблиць, а також їх кількісний 
опис за допомогою основних статистичних показників. Як правило, застосовуються спільно з математико-
статистичними методами (графічний метод «радар», метод побудови панелі індикаторів (Dashboards, Widjet), 
методи картування (BSC-Balanced Score Card), діаграма Ганта) 
 

Інформаційно-аналітичні 
Програмна або апаратна реалізація (конструкція) досліджуваного об’єкту з метою вивчення його властивостей 
(штучний інтелект (Data mining), нейронні мережі, побудова сховищ даних (OLAP, Access тощо). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Будь-які види моніторингу 
 

 



 

 

 

 

Додаток Б 

Визначення об’єкту моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 

підприємствами (джерело: авторська розробка) 

Складові процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими 
підприємствами Об’єкт моніторингу / об’єкт моніторингової оцінки 

1. Формування заявки робочої потужності - відображає потенційну спроможність кожного блока 
виробляти електроенергію в кожний розрахунковий період наступної доби, тобто містить данні 
щодо заявленої потужності кожного блоку на кожну годину доби. 

1. Технічні характеристики блоку, у т.ч. його тип 
2. Максимальна встановлена потужність 
3. Мінімальна встановлена потужність 
4. Характеристика потенційної наявності маневреності блоку 
5. Кількість робочих блоків на кожну годину доби 

2. Формування цінової заявки:  
2.1 Розрахунок середньозваженої ціни умовного палива 1. Вартість умовного палива 
2.2 Розрахунок вартості пуску блоку: чотири вартості пуску блока з резерву (Цпб), які відображають 
тепловий стан блока (холодний, два напівпрохолодних, гарячий) 

1. Витрати умовного палива на пуск блоку 

2.3 Розрахунок чотирьох монотонно зростаючих прирощених заявлених цін (Цз
бх, грн./МВтгод.) на 

електроенергію, що може бути відпущена в ОРЕ та відповідні їм опорні потужності блоку (Рбх, 
МВт), які визначають рівні генерації, при яких відповідні заявлені ціни можуть бути застосовані 

1. Витрати умовного палива за годину роботи блоку 
2. Граничні витрати блоку 

2.4 Розрахунок ціни холостого ходу блоку 1. Ціна холостого ходу для моноблоків і двокорпусних блоків 
3. Перевірка даних цінової заявки  Здійснюється Розпорядником системи  розрахунків і не підлягає під об’єкт моніторингу  

4. Прогнозування необхідного покриття 
1. Електроспоживання 
2. Зовнішні перетоки  
3. Необхідне покриття 

5. Розробка заданого графіку навантаження  

5.1. Вибір складу обладнання і побудова графіку навантаження  

1. Ранжування блоків за питомою вартістю в цінових заявках на період максимального покриття 
2. Ранжування блоків за питомою вартістю в цінових заявках на період мінімального покриття 
3. Ранжування блоків за питомою вартістю в цінових заявках в інші періоди покриття 
4. Розподіл навантаження по монотонно зростаючим прирістним цінам 

5.2. Заданий обсяг вироблення електроенергії по кожному блоку на кожний розрахунковий період 
наступної доби 

1. Величина навантаження блоку на відповідну годину доби 
2. Розрахункова заявлена ціна кожного блоку 

5.3. Розрахунок граничної ціни системи (ГЦС) 
1. Розрахункова заявлена ціна кожного блоку 
2. Попит на кожну годину доби 
3. Заявлене навантаження на кожну годину доби 

5.4 Розрахунок ціни за робочу потужність 

1. Постійні витрати підприємства 
2. Графік навантаження 
3. Ціна 1 МВт резерву потужності відповідної групи обладнання (затверджуються НКРЕ за поданням 
Ради ринку) 

5.5 Розрахунок ціни за маневреність 

1. Коефіцієнти обмеження, які характеризують відношення нерівномірності заданого графіку покриття до 
максимальної нерівномірності заданого графіку покриття, (затверджуються НКРЕ) 
2. Коефіцієнти маневреності (встановлюються Радою ринку та затверджуються НКРЕ) 
3. Нерівномірність графіку необхідного покриття  

6. Збір і перевірка даних  Здійснюється Розпорядником системи  розрахунків і не підлягає під об’єкт моніторингу 
7. Визначення фактичних платежів і цін  Визначаються за фактичними даними після проходження добового графіку 



 

 

 

 

Додаток В 

Індикатори чинників моніторингу для формування цінових стратегій і 

моделювання стану зовнішнього середовища (джерело: авторська розробка) 
Угруповання індикаторів Одиниця виміру qkr 

1 група: чинники впливу на формування прогнозного значення показника необхідного загального покриття 
1. Темпи росту (динаміка) споживання електроенергії % q11 

2. Показник кореляції між споживанням електроенергії і даними метеорологічних умов % q 12 
3. Темпи росту (динаміка) споживання електроенергії по кожному розрахунковому 
періоду % q13 

4. Динаміка зовнішніх перетоків % q 14 
5. Темпи росту (динаміка) споживання електроенергії за секторами % q 15 

2 група: чинники впливу на формування складу енергоблоків в моделюванні графіку навантаження 
1. Кількість  блоків електростанцій-конкурентів за типом Одиниць моноблоків; 

двокорпусних блоків 
q21 

2. Кількість маневрених і потенційно маневрених енергоблоків по електростанціям-
конкурентам 

Одиниць с ознакою 
маневреності 

q22 

3. Коефіцієнт співвідношення кількості заявлених до кількості прийнятих до графіку 
енергоблоків взагалі за електростанціями та кожним енергоблоком окремо 

% q23 

4. Мінімальні і максимальні  ціни енергоблоків електростанцій-конкурентів Грн./МВт q24 
5. Ціни енергоблоків електростанцій-конкурентів в умовах різної потужності Грн./МВт q25 
6. Розподіл конкурентних блоків по виробникам - q26 
7. Ранжування блоків за питомою вартістю в різні періоди навантаження  q27 
8. Розрахункова заявлена ціна кожного блоку Грн./МВт q28 
9. Розрахункова гранична ціна системи Грн./МВт q29 

3 група: чинники впливу на формування ціни за робочу потужність 
1. Кількість блоків, включених до графіку навантаження на наступну добу  - 1 група Одиниць q31 
2. Кількість блоків оперативного резерву, які знаходяться в резерві на наступну добу, 
тривалість пуску яких не перевищує 8 годин від надання команди диспетчера до 
максимального навантаження – 2 група 

Одиниць q31 

3. Кількість блоків з числа заявлених, які не увійшли до складу 1 або 2 групи і мають 
ознаку ОТб=0 

Одиниць q32 

4. Кількість блоків з числа заявлених, які не увійшли до складу 1, 2 або 3 групи і мають 
ознаку ОТб=1 

Одиниць q33 

5. Динаміка змін цін за робочу потужність 3 групи блоків в Постановах НКРЕ % q34 
6. Динаміка змін цін за робочу потужність 2 групи оперативного резерву блоків в 
Постановах НКРЕ 

% q35 

7. Динаміка змін регулюючого коефіцієнта, що затверджується НКРЕ % q36 
4 група: чинники впливу на формування ціни за маневреність 

1. Динаміка максимальної величини покриття % q41 
2. Динаміка мінімальної величини покриття  % q42 
3. Прогноз покриття в кожну годину доби МВт q43 
4. Кількість блоків з кінцевою маневреністю за ознакою «пуск-зупинка» Одиниць  q44 
5. Кількість блоків, які заявлені маневреними з ознакою обов’язкової роботи  Одиниць q45 
6. Кількість моноблоків Одиниць q46 
7. Кількість двокорпусних блоків потужністю 300 МВт Одиниць q47 
8. Кількість двокорпусних блоків потужністю 800 МВт Одиниць q48 
9. Динаміка змін коефіцієнтів маневреності  %  q49 
10. Динаміка змін коефіцієнтів обмежень % q410 

5 група: чинники впливу на формування заявки робочої потужності 
1. Максимальна потужність енергоблоків на добу МВт q51 

2. Мінімальна потужність енергоблоків на добу МВт q52 
3. Ознака маневреності за енергоблоками 0 або 1 q53 
4. Тривалість енергоблоку в планово-попереджальному ремонті (ППР) Годин  q54 
5. Кількість виробничих відмов % q55 
6. Наявність достатньої кількості палива т.у.п.,  

т.н.п. 
q56 

7. Структура палива, що використовується % q57 
8. Ознака вимушеної роботи блоку 0 або 1 q58 
9. Динаміка співвідношення заявленої і фактичної потужності блоку  % q59 

6 група: чинники впливу на формування середньозваженої ціни умовного палива 
1. Динаміка цін на вугілля % q61 
2. Динаміка цін на газ % q62 
3. Динаміка цін на мазут % q63 
4. Тепломісткість вугілля % q64 
5. Тепломісткість газу % q65 
6. Тепломісткість мазуту % q66 

7 група: чинники впливу на формування вартості пуску блоку з резерву 
1. Вартість пуску блоку з холодного резерву тривалістю до 8 годин (стан гарячий 0-15) грн. q71 

 



 

 

 

 

Продовження Додатку В 
Угруповання індикаторів Одиниця виміру qkr 

2. Вартість пуску блоку з холодного резерву тривалістю більше 8 годин (1 стан 
напівпрохолодний 15-30, 2 стан напівпрохолодний 30-60; стан холодний 60-); 

грн. q72 

3. Динаміка цін на вугілля, мазут, газ % q73 
4. Тепломісткість палива ккал./кг q74 
5. Витрати умовного палива на пуск моноблоку т.у.п. q75 
6. Витрати умовного палива на пуск двокорпусного блоку т.у.п. q76 
7. Тривалість перебування блоку в резерві за тиждень, місяць годин q77 
8. Коефіцієнт теплового стану блоку-ознака теплового стану блоку Гар (0-15)  

неост1 (15-30) 
неост2 (30-60) 

хол (60-) 

q78 

8 група: чинники впливу на формування граничних витрат 
1. Опорні потужності блоку МВт q81 
2. Середньозважена ціна умовного палива Грн./т 

Грн./тис.м3 
q82 

3. Типи замовлених в заявці робочої потужності блоків моноблок 
двокорпусний  

q83 

4. Заявлена потужність блоків МВт q84 
9 група: чинники впливу на формування ціни холостого ходу блоку 

1. Витрати роботи блоку на холостому ходу за 1 годину 
 

грн. q91 

2. Тип блоків моноблок 
двокорпусний 

q92 

3. Режим роботи  однокорпусний 
двокорпусний 

q93 

10 група: витрати теплового енергогенеруючого підприємства на виробництво електроенергії 
1. Динаміка постійних витрат в розрізі статей собівартості  % q101 
2. Динаміка паливної складової  % q102 

 



 

 

 

 

 Додаток Г 

Організаційний регламент моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловим енергогенеруючим 

підприємством (джерело: авторська розробка) 

Найменування 
звітного документа Показник / документ Джерело даних Виконавець збору даних Періодич-ність 

збору даних 

Відділ (особи), що 
виконують аналіз 

даних і відповідальні 
за звіт 

Споживачі  даних 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Споживання електроенергії 
в попередні періоди 
 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості, 
НЕК «Укренерго», Регіональні 
енергопостачальні компанії, Органи 
статистичного управління 

2. Прогнозні дані 
метеорологічних умов на 
наступну добу 

Український гідрометеорологічний центр 

3. Дані зовнішніх перетоків НЕК «Укренерго» 

1. Формування 
прогнозного значення 
необхідного загального 
покриття 

4. Дані споживання 
електроенергії за секторами 

Регіональні енергопостачальні компанії, 
Органи статистичного управління 

Департамент 
інформаційних 
технологій, моніторингу 
та оцінки, Сектор 
моніторингу 

Щоденно 
 

Сектор моніторингу, 
Робоча група 
моніторингу 

Робоча група 
моніторингу, 
Виробничо-
диспетчерський відділ 
на рівні підприємства, 
відділ статистичної 
обробки даних 

2. Формування складу 
енергоблоків в моделі 
графіку навантаження 

1. Дані технічних 
характеристик інших 
енергогенеруючих 
підприємств і конкурентів 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості 
НЕК «Укренерго», Регіональні 
енергопостачальні компанії, Органи 
статистичного управління, спеціалізовані ЗМІ 
 

Департамент 
інформаційних 
технологій, моніторингу 
та оцінки, Сектор 
моніторингу 

Одноразо-во і 
надалі із заданою 
періодич-ністю 

Сектор моніторингу,  
Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозування 

Робоча група 
моніторингу, 
Виробничо-
диспетчерський відділ 
на рівні підприємства 

2. Дані щодо результатів 
щоденної роботи енергоблоків 
інших енергогенеруючих 
підприємств і конкурентів 

ДП «Енергоринок», НЕК «Укренерго» Щоденно 

3. Дані питомої вартості 
енергоблоків конкурентів 

Історичні дані з оперативної інформація 
диспетчера НДЦУ (НЕК «Укренерго») Щоденно 

 

4. Стан конкурентної 
потужності по виробникам ДП «Енергоринок» 

 

Щомісячно 

Сектор моніторингу,  
Робоча група 
моніторингу 

Робоча група 
моніторингу, 
Виробничо-
диспетчерський відділ 
на рівні підприємства, 
відділ статистичної 
обробки даних 

1. Дані щодо розподілу 
енергоблоків за групами 

ДП «Енергоринок»,  виробничо-
диспетчерський відділ на рівні підприємства, 
виробничо-диспетчерські відділи структурних 
підрозділів 

Департамент 
інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу, Виробничо-
диспетчерський відділ на 
рівні підприємства 

3. Формування прогнозної 
ціни за робочу потужність 

2. Змодельований графік 
навантаження 

Внутрішній документ, сформований на 
попередньому етапі — 

Щоденно 

 
3. Регулюючі коефіцієнти Нормативна база з Постанов НКРЕ щодо 

регулювання ціни за робочу потужність 

Департамент 
інформаційних 
технологій 

Щотижня, по мірі 
оновлення 

Сектор моніторингу,  
Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозуван-ня 

Робоча група 
моніторингу, 
Виробничо-
диспетчерський відділ 
на рівні підприємства, 
Планово-економічний 
відділ на рівні 
підприємства,  
відділ статистичної 
обробки даних 



 

 

 

 

Продовження Додатку Г 
1 2 3 4 5 6 7 

  
4. Ціни 1 МВт резерву 
потужності відповідної групи 
обладнання 

Нормативна база з Постанов НКРЕ щодо 
регулювання ціни за робочу потужність 

Департамент 
інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу 

Щотижня, по мірі 
оновлення 

Сектор моніторингу,  
Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозуван-ня 

Робоча група 
моніторингу, Планово-
економічний відділ на 
рівні підприємства 

1. Мінімальне і максимальне 
покриття 
2. Покриття на кожний 
диспетчерський інтервал 
3. Нерівномірність графіку 
необхідного покриття  

НЕК «Укренерго» 

Департамент 
інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу, Виробничо-
диспетчерський відділ на 
рівні підприємства 

Щодня 

4. Коефіцієнти обмеження 

4. Формування прогнозної 
ціни за робочу потужність 

5. Коефіцієнти маневреності 
Нормативна база з Постанов НКРЕ щодо 
регулювання ціни за робочу потужність 

Департамент 
інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу 

Щотижня, по мірі 
оновлення 

Сектор моніторингу,  
Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозуван-ня 

Робоча група 
моніторингу, 
Виробничо-
диспетчерський відділ 
на рівні підприємства 
Планово-економічний 
відділ на рівні 
підприємства, відділ 
статистичної обробки 
даних 

5. Формування прогнозних 
заявок робочої потужності 

1. Технічні характеристики 
енергоблоків 

Виробничі підрозділи 
 

Відділ інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу 

Щоквар-тально, 
по мірі 
оновлення 

Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозуван-ня, 
Виробничо-
диспетчерсь-кий 
відділ 

Виробничо-
диспетчерський відділ, 
Робоча група 
моніторингу, відділ 
статистичної обробки 
даних 

2. Максимальна і мінімальна 
встановлена потужність 
3. Наявність потенційної 
маневреності блоку 

Одноразово 

4. Надійність роботи 
обладнання 

Виробничі підрозділи 
 

Щотижня  

5. Календарний графік 
ремонту власних енергоблоків 

Інженерно-технічні відділи, відділи 
централізованого ремонту, планово-
економічні відділи 

Інженерно-технічний 
департамент, Сектор 
моніторингу 

Щомісяця  

6. Наявність достатньої 
кількості палива 

Відділи паливного та технічного забезпечення  
 Щодня  

 

7. Структура палива, що 
використовується 

Департамент з економіки, Відділи паливного 
та технічного забезпечення  
 

Департамент паливного і 
матеріально-технічного 
забезпечення, 
Сектор моніторингу Щомісяця 

Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозуван-ня, 
Виробничо-
диспетчерсь-кий 
відділ 

Виробничо-
диспетчерський відділ, 
Робоча група 
моніторингу, відділ 
статистичної обробки 
даних, Планово-
економічний відділ на 
рівні підприємства 

1.Ціна натурального палива з 
урахуванням витрат на 
транспортування 

Договірний відділ на рівні структурних 
підрозділів 

В залеж-ності від 
періодич-ності 
поставок 6. Розрахунок 

середньозваженої ціни 
умовного палива 3. Тепломісткість 

натурального палива 

Інженерно-технічний департамент (результати 
інструментального моніто-рингу), Відділи 
паливного та технічного забезпечення 

Відділи інформаційних 
технологій, моніторингу 
і оцінки Щодня, по 

потребі 

Відділ 
прогнозування,Планов
о-економічний відділ 

Робоча група 
моніторингу, відділ 
статистичної обробки 
даних 

 
3. Відсоток використання 
натурального палива на 
виробництво електроенергії 

Департамент з економіки, Інженерно-
технічний департамент, структурні підрозділи  

Департамент 
інформаційних 
технологій, моніторингу 
та оцінки, Сектор 
моніторингу 

Щодня -при 
змінній структурі 
палива, в іншому 
випадку -
щомісяця 

Відділ 
прогнозування,Планов
о-економічний відділ 

Робоча група 
моніторингу, відділ 
статистичної обробки 
даних 
 



 

 

 

 

Продовження Додатку Г 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Розрахунок 
середньозваженої ціни 
умовного палива 

Внутрішній документ, сформований на 
попередньому етапі — Щодня 

Відділ прогнозування, 
Планово-економічний 
відділ 7. Розрахунок вартості 

пуску блоків з резерву  2. Час перебування блоку в 
резерві 

Внутрішній документ, сформований на 
попередньому етапі (Формування складу 
енергоблоків в моделі графіку навантаження) 

— Щодня  
Робоча група 
моніторингу, відділ 
прогнозування 

Виробничо-
диспетчерський відділ, 
Робоча група 
моніторингу, відділ 
статистичної обробки 
даних 
 

1. Розрахунок 
середньозваженої ціни 
умовного палива 

Внутрішній документ, сформований на 
попередньому етапі 

2. Прирости витрат умовного 
палива на зміну потужності 
блоків 

8. Формування граничних 
витрат енергоблоку 

3.Витрати умовного палива за 
годину роботи в різних 
режимах блоків 

Дані, зібрані на попередніх етапах 

— Щодня 
Відділ прогнозування, 
Планово-економічний 
відділ 

Виробничо-
диспетчерський відділ, 
Робоча група 
моніторингу, відділ 
статистичної обробки 
даних 

1.Витрати умовного палива за 
годину роботи в різних 
режимах блоків 

Внутрішній документ, сформований на 
попередньому етапі (Формування складу 
енергоблоків в моделі графіку навантаження, 
Розрахунок середньозваженої ціни умовного 
палива) 

— Щодня 
9. Формування ціни 
холостого ходу блоку 

2.Технічні мінімуми 
навантаження блоків 

Виробничі підрозділи 
 

Відділ інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу 

Щоквар-тально, 
по мірі 
оновлення 

Робоча група 
моніторингу, 
Відділ прогнозування, 
Планово-економічний 
відділ 

Виробничо-
диспетчерський відділ, 
Робоча група 
моніторингу, 
відділ статистичної 
обробки даних 

1. Постійні витрати Планово-економічні відділи структурних 
підрозділів 

Щотижня, 
щомісяця 

2. Змінні витрати Щодня  10. Розрахунок витрат на 
виробництво 
електроенергії  

3. Граничні витрати 

Внутрішній документ, сформований на 
попередньому етапі (Формування складу 
енергоблоків в моделі графіку навантаження, 
Розрахунок середньозваженої ціни умовного 
палива) 

Відділ інформаційних 
технологій, Сектор 
моніторингу 

Щодня  

Робоча група 
моніторингу, 
Відділ прогнозування, 
Планово-економічний 
відділ 

Виробничо-
диспетчерський відділ, 
Робоча група 
моніторингу, 
відділ статистичної 
обробки даних 

11. Фактична заявка 
робочої потужності  і 
фактична цінова заявка 

— Відділ статистичної обробки даних 

Робоча група 
моніторингу, 
відділ статистичної 
обробки даних, 
Виробничо-
диспетчерський відділ 

Щодня  

Робоча група 
моніторингу, 
відділ статистичної 
обробки даних, 
Виробничо-диспетчер-
ський відділ 

Виробничо-
диспетчерські відділі 
підрозділів, 
Департамент з 
економіки, планово-
економічні відділи 

 

  



 

 

 

 

 

Додаток Д 

Система показників оцінки змін та ефективності альтернативних сценаріїв 

моніторингу процесу формування ціни на електроенергію  

(джерело: авторська розробка) 
Назва показника Рівень Значення / діапазон  Опис 

1 Ресурсне забезпечення 
моніторингу, тис. грн.: 
1.1 Підготовка і 
перепідготовка кадрів;  
1.2 Програмне і апаратне 
забезпечення; 
1.3 Підтримання системи 

1.1 Близько 100 тис. 
грн.; 
1.2  Від 10 до 100 тис. 
грн. 
1.3 Від 10 до 100 тис. 
грн. 

1.1 Середні витрати на щорічну підготовку і 
перепідготовку спеціалістів і керівників 
підрозділів теплового енергогенеруючого 
підприємства; 
1.2 За даними аналізу пропозицій інформаційних 
продуктів моніторингу; 
1.3 Прогнозні додаткові витрати, пов’язані із 
змінами задач моніторингу. 

2 Інформаційні транзакційні 
витрати, тис. грн. 

Від 20 до 100 тис. грн. Витрати пошуку (пов’язані з неповнотою, 
неточністю інформації і необхідністю її 
додаткового збору); витрати на визначення 
джерел інформації 

3 Рівень новизни 
властивостей чинників 
ризику, % 

Від 0 до 100% Частка нових чинників в загальній їх кількості в 
залежності від моделі ринку 

4 Коефіцієнт довіри, 
закладений в розрахунок 
критерію Гурвіца 

0 ≤ r ≤ 1 0 – характеризує суб’єкта як не схильного до 
ризику; 
0,5 – суб’єкт нейтральний до ризику; 
від 0,5 до 1 – характеризує схильність суб’єкта до 
ризику 

5 Рівень сформованості 
проблемної усвідомленості, 
балів 

 
В

пл
ив

 

1 – 10 За даними експертного опитування спеціалістів і 
керівників підрозділів теплового 
енергогенеруючого підприємства 
 

6 Ступінь інформаційного 
доступу моніторингу 

10  ir  Частка джерел в загальній їх кількості, відкритих 
для вільного доступу 

7 Ризик структурних 
зрушень в системі 
показників 

Принцип Парето 20 на 
80 

20% показників в динамічній системі показників 
забезпечують формування «внутрішньої стратегії-

ВС»; 
80% показників в динамічній системі показників 
забезпечують моделювання «стану природи-СП» 

8 Загальний рівень 
невизначеності результату 
моніторингу 

Ри
зи

ки
 і 

за
гр

оз
и 

 

10  or  Інтегральний показник, що враховує безліч 
факторів: новизну чинників, рівень підготовки 

кадрів, схильність підприємства до ризику, 
інформаційний доступ тощо. 

9 Загальний рівень 
результативності досягнення 
цільових орієнтирів,  у т.ч.: 
9.1 Обсяг вироб-ництва; 
9.2 Ступінь покриття 
фактичними платежами за 
робочу потужність, 
маневреність постійних 
витрат підприємства; 
9.3 Прибуток; 
9.4 Вплив цінового ризику 
на ефективність; 

 
 

1-10% 
 
 
 

0-1,5 
 
 

1-10% 
 
 
 

0,05 % 

 
 
9.1 Частка обсягу виробництва, що збільшено за 
рахунок обґрунтованих цінової заявки і заявки 
робочої потужності; 
9.2 В скільки разів платежі за робочу потужність і 
маневреність  покривають постійні витрати; 
9.3 Частка прибутку, який отримано за рахунок 
підвищення ефективності процесу формування 
ціни на електроенергію; 
9.4 Відсоток відхилення фактичних значень 
вищезазначених показників від запланованих. 

10 Період окупності витрат 
на моніторинг 

 
Ре

зу
ль

та
т 

Від 0,5 року  Витрати на впровадження моніторингу / прибуток, 
отриманий за рахунок підвищення ефективності 

процесу формування ціни на електроенергію 

 



 

 

 

 

Додаток Є 
Оцінка сценаріїв розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію для ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»  

Альтернативні сценарії розвитку моніторингу процесу формування ціни на електроенергію Показник 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

1 Ресурсне забезпечення моніторингу, тис. 
грн. 

300 300 150 150 300 300 300 

2 Інформаційні трансакційні витрати, тис. 
грн. 

100 100 100 50 100 20 20 

3 Рівень новизни властивостей чинників 
ризику, % 

50 50 10 0 50 10 10 

4 Коефіцієнт довіри, закладений в 
розрахунок критерія Гурвіца 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

5 Рівень сформованості проблемної 
усвідомленості,балів 

5 5 5 10 10 5 5 

6 Ступінь інформаційного доступу 
моніторингу 

0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 1 1 

7 Ризик структурних зрушень в системі 
показників 

15-ВС 
85-СП 

15-ВС 
85-СП 

15-ВС 
85-СП 

20-ВС 
80-СП 

15-ВС 
85-СП 

80-ВС 
20-СП 

80-ВС 
20-СП 

8 Загальний рівень невизначеності 
результату моніторингу 

1 1 0,7 0,5 1 0,8 0,8 

9 Рівень результативності досягнення 
цільових орієнтирів: 
9.1 Обсяг виробництва, % 
9.2 Ступінь покриття фактичними 
платежами за робочу потужність, 
маневреність постійних витрат 
підприємства 
9.3 Прибуток, % 
9.4 Вплив цінового ризику на ефективність, 
% 

 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 

0,1 

 
 
5 
 
1 
 
 
4 
 

0,07 

 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 

0,1 

 
 

5 
 

1,5 
 
 

7 
 

0,05 

 
 

5 
 

1 
 
 

4 
 

0,1 

 
 

5 
 

1,5 
 
 

7 
 

0,01 

 
 

5 
 

1,5 
 
 

7 
 

0,01 
10 Період окупності витрат на моніторинг, 
років 

1 2 1 до 1  1 до 1 до 1 

Рейтинг сценаріїв  1 2 2 10 3 7 7 
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