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Практичне заняття №1 

Тема:  «Розрахунок собівартості виробництва енергії елект-
ростанціями різних типів». 

Мета роботи: Навчитися розраховувати собівартість вироб-
ництва електричної енергії на АЕС, ТЕС та котельнях, гідроелект-
ростанціях і газотурбінних електростанціях 

1. Теоретичні відомості 

Собівартість енергії на ТЕС і котельнях 

Основним елементом витрат у структурі собівартості 
енергії, що виробляється на ТЕС і котельнях, є витрати на паливо. У 
паливній складовій витрат враховується вартість палива, спаленого 
в котлах для виробництва необхідної кількості пари. Витрати на 
паливо розраховують на основі його ціни і транспортного тари-
фу. Річні витрати на паливо (Впал), тис. грн/рік, розраховують за та-
кою формулою: 

         
7000 4.19

( ) (1 )
100

втр

пал річ пал тр
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В Р Ц Ц

Q

⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ,          (1.1) 

де  Рріч – річна витрата умовного палива, т/рік; 7000 – теплота зго-
ряння умовного палива, ккал/кг; 4,19 – коефіцієнт переведення, 
кДж/ккал;  Qн – середньозважена нижча теплота згоряння викори-
станого в розрахунковому періоді палива за його видами і марками, 
кДж/кг; Цпал – середньозважена прейскурантна ціна натурального 
палива з урахуванням знижок (надбавок за якість), грн/т; Цтр – 
вартість транспорту натурального палива, грн/т; kвтр – втрати пали-
ва під час перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт і збере-
ження, %. 

Амортизацію основних фондів  Вам розраховують як суму 
відрахувань залежно від середньорічної вартості основних вироб-
ничих фондів та норм амортизаційних відрахувань: 

                           . .ам а і пер іВ Н С= ⋅∑ ,                                    (1.2) 

де На.і  – норма амортизації для 1-ї групи основних фондів; Спер.і  – 
балансова вартість основних виробничих фондів і-ї групи. 

Витрати на заробітну плату Взп  із нарахуваннями на 
соціальні потреби містять заробітну плату всього промислово-
виробничого персоналу підприємства за винятком персоналу до-
поміжних цехів і служб. Їх розраховують, виходячи зі штатного 
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розкладу, на базі якого визначається фонд заробітної плати. Додат-
кова заробітна плата містить здебільшого премії та оплату відпу-
сток. 

Витрати на допоміжні матеріали Вд.м  складаються з вартості 
купівельних матеріалів і відшкодування зносу інструментів та при-
строїв. До номенклатури допоміжних матеріалів належать мастиль-
ні та обтиральні матеріали, олія, купована вода тощо. Також до да-
ного виду витрат належать витрати на підготовку води (хімічні реа-
генти, фільтрувальні матеріали тощо). 

Елемент послуги  Вп містить витрати на роботи та послуги, 
що виконуються сторонніми організаціями і власними ремонтними 
службами. До таких робіт та послуг належать охорона, випробо-
вування, транспортування тощо. Сюди також належать витрати з 
перевезення палива, вивезення золи і шлаку. 

Витрати на поточний ремонт Вп.р містять вартість проведен-
ня цього виду ремонтів основних фондів усіх виробничих цехів. До 
цієї статті належать заробітна плата ремонтників, вартість ма-
теріалів для проведення ремонту, послуг допоміжних служб і сто-
ронніх організацій, що виконують ремонт. 

Інші витрати Він  містять усі витрати, не віднесені до жодно-
го з попередніх елементів, наприклад орендна плата, відрядні вит-
рати, вартість втрат палива, витрати на опалення приміщень цехів 
тощо. 

Витрати на енергію, спожиту на власні потреби електро-
станції, як самостійний елемент витрат не розраховуються. Од-
нак собівартість одиниці енергії розраховують не на вироблену, а на 
відпущену із шин станції 1 кВт•год, що позначається на собівар-
тості одиниці енергії. 

Таким чином, собівартість виробництва 1 кВт•год енергії 
ТЕС (с/ввідп), κ./кВт год, визначається за формулою 

         
. . . .

. .

/ пал ам зп п р д м п ін

відп

відп вир в п

В В В В В В ВВ
с в

Е Е Е

+ + + + + +
= =

−
∑

,   (1.3) 

де  В∑ – сума витрат, тис. грн/рік; Евідп  – кількість відпущеної із 

шин станції електроенергії, кВт год; Евир  – кількість виробленої 
енергії, кВт год; Ев.п.  – енергія, спожита на власні потреби, кВт·год. 

Принципово аналогічним чином розраховують собівартість 
енергії, що виробляється районними і промисловими котельнями. 
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Собівартість енергії на АЕС 

Собівартість виробництва електроенергії на АЕС нижча, ніж 
на великих ТЕС, що обумовлюється більш низькою її паливною 
складовою. Під час здійснення укрупнених техніко-економіч- них 
розрахунків собівартість виробництва електроенергії на АЕС розра-
ховують як суму витрат на паливо Впал (також до даного виду витрат 
належать витрати на підготовку води (хімічні реагенти, філь-
трувальні матеріали тощо)), заробітну плату Взпта всіх інших 
постійних елементів витрат, прийнятих певним відсотком від 
первісної вартості основних виробничих фондів, прирівняних до 
капіталовкладень. При цьому витрати на заробітну плату розрахо-
вують за допомогою штатного коефіцієнта. 

Таким чином, формула для укрупненого визначення річних 
витрат виробництва енергії на АЕС (В) має вигляд: 

 
( )пал ам рем ін y пал зпВ В k k k К n N Ф В k К В= + + + ⋅ + ⋅ ⋅ = + ⋅ +  (1.4) 

де К – сумарні капіталовкладення в АЕС; kам  – коефіцієнт, що вра-
ховує відрахування на амортизацію (у розрахунках приймається у 
межах 0,06-0,08); kрем  – коефіцієнт, що враховує витрати на поточ-
ний ремонт; kін  – коефіцієнт, що враховує інші витрати; k – 
коефіцієнт, що враховує всю суму витрат, прийнятих в укрупнених 
розрахунках пропорційно капіталовкладенням; n  – штатний 
коефіцієнт АЕС; yN  – встановлена потужність АЕС; Ф – середній 

питомий річний фонд заробітної плати персоналу АЕС. 
Собівартість енергії на гідроелектростанціях і га-

зотурбінних електростанціях  

Собівартість  електроенергії,  яка  виробляється  на  ГЕС  в  
5  –  6  разів  нища собівартості енергії ТЕС. На ГЕС основними 
складовими витрат виробництва є затрати на  амортизацію,  за-
робітну  плату,  а  також  загальностанційні  розходи.  В  зв‟язку  із 
відсутністю затрат на паливо і незначними затратами по зарплаті 
частка складової по амортизації в затратах виробництва на ГЕС ко-
ливається від 70 до 90%.  

Всі  решту  складових  затрат  виробництва  на  ГЕС  відно-
сяться  до  категорії умовно-постійних,  тобто  мало  залежать  від  
обсягу  виробництва  енергії.  В  цілому, собівартість  виробництва  
енергії  на  ГЕС  залежить  від  її  потужності,  капітальних затрат,  
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ступеня  амортизації  станції,  зарегульованості  стоку  річки,  ре-
жимів  роботи  в добовому та річному періодах і водності року.  

В  даний  час  норми  амортизаційних  відчислень  на  рено-
вацію  і  капремонт  по гідротехнічних спорудах прийняті від 0,2 до 
2% першопочаткової балансової вартості ГЕС. Для основного 
обладнання низьконапірних ГЕС норма амортизації складає 4%, для 
високонапірних – 5,2%. В приблизних розрахунках допускається 
використовувати середні норми амортизаційних відчислень.  

Приблизно  річні  затрати  виробництва  по  ГЕС  можуть  
бути  визначені  як  сума амортизаційних відчислень і розходів по 
експлуатації:  

                                Ігес = Іам + Іексп, де                            (1.5)  
Іам – відрахування на амортизацію;  
Іексп – сумарні експлуатаційні розходи, основною складовою яких 
є зарплата.  

Частка  розходів  на  зарплату  в  собівартості  енергії  ГЕС  
складає  від  2  до  8%, залежить від потужності станції, обладнання, 
чисельності персоналу тощо.  

Собівартість  енергії  ГЕС  підраховується  методом  ділення  
річних  затрат виробництва на річний відпуск електроенергії спо-
живачам:  

                                  Sгес = Ізв/Nе,відп , де                         (1.6) 
Sгес – собівартість електроенергії;  
Ізв – затрати виробництва за відповідний період;  
Nе,відп – кількість відпущеної електроенергії за цей же період.  

Якщо ГЕС об‟єднані в каскад на одній ріці, то собівартість 
виробництва енергії  на  окремій  станції  може  бути  підрахована,  
виходячи  із  собівартості  по  каскаду  в цілому.  

В  енергетиці  набуває  все  ширшого  використання  газових  
турбін.  Швидкий запуск, повна автоматизація, відсутність потреби 
в охолоджуючій воді, невелика маса, відносна дешевизна встанов-
леної потужності сприяють їх використанню.  

Складові затрат виробництва на газотурбінних і парогазових 
станціях такі, як і на ТЕЦ. Як і в попередніх випадках, затрати ви-
робництва і собівартість одиниці енергії можна  визначити по  
трьох основних  складових:  паливній,  амортизаційній і  зарплаті.  

Співвідношення  основних  складових  собівартості  
1кВт.год  енергії  газотурбінних станцій  приблизно  таке  ж,  як  і  
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на  ТЕС.  Питомі  капзатрати  на  газотурбінні  станції нижчі на 25 – 
30%, ніж на теплові конденсаційні електростанції, однак еко-
номічність газових  установок  нижча  ніж  парових.  Через  це  в  
енергетиці  впроваджуються комбіновані парогазові установки.  

2. Приклад розрахунку  

Розрахувати собівартість 1 кВт год електроенергії, що виро-
бляється на ТЕС, якщо річний обсяг витрат на паливо становить 
3530 тис. грн; витрати на допоміжні матеріали – 20 тис. грн/рік; ви-
трати на послуги сторонніх організацій – 25 тис. грн/рік; витрати на 
поточний ремонт – 150 тис. грн/рік; інші виграти – 75 тис. грн/рік. 
Річний фонд заробітної плати підприємства дорівнює 2200 тис. грн, 
додаткова заробітна плата становить 30% від основної. Соціальні 
нарахування – 37 %. Балансова вартість основних фондів становить 
12 млн грн, середньовиважена річна норма амортизації – 15 %. ТЕС 
виробляє 32 тис. МВт електроенергії на рік, споживаючи на власні 
потреби 10 % виробленої електроенергії. 

Розв'язання 
Відповідно до формули (1.3): 

3530 20 25 150 75 (2200 2200 0,3) 1,37 12000 0,15 9518,2В = + + + + + + ⋅ ⋅ + ⋅ =∑
тис. грн.; 

951820
/ 24,74

32000відпс в = =  к./кВт·год. 

 

3. Виконання розрахунків на практичному занятті 

Задача 1 

Визначити річні витрати виробництва енергії на АЕС (В), 
якщо відомо, що сума витрат на паливо становить 3030 тис. грн; 
сумарні капіталовкладення в АЕС – 9260 тис. грн; коефіцієнт, що 
враховує відрахування на амортизацію, становить 0,06; коефіцієнт 
урахування витрат на поточний ремонт – 1,2; коефіцієнт урахування 
інших витрат – 1,1; коефіцієнт, що враховує всю суму витрат, при-
йнятих в укрупнених розрахунках пропорційно капіталовкладен-
ням, – 0,6; штатний коефіцієнт А ЕС- 0,95; встановлена потужність 
АЕС – 100 МВт; середній питомий річний фонд заробітної плати 
персоналу АЕС – 45 тис. грн. 
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Задача 2 

Розрахувати паливну складову витрат виробництва АЕС, 
якщо первісне завантаження палива в активну зону реактора – 3800 
кг; термін використання пашва в активній зоні – 3 роки; ціна заван-
таженого палива – 350 грн/кг; вартість витрат на поводження з від-
ходами – 98 грн/кг. 

4. Домашнє завдання 

Визначити річні витрати на паливо для теплоелектростанції 

палВ , якщо річна витрата умовного палива становить 1000т/рік, се-
редньозважена нижча теплота згоряння використаного в розрахун-
ковому періоді палива за його видами і марками – 20000 кДж/кг; 
середньозважена прейскурантна ціна натурального палива з 
урахуванням знижок (надбавок за якість) – 5800 грн/т, вартість 
транспорту натурального палива – 200 грн/т; втрати палива під час 
перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт і збереження -3 %. 

5. Контрольні  питання 

1. Назвіть основний метод розподілу затрат, які йдуть на оде-
ржання тепла і електроенергії в ТЕС, АЕС.  

2. Охарактеризуйте  методику  розрахунків  калькуляції  собі-
вартості виробництва електроенергії на ТЕС.  

3. Визначіть  основні  елементи  затрат  в  калькуляції  собіва-
ртості  енергії  на ТЕС.  

4. Назвіть стадії виробництва і собівартість енергії на ТЕЦ.  
5. Як визначаються загальностанційні затрати на електроенер-

гію та тепло? Напишіть формули.  
6. По  яких  формулах  підраховують  собівартість  1кВт.год  

електроенергії  та 1ГДж тепла, що відпущені споживачу?  
7. Як розраховуються затрати на паливо по кожному із видів 

енергії на ТЕС?  
8. Складіть калькуляцію собівартості виробництва електрое-

нергії на прикладі електростанції будь-якого цукрового заводу.  
9.  Розрахуйте  економічну  ефективність  та  собівартість  

1ГДж  тепла  на прикладі відомої вам мінікотельні, дахової чи квар-
тирної установки.  

10. Охарактеризуйте методику калькуляції собівартості вироб-
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ництва енергії на атомній станції.  
11. Напишіть формулу, по якій визначаються затрати виробни-

цтва на АЕС.  
12. Як визначають витрати на зарплату в проектній документа-

ції АЕС?  
13. Напишіть формулу, по якій визначається питомий розхід 

ядерного палива.  
14. В  чому  полягає  відмінність  структури  собівартості  енер-

гії  ГЕС  від аналогічної на ТЕС, АЕС?  
15. Як визначаються річні затрати виробництва на ГЕС?  

Практичне заняття №2 

Тема:  «Розрахунок собівартості передачі енергії». 

Мета роботи: Навчитися розраховувати собівартість елект-
роенергії в системах транспортування. 

1. Теоретичні відомості 

Річні витрати з передачі енергії в ПЕМ розраховують за ти-
ми самими елементами витрат, що й на електростанціях, за винят-
ком витрат на паливо. Крім того, окремо розраховуються загально-
мережні витрати, оскільки розрахунок статей калькуляції з метою 
рознесення витрат між двома видами енергії тут не здійснюєть-
ся. Річні витрати виробництва на ПЕМ (Вмер) можна розрахувати 
як 

                           Вмер=Вам+Векспл; 
               Векспл=Взп+Вд.м+Вп+Вп.р+Він+Взм,                           (2.1) 

де Векспл – річні витрати на експлуатацію, що дорівнюють сумі ви-
трат на заробітну плату Взп, допоміжні матеріали Вд.м, вартості пос-
луг Вп, витратам на поточний ремонт Вп.р, іншим Він і загальноме-
режним витратам Взм. 

Елемент "витрати на заробітну плату" містить витрати на 
основну та додаткову заробітну плату, виплату премій, відрахуван-
ня до фонду соціального страхування експлуатаційного і чергового 
ремонтного персоналу мережних ділянок і служб. 

Допоміжні матеріали містять витрати на мастильні, про-
кладні та інші види матеріалів, трансформаторне масло, масло для 
вимикачів, реактиви, купівельну воду для охолодження, малоцінні й 
швидкозношувальні предмети. 
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Послуги поєднують витрати з оплати робіт, що виконуються 
своїми допоміжними службами, зокрема з перевезення матеріалів, 
випробування устаткування та ін. 

Витрати на поточний ремонт є комплексною статтею і поєд-
нують витрати на заробітну плату ремонтного персоналу, вартість 
матеріалів і запасних частин тощо. 

Загальномережні та інші витрати містять витрати з управ-
ління ПЕМ, утримання й амортизації основних фондів загальноме-
режного призначення. 

Вартість втрат енергії в калькуляції собівартості не 
виділяється окремою статтею, а враховується непрямо шляхом від-
несення суми витрат виробництва за мережею до кількості енергії, 
корисно відпущеної споживачам. Таким чином, собівартість пере-
дачі електроенергії (Snep), грн/кВт год, визначають за формулою 

                              мер мер

пер

спож відп втр

В В
s

Е Е Е
= =

−
,                       (2.2) 

де спожЕ  – корисний відпуск електроенергії споживачам, дорівнює 

різниці кількості електроенергії, відпущеної із шин електро-
станції відпЕ , і втрат електроенергії в мережах втрЕ  . 

Шляхи зниження собівартості енергії.  
Зниження  собівартості  енергії  є  основним  джерелом  рос-

ту  ефективності,  збільшення  прибутку  і  підвищення  рентабель-
ності.  Враховуючи  те,  що  енергія  є складовою  частиною  каль-
куляції  будь  яких  товарів,  то  зниження  вартості  енергії приведе 
до зменшення цін на товари, покращення добробуту народу.  

До числа факторів, що сприяють подорожчанню електрое-
нергії, відноситься:   

-  збільшення  частки вироблення  енергії ТЕС і  АЕС і  зни-
ження  частки ГЕС в електробалансі країни;  

-  завершення будівництва ядерних блоків на Рівненській та 
Хмельницькій АЕС;  

-  збільшення  собівартості  передач,  в  зв‟язку  із  стихій-
ними  лихами,  заміною ліній електропередач на сучасні;  

-  зростання втрат в системах та сітках електропередач.  
Певний  негативний  вплив  має  і  тенденція  розщільнення  

добових  графіків навантаження енергосистеми України, областей, 
так як при цьому збільшується частка обладнання,  що  працює  в  
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перемінному,  мало  економічному  режимі.  Крім  цього знижується  
число  годин  використання  встановленої  потужності  електроста-
нцій,  що веде  до  відносного  росту  частки  умовно-постійних  
складових  собівартості виробництва енергії.  

До основних чинників які визначають зниження собівартості 
енергії відносяться:  

1.  Впровадження нових типів ядерних реакторів, їх модер-
нізація.  

2.  Впровадження  нових  сучасних  паро  та  електрогене-
руючих    блоків, модернізація, реконструкція діючих.  

3.  Більш  широке  впровадження  засобів  автоматизації  та  
телемеханіки  на  всіх енергетичних об‟єктах.  

4.  Вдосконалення методів управління.  
5.  Використання нетрадиційної та гідроенергетики.  
Зокрема, на ТЕУ, основними шляхами зниження собівартос-

ті є:  
-  оптимізація режимів роботи основного обладнання, більш 

повне завантаження відборів турбін ТЕУ;  
-  використання більш дешевих і економічних видів палива;  
-  зменшення витрат на транспортні операції;  
-  покращення експлуатаційної економічної характеристики 

станцій;  
-  збільшення використання встановленої потужності.  
Аналогічні вимоги до собівартості енергії, пред‟являються і 

до АЕС та ГЕС.   
Основними  параметрами  зниження  собівартості  передачі  

і  розподілу  енергії  в мережах являються:   
-  скорочення витрат енергії;  
-  вдосконалення організації експлуатаційних і ремонтних 

робіт;  
-  зниження загальносіткових витрат;  
-  мобілізація та реконструкція застарілого обладнання;  
-  оптимальний розподіл навантаження між станціями, підп-

риємствами;  
-  зменшення невиробничих витрат;  
-  покращення системи  взаєморозрахунків;  
-  використання нових “високих” технологій на всіх етапах 

енерговиробництва;  
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-  підвищення кваліфікації персоналу;  

-  реструктуризація підприємств, у т.ч. генеруючих; -  опти-
мізація управління.  

2. Приклад розрахунку  

Визначити  приріст  річного  прибутку  від  застосування  
нової  технології  передавання електроенергії, що містить запа-
тентовані винаходи, за такими даними:  

№ п/п Показники    Од. вимірюв.   Базовий 
період 

Розрахун- 
ковий    
період 

1  Собівартість 
 

млн. 
грн./технологія 
 

144  
 

165  
 

2  Капітальні 
витрати  
 

млн. 
грн./технологія  
 

240  
 

360  
 

3 Річна подук-
тивність  
 

тис. 
грн./технологія  
 

24  
 

30  
 

4 Нормативний 
коефіцієнт  
капвитрат 

-   
0,15 0,15 

Розв’язування   
 У випадку застосувння нових технологій, засобів автомати-

зації та механізації на базі об’єктів промислової власності приріст 
прибутку у розрахунковому періоді визначаємо за формулою: 

Пр = [(Сб-Сн) – Ен ·(Ксб – Кпн ]·Вн, 
де Пр – приріст прибутку;  
Сб, Сн – собівартість одиниці продукції (100 МВт) при використан-
ні базового і нового техпроцесу;  
Кпб, Кпн – питомі капітальні вкладення на 100 МВт.  
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень 
(норма диск.);  
Вн – продуктивність техпрогресу в розрахунковому періоді;  

 2.  Підставляємо значення цих показників у вищенаведену 
формулу, одержимо:  
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 Пр = [(144/24 – 165/30) – 0,15·(240/24 – 360/30]·30=6 млн. 
грн.  

3. Виконання розрахунків на практичному занятті 

 

Розрахувати собівартість передачі 1 кВт•год електроенергії, 
якщо обсяг її передачі за період становить 20 тис. МВт•год. Амор-
тизаційні витрати становлять 220 тис. грн, фонд основної заробітної 
плати – 160 тис. грн, витрати на допоміжні матеріали – 10 тис. грн, 
на послуги та поточний ремонт – 30 тис. грн, загальномережні 
виграти – 57 тис. грн. Додаткова заробітна плата дорівнює 20 %, 
відрахування на соціальні потреби – 37 %. Втрати електроенергії в 
мережах становлять 12 %. 

4. Домашнє завдання 

Визначити собівартість енергії в енергосистемі, якщо відо-
мо, що виробничі витрати електростанцій, які входягь до системи, 
становлять 5000 грн; витрати на передачу і розподіл енергії – 2000 
грн, загальносистемні витрати – 2100 грн. Кількість електричної 
енергії, відпущеної із шин електростанції, становить 30 МВттод, 
втрати електроенергії в мережах – 10 %. 

5. Контрольні  питання 

1.  Назвіть  основні  елементи,  з  яких  складається  собівар-
тість  передавання енергії.  

2.  Яка  структура  затрат  в  місцевих  лініях  електропередач?  
Напишіть формулу.  

3.  Напишіть  формули,  за  якими  визначається  собівартість  
передавання електро та тепло енергії.  

4.  Які  основні  складові  затрат  на  передавання  і  розподіл  
електро-  та  тепло енергії.  

5.  Намалюйте примірну структуру поточних затрат мереж ене-
ргопередач.  

6.  Намалюйте  та  охарактеризуйте  систему  розрахунку  за-
трат  місцевого електрозабезпечення на загальний питомий збут.  

7.  Дайте визначення повної собівартості енергії, напишіть фо-
рмулу.  

8.  Визначте повну собівартість енергії, доведеної до спожива-
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ча.  
9.  В чому полягає різниця між повною собівартістю й та-

кою,що доведена до споживача?  
10. Напишіть  формулу  за  якою  проводять  укрупнені  розра-

хунки  собівартості електро- та тепло енергії.  
11. В чому полягає економічний стимул калькулювання собіва-

ртості енергії.  
12. Назвіть фактори, що сприяють проходженню енергії.  
13. Які чинники визначають зниження собівартості енергії?  
14. Охарактеризуйте  напрямки  зниження  собівартості  енергії  

в  ринкових умовах.  

Практичне заняття №3 
Тема: «Розрахунок єдиних роздрібних тарифів на електрич-

ну енергію» 

 

1. Теоретичні відомості 

Розрахунок  роздрібної  ринкової  ціни  за  спожиту  елект-
роенергію  (Вт)  для кожного (і) класу споживачів (Цррі) приведе-
ний у формулі (5.6):                    

1
( )

(1 ) (1 )
РР М П

І І ІМ П

РІ І

Ц Т Т
К Т

= ⋅ +
− ⋅ − ∆

,                   (3.1) 

де Км
рі - коефіцієнт нормативних технологічних витрат на передачу 

електроенергії, погоджений РДЦ та затверджений НКРЕ, для кож-
ного класу споживачів, що надається Оператором  Місцевої  (лока-
льної)  електромережі,  по  якому  здійснюється  електропостачання 
відповідним споживачам, відносна одиниця (ВО);  

Тм
і - тариф за використання Місцевих (локальних) електро-

мереж, який визначається Оператором місцевих (локальних) елект-
ромереж за передачу електроенергії споживачам класу (і), затвер-
джений НКРЕ, грн/мВтг;  

Ті
п  -  тариф  за  електропостачання  електроенергії  спожи-

вачам  класу  (і), затверджений НКРЕ, грн/мВтг;  

∆Ті
п - коефіцієнт збільшення тарифу для надання допомоги 

споживачам при простроченні платежів, (ВО):  

- для промислових та комерційних споживачів  
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класу напруги нижче та вище 10кВ – ∆Ті
п = 0,03;  

- для побутових споживачів класу напруги нижче 10 кВ – 
∆Ті

п = 0,1. 

 

2. Приклад розрахунку  

Роздрібна ринкова ціна за спожиту електроенергію 
(грн/МВт·год) для третього класу (і=від 3 до 11) споживачів (міське 
та сільське населення) (Цр.р) складає 214 грн/МВт·год.  

Визначити роздрібний тариф:  
1.Для міського населення, якщо пропорція знижки встанов-

лена НКРЕ   Пз=50%, пропорція тарифу що  
формується ринком Пр=0; діючий тариф, встановлений 

НКРЕ Тд=170 грн/МВт·год.  
2.Для сільського населення, якщо Пз=50%, Пр=0;   
 Тд=160 грн/МВт·год.   
Роздрібний ринковий тариф за спожиту електроенергію для 

споживачів від 3 до 11 класу ( і) (міське і сільське населення) (Трр) 
визначається за формулою:   

 Трр=[Пр · Црр + (1−Пр) · Тд] · (1−Пз) , де  
 Пр – пропорція тарифу , яка формується ринком .  
Пз – пропорція знижки , встановлена НКРЕ .  
Тд – діючий тариф , встановлений НКРЕ.  
 1.  Для міського населення роздрібний тариф становитиме:  
 Трр = [0 · 214 + ( 1-0 ) ·  170] · (1- 0,5 ) = 85 грн / МВт·год     
 2.  Для сільського населення роздрібний тариф становити-

ме:  
 Трр = [0 · 214 + ( 1-0 ) ·  160] · (1- 0,5 ) = 80 грн / МВт·год 

 

3. Виконання розрахунків на практичному занятті 

Обленерго  закупляє  електроенергію  за  середньою  закупі-
вельною  ціною  Цсз=158  грн/МВт·год.  

Поставляє її споживачам 2 класу (і) (промисловим, комер-
ційним, непромисловим та сільським класу напруги нижче 10 кВ).  

При цьому:  
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-  коефіцієнт витрат на передачу електроенергії Кв=0,13; -  
тариф за використання локальних мереж Тм=10,6 грн/МВт·год;  

-  тариф за поставку Тn=1,17 грн/МВт·год;  
- коефіцієнт збільшення тарифу за прострочення платежів 

∆Т=0,03.  
Визначити роздрібну ринкову ціну (Цр.р) електроенергії для 

2 класу (і) споживачів напруги нижче 10 кВт та роздрібний ринко-
вий тариф.  

 

4. Домашнє завдання 

Обленерго  закупляє  електроенергію  за  середньою  закупі-
вельною  ціною  Цсз=158  грн/МВт·год.  

Поставляє її споживачам 1 класу (і) (промисловим, комер-
ційним, непромисловим та сільським класу  

напруги 10 кВт та вище). При цьому:  
-  коефіцієнт витрат на передачу електроенергії – Кв = 0,06;  
-  тариф за використання локальних електромереж – Тм = 

5,33 грн/МВт·год;  
-  тариф за постачання складає – Тn = 0,5 грн/МВт·год;  
-  коефіцієнт збільшення тарифу   
за прострочення платежів – ∆ Тn = 0,03.  
Визначити роздрібну ринкову ціну електроенерії для 1 класу 

споживачів напруги 10 кВт і вище та роздрібний ринковий тариф. 

5. Контрольні  питання 

1.  Що означає закупівельна ціна електропостачальника?  
2.  Яка різниця між гуртовими цінами електроенергії, що заку-

плена на гуртовому ринку від постачальника на цей ринок та від 
виробника який не є членом гуртового ринку?  

3.  Як здійснюється розрахунок роздрібної ринкової ціни за 
спожиту електроенергію для різних класів споживачів?  

4.   Як розраховується роздрібний ринковий тариф?  

Практичне заняття №4 
Тема: «Розрахунок складових економічного балансу» 

 

1. Теоретичні відомості 
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Науково  обгрунтоване  прогнозування  перспективного  
енергоспоживання дозволяє визначити раціональні масштаби і тем-
пи упередженого розвитку енергетики, ліквідувати  обмеження  в  
енергозабезпеченні.  Науково  обгрунтоване  визначення перспек-
тив енергоспоживання має надзвичайно важливе значення в умовах 
ринкової економіки.  

  Достовірне  визначення  перспективних  масштабів  енер-
госпоживання  залежить від наступних факторів:  

-  структурних перетворень в народногосподарському ком-
плексі;  

-  реструктуризації підприємств;  
-  розвитку науки та техніки;  
-  впровадження інновацій у виробництво та інші сфери;  
-   впровадження ресурсоенергозберігаючих технологій;  
-  темпів  росту  енергозбереження  на  підприємствах  в  

житлово-комунальному секторі, в індивідуальному секторі;  
-  енергоємності виробництва, як нового, так і реструктури-

зованого.  
Для визначення біжучої та перспективної потреби в енергії 

економічних районів, міст,  селищ,  сіл  тощо  найчастіше  викорис-
товують  метод  житлових  витрат.  Норми витрат  при  цьому  ви-
значаються  для  прогресивних  технологій  і  наукової  організації 
праці.  

Питомі  витрати  споживання  електроенергії  в  базових  га-
лузях  промисловості зменшуються, але в цілому споживання зрос-
тає. Найбільш енергоємним виробництвом є  кольорова  металургія.  
На  техпроцеси  затрачується  до  66  %  електроенергії.  Так, питомі 
витрати електроенергії на виробництво алюмінію складають 17,5, 
нікелю – 40-41, магнію – 17-18  тис. кВт. год/тонну. В зв‟язку із збі-
льшенням використання методу  електроплавлення  питомі  розходи  
електроенергії  на  виробництво  міді,  цинку,  інших мають тенден-
цію до росту.  

  В  хімічній  галузі  намічається  тенденція  до  зниження  
питомих  розходів електроенергії.  

  Загальна потреба в енергії (технологічному паливі промис-
лового підприємства) визначається,  як  добуток  норм  питомих  
розходів  на  випуск  відповідних  видів продукції  в  прогнозно-
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плановому  періоді.  Потреба  в  енергії  комунально-побутового 
сектору розраховується на основі розробки перспективних питомих 
розходів енергії на одного чоловіка і даних про кількість населення.  

  Таким чином, потребу в енергії, можна визначити по фор-
мулі:  

                                
1

n

РІК п пЕ е П=∑ ,                                      (4.1) 

 де ЕРІК - потреба енергії за рік;  
  en  –  питомий  розхід  електроенергії  на  одиницю  n-го  

виду продукції, кВт·год (норма розходу енергії в розрахунку на од-
ну людину  для  n-го  виду комунально – побутових  потреб);  

  Пn – плановий обсяг продукції n–го виду (перспективна кі-
лькість населення).  

  Аналогічно визначається біжуча і перспективна потреба в 
теплі.  

  Для  крупних  міст  і  економічних  районів  (мегаполісів)  
перспектива енергоспоживання базується на показниках:  

-  темпів приросту навантаження мереж;  
-  експертної оцінки тенденцій змін питомих норм розходу 

енергії.  
В даний час для прогнозування перспективної потреби в 

енергії крупних районів, міст  використовують  сучасний  матема-
тичний  апарат,  в  тому  числі  кореляції,  який заснований  на  тео-
рії  ймовірностей.  Розрахунки  виконуються  з  допомогою  ЕОМ,  
на персональних комп‟ютерах з використанням сучасних техноло-
гій.  

2. Приклад розрахунку  

Баланс паливно-енергетичних ресурсів України за 1993 рік. 
млн. т.у.п 

1  Паливно–енергетичні  ресурси  
 В тому  числі  власні  
 В  % 

270,1  
135,2  
50 

1.1  Котельно – пічне  паливо  
 В тому  числі :  власне  
 В  % 

216,5  
103,5  
47,8  

1.2 Моторне паливо  
 В тому числі : власне  

25,4  
2,5  
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 В % 10,2 
1.3 Природні  енергоресурси  (традиційні і нетради-

ційні)  
В тому числі : власні  
В %  

29,2  
29,2  
100 

2  Ресурси  природного (первинного) палива  
В тому числі : власні  
В % 

230,2  
104,6  
45,6 

2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5 

ВСЬОГО ПО ВИДАХ:  
 Вугілля  
 Нафта  
 Газ природній  
 Метан вугільних родовищ  
 Інші види палива  
 В тому числі власні:  
 2.1. Вугілля  
2.2  Нафта  
2.3  Газ природній  
2.4  Метан вугільних родовищ 

 
76,9  
33,6  
118,1  
0,1  
1,5  
  
70,4  
6,0  
26,6  
0,1  

2.6   Інші види палива 1,5  

 

3. Виконання розрахунків на практичному занятті 

Водяна  помпа  приводиться  в  дію  електродвигуном  по-
тужністю  90  кВт.  Кількість  води,  що закачується регулюється 
затвором із сервоприводом, який враховує тиск в системі. Вимірю-
вання розходу води показує, що на протязі доби необхідна така її 
кількість:  

10 годин/добу – 100% максимального розходу;  
6 год/добу – 70% максимального розходу;  
6 год/добу – 40% максимального розходу;  
2 год/добу – 20% максимального розходу;  
При цьому помпа споживає 90 кВт електроенергії при 100% 

розході води, працює 24 год в добу, 350  днів  в  році.  З  метою  
економії  енергії  пропонується  встановити  привід  із  регулятором 
швидкості потужністю 1 кВт, який автоматично реагує на тиск в 
системі.  
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Коефіцієнти середніх навантажень по двох варіантах приве-
дено в таблиці.  

Таблиця 4.1 
 

Навантаження Регулювання дросе-
льним  
вентилем Кнд 

Регулювання  
сервоприводом Кнс  

100%  1,0  1,0  
70% 1,0  0,55  
40%  0,85  0,25  
20% 0,2 0,1 

 
 
Визначити: 1. Величину навантажень при:  
  Регулюванні дросельним вентилем;  
  Регулюванні затвором із сервоприводом.  
2. Економічний ефект від впровадження регулятора швид-

кості.  

4. Домашнє завдання 

Автостоянка  освітлюється  10  вольфрамовогалогенними  
лампами  потужністю  500Вт  кожна.  Лампи включаються  і  ви-
ключаються  сторожами  вручну  та  інколи  випадково  залишають-
ся  включеними  в день.  

Пропонується  з  метою  економії  енергії  замінити  ці  лам-
пи  10  натрієвими  лампами  високого  тиску потужністю  114  Вт  
кожна,  які  зберігають  такий  же  рівень  освітленості.  Крім цього 
запропоновано установити керування освітленням фотоелементами.  

Якою буде величина річного енергозбереження та економіч-
ний ефект від впровадження при вартості  

1 кВт·год – 0,2 грн?  
Примітка: При розрахунках врахувати те, що в неробочому 

стані у середньому знаходиться протягом розрахункового періоду 
дві вольфрамово-галогенні лампи та тільки одна натрієва лампа. 

5. Контрольні  питання 

1.  Загальне поняття про баланс.  
2.  Класифікація балансів.  
3.  Види балансів в енергетиці.  
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4. Баланс  паливно-енергетичних  ресурсів  регіону,  елект-
ростанції,  котельні. Наведіть приклади.  

Практичне заняття №5 
Тема: «Розрахунок компенсації втрат від здійснення поста-

чання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими 
за періодами часу» 

 

1. Теоретичні відомості 

Ставки тарифів, диференційованих за періодами часу, 
визначають, помноживши значення роздрібного тарифу на тариф-
ний коефіцієнт для відповідного періоду часу. Застосування багато-
тарифного обліку дає можливість істотно скоротити витрати на 
електроенергію підприємствам, що працюють цілодобово або ма-
ють можливість основну частину навантаження перенести на 
нічний час. До таких підприємств належать: АЗС, хлібопекарні, 
насосні станції, сталеливарні підприємства, водонапірні станції 
тощо. їм достатньо обмежити споживання в години пік. Застосову-
ючи багатотарифний облік, можна скоротити виграти на електрое-
нергію майже в 4 рази (Соломаха та ін., 2009). 

Подробиці 
Застосування диференційованих за часом доби тарифів обу-

мовлює зміну середнього тарифу на електроенергію для підприєм-
ства (Тсер), що може бути розрахований за формулою 
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,                                    (5.1) 

де Тi – тариф за і-ю зоною доби, к./кВтгод; Qi – кількість го-
дин використання встановленої потужності або обсяг спожитої еле-
ктроенергії за і-ю зоною доби, кВт•год. 

Так, якщо підприємством застосовується одноставковий та-
риф у розмірі 1 грошова одиниця за спожиту 1 кВтгод, то середній 
тариф дорівнюватиме його величині: Тсер1= 1 (рис. 6.2). 

При застосуванні двоставкових тарифів середній тариф ста-
новитиме, наприклад, для підприємств, що працюють цілодобово і 
споживають однакову потужність: 
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Тсер2 = (0,4 • 8 + 1,5 • 16) / 24 = 1,ІЗ грош, од.; 
а при застосуванні триставкових тарифів: 
Тсер3 = (0,4 • 7 + 1,0 • 11 + 1,5 • 6) / 24 = 0,95 грош. од. 
Таким чином, за умови цілодобового режиму роботи та 

незмінного обсягу споживання потужності підприємству вигідно 
використовувати триставкові тарифи, економлячи 5 % на оплаті 
електроенергії. У разі застосування двоставкового тарифу переплата 
становитиме 13 % порівняно із застосуванням одноставкового та-
рифу. Якщо підприємство мас: можливість змінювати споживану 
потужність і перенести навантаження на непікові зони доби, еко-
номія на оплаті за електроенерг ію за рахунок запровадження дво- 
або триставкових тарифів може зрости у декілька разів, пропор-
ційно знизивши середній тариф. 

2. Приклад розрахунку  

Обгрунтувати доцільність застосування різних тарифних си-
стем оплати за спожиту електроенергію за різних умов роботи 
підприємства, виходячи з таких даних. 

Вартість 1 кВт•год електроенергії за звичайним тарифом 
становить 36 к. (із ПДВ). Активна потужність підприємства Р = 100 
кВт. Розрахунковий період – 1 місяць 30 днів). 

Розв'язання 
Кількість електроенергії, спожитої підприємством за різни-

ми зонами доби у розрахунковому періоді, становить: пік: 100 кВт • 
6 годин • 30 днів = 18000 кВтгод; лапі впік : 100 кВт • 11 годин • 30 
днів = 33000 кВт•год; ніч: 100 кВт • 7 годин • 30 днів = 21000 кВт 
год. 
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Рисунок. 5.1 – Зміна рівня середнього тарифу на електроенергію 

при застосуванні багатозонних тарифів (на прикладі підприємства із 
цілодобовим режимом роботи та постійним у часі обсягом енергос-

поживання) 
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Розглянемо різні варіанти роботи підприємства: 
A. Підприємство працює цілодобово: 
Загальний обсяг електроспоживання: 

18000 + 33000 + 21000 = 72000 кВтгод. 
1. Оплата за одноставковим тарифом Е1 = 0,36 • 72000 = 25920,00 
грн. 
2. Оплата за тризонним тарифом: ЕЗ = 0,648 • 18000 + 0,3672 • 
ЗЗООО + + 0,09 • 21000 = 25671,00 грн. 
Економія = 25920 – 25671 = 249 грн – сума оплати майже не зни-
жується. 
Б. Підприємство працює лише в період напівпікової і нічної 
зон: Загальний обсяг електроспоживання: 

33000 + 21000 = 54000 кВт год. 
Оплата за одноставковим тарифом: 

Е1 = 0,36 • 54000 = 19440,00 грн. 
Оплата за тризонним тарифом: 

Е3 = 0,3672 • 33000 + 0,09 – 21000 = 14007,60 грн. 
Сума оплати знижується на 5432,40 грн, тобто на 28 %. 
B. Підприємство працює лише в період нічної зони: 
Загальний обсяг електроспоживання: 21000 кВт год. 
Оплата за одноставковим тарифом 

Е1 = 0,36 • 21000 = 7560,00 грн. 
Оплата за тризонним тарифом: Е3 = 0.09 • 21000 = 1890,00 грн. 
Сума оплати знижується на 5670,00 грн, тобто на 75 % (у чотири 
рази). Г. Підприємство працює з 21.00 до 6.00 (нічне освітлення): 
Загальний обсяг електроспоживання: 

3000 + 3000 + 21000 = 27000 кВт год. 
Оплата за одноставковим тарифом Е1 = 0,36 • 27000 = 9720,00 грн. 

Е3 = 0,648 • 3000 + 0,3672 • 3000 + 0,09 • 21000 = 4935,60 
грн. 
Сума оплати знижується на 4784,40 грн, тобто на 49 % (удвічі). 

3. Виконання розрахунків на практичному занятті 

Визначити доцільність переходу підприємства на диференційова-
ний за часом тариф. 

Середня потужність споживача Рс = 22 МВт за такого 
графіка навантаження промислового підприємства (рис. 1): 
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{ }9; 33; 22; 31; 15іP = МВт;   

{ }0 7; 7 10; 10 18; 18 21; 21 24іt = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ . 

 
Рисунок 5.2 –   Добовий графік навантаження промислового 

підприємства 

4. Домашнє завдання 

Визначити доцільність переходу підприємства на диферен-
ційований за часом тариф. Середня потужність споживача Рс=24.5 
МВт за такого графіка навантаження промислового підприємства: 
Рі {8;36;42;28;13}; ti{0÷6; 6÷11; 11÷17; 17÷20; 20÷24}. Роздрібний 
тариф на електроенергію складає Tj=435 грн./Мвт*год. Коефіцієнти 
за зонами доби: kн=0.3, kп=1.8, kнп=1.02. 

5. Контрольні  питання 

1. Диференціювання тарифів на електричну енергію. 
2.  Тарифи на електроенергію для населення. 
3.  Утворення тарифів на передавання та постачання електрое-

нергії. 
4.  Питання тарифного стимулювання. 
5.  Визначення економічних коефіцієнтів технологічних втрат 

електроенергії. 
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6.  Компенсування втрат від здійснення постачання електрое-
нергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами 
часу. 

 

Практичне заняття №6 
Тема: «Визначення відрахувань коштів на поточні рахунки 

постачальників електричної енергії» 

 

1. Теоретичні відомості 

 
Розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточний 

рахунок ПРТ та на поточний рахунок зі спеціальним режимом ви-
користання оптового постачальника електричної енергії 

1. Розрахунок нормативу відрахувань коштів на поточний 
рахунок ПРТ базується на визначенні належної йому частки коштів 
для покриття витрат для здійснення ліцензованої діяльності з по-
стачання електроенергії та передавання електричної енергії місце-
вими (локальними) електромережами, виходячи із затверджених 
тарифів на передавання та постачання електричної енергії, а також 
для покриття витрат на здійснення розрахунків за електроенергію, 
куповану поза ОРЕ. 

Розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточний 
рахунок ПРТ розраховується відповідно до обсягів корисного 
відпуску електроенергії за групами споживачів, за класами напруги 
та з урахуванням відпуску електроенергії за тарифами, диференцій-
ованими за періодами часу, за формулою: 
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Затверджений норматив відрахувань коштів на поточний 
рахунок ПРТ розраховується за формулою: 
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Сума коригування відповідно до фактичних показників (об-
сягів корисного відпуску електроенергії за групами споживачів, за 
класами напруги та з урахуванням відпуску електроенергії за тари-
фами, диференційованими за періодами часу) у місяці, що переду-
вав попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за фор-
мулою (може мати від'ємне значення): 

( )
2 j 2 в 2

j 22

(T ) (T ) (T )

(T )

100%

генпс кв п кв

i i ф j ф в фi j в

квп

р i ij фijр

Ф E E E

НВ E

− − −

−−

 ∆ = + + −
 

− ⋅

∑ ∑ ∑

∑
      (6.3) 

Урахування обсягів корисного відпуску електроенергії спо-
живачам за тарифами, диференційованими за періодами часу, 
здійснюється при визначенні нормативів відрахувань коштів на по-
точні рахунки ПРТ, які отримують компенсацію втрат відповідно до 
Тимчасового положення про порядок надання ліцензіатам з поста-
чання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації 
втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за та-
рифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого по-
становою НКРЕ від 31.08.2001 № 888. 

2. Норматив відрахувань коштів на поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання оптового постачальника елек-
тричної енергії розраховується за формулою: 

з
по НВНВ −= %100  .                                          (6.4) 

Розрахування коригувальних коефіцієнтів 

1 Коригувальний коефіцієнт за розрахунок не у повному об-

сязі за куповану на ОРЕ електроенергію (
кК ) у місяці, що переду-

вав попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за фор-
мулою: 

%100

D
К к =  .                                                 (6.5) 

2 Коригувальний коефіцієнт за понаднормативні витрати 
електроенергії у мережах ПРТ розраховується за формулою: 
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для ПРТ, які не забезпечили розрахунку з оптовим постачальником 
електричної енергії у місяці, що передував попередньому розрахун-
ковому місяцю, або наростаючим підсумком з початку року до 
місяця (включно), що передував попередньому розрахунковому 
місяцю, на рівні не менше 100 % і у яких B > Gп: 

4,0
10

⋅
−

=
п

пв GВ
К                                            (6.6) 

– для ПРТ (за виключенням ПРТ, які не мають заборгованості перед 
оптовим постачальником, з урахуванням договору реструктуриза-
ції), які розрахувалися з оптовим постачальником електричної 
енергії у місяці, що передував попередньому розрахунковому 
місяцю, або наростаючим підсумком з початку року до місяця 
(включно), що передував попередньому розрахунковому місяцю, на 
рівні не менше 100 % і у    яких B > Gп: 

1,0
10

⋅
−

=
п

пв GВ
К ,                                           (6.7) 

де В – відношення величини понаднормативних витрат електрое-
нергії до величини коефіцієнта нормативних технологічних витрат 
електричної енергії у мережах ПРТ наростаючим підсумком з по-
чатку року до місяця (включно), що передував попередньому ро-
зрахунковому місяцю, розраховується за формулою: 

%100⋅
δ

=
нтвК

В ,                                           (6.8) 

де δ - понаднормативні витрати електроенергії у мережах ПРТ за 
відповідні періоди, розраховується за формулою: 

нтвфв КК −=δ .                                          (6.9) 

Розрахування величини щодобових додаткових відрахувань 
коштів ПРТ (утримань коштів з ПРТ) 

1 Величина щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ 
(утримань з нього) затверджується постановою НКРЕ та доводиться 
до відома ПРТ, оптового постачальника електричної енергії та 
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уповноваженого банку ОРЕ до початку розрахункового місяця. Ро-
зрахування величини щодобових додаткових відрахувань коштів 
ПРТ (утримань з нього) здійснюється на основі визначення суми 
коштів, які додатково перераховуються ПРТ (утримуються з нього): 

1) згідно з рішеннями Ради ОРЕ (Крр); 
2) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України або НКРЕ 

(Ку). 
2 Сума щодобових додаткових перерахувань коштів на по-

точний рахунок (або утримань коштів з поточного рахунку) ПРТ 
(Кд) розраховується за формулою: 

урр
з

пд ККНВК ++= .                                          (6.10) 

 Порядок відрахувань уповноваженим банком ОРЕ коштів 
на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання опто-
вого постачальника електричної енергії та на поточний рахунок 
ПРТ 

 1 Розрахування величини відрахувань коштів на поточний 
рахунок зі спеціальним режимом використання оптового поста-
чальника здійснюється уповноваженим банком ОРЕ і базується на 
визначенні частки коштів, яку енергопостачальник повинен запла-
тити за придбану ним на ОРЕ електричну енергію. 

2 Сума відрахувань коштів на поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання оптового постачальника, з 
урахуванням нормативу відрахувань (Кнв), розраховується за фор-
мулою: 

К
нв = Крп × НВ.                                          (6.11) 

7.3 Якщо Кнв > Кд : 
Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ 

(Кп) розраховується за формулою: 

К
п = Крп × НВ

п
з + Кд .                                      (6.12) 

 Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання оптового постачальника (Ко) 
розраховується за формулою: 

К
о = Крп - Кп  .                                                (6.13) 

7.4 Якщо Кнв < Кд, то: 
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Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ 
(Кп) розраховується за формулою: 

К
п = Крп × НВ

п
з                                       (6.14) 

Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання оптового постачальника (Ко) 
розраховується за формулою: 

К
о = Кнв .                                                 (6.15) 

2. Приклад розрахунку  

В процесі проведення аудиту споживання електроенергії на 
заводі, було виявлено наступні показники її річних витрат:  

-  Освітлення – 980 000 кВт·год;  

-  Вентиляція – 250 000 кВт·год;  

-  Стиснене повітря – 1 412 кВт·год;  

-  Невиробниче споживання – 1 258 500 кВт·год.  

Завод по даних електролічильників споживає 4 203 250 
кВт·год електроенергії.  

  Визначити  загальний  розхід  електроенергії  по  результа-
тах  аудиту,  втрати  електроенергії  та величину відсотка втрат.  

 Розв’язування  

 1.  Визначаємо загальний розхід електроенергії по результа-
тах аудиту :  

 Рзаг – Росв + Рвент + Рст.пов + Рнс ,  

де  Рзаг – загальний  розхід;  

Росв – розхід на освітлення;  

Рвент – розхід на вентиляцію;  

Рст.пов – розхід на отримання стисненого повітря;  

Рн.с – росхід на невиробниче споживання.  

 Рзаг = 980 000 + 250 000 + 1412 000 + 1258 500 = 3900 500 
(кВт·год)  

 2.  Розраховуємо різницю між фактичним споживанням 
електроенергії та (Рфакт) та результатами аудиту (∆Р) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

  ∆P= Pфакт – Рзаг = 4 203 250 – 3 900 500 = 302 750 кВт·год.  

3. Визначаємо відсоток втрат: 

302750
100% 100% 7.2%

4203250факт

Р
Р

Р

∆
∆ = ⋅ = ⋅ =  

4. Виконання розрахунків на практичному занятті 

Для опалення приміщення потрібно 50 тис. ГДж теплоти. 
Енергоаудит виявляє, що дане споживання завищено, так як:  

а)  Приміщення опалюється постійно, хоча його заванта-
ження періодичне;  

б)  Приміщення слабо утеплене.  
З метою економію енергії  запропоновано наступні заходи:  
а)  Встановити регулятор опалення по часі, що скоротить 

опалювальне навантаження на 40%.  
б)  Утеплити приміщення, щоб зменшити кількість тепла на 

опалення на 20%.  
Розрахувати: економію тепла та необхідну кількість його, 

після введення запропонованих заходів.  

5. Домашнє завдання 

Визначити змінність роботи цеху,  в якому проводиться зби-
рання малих гідравлічних турбін. Річне завдання  500  виробів.  
Зборка  проводиться  на  40  стендах,  виробничий  цикл  збирання  
–  320  год  на одному стенді.  

6. Контрольні  питання 

1. Визначення відрахувань коштів на поточні рахунки поста-
чальників електричної енергії.  

2.  Система оплати за перетоки реактивної електроенергії. 
3.  Системи обліку та контролю енергоспоживання. 
4.  Стимулювання зменшення втрат в електричних мережах. 
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