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Теми та зміст дисципліни  Тема 1. Енергетика України. Особливості енергетики і її продукції. Енергетика в структурі національного господарства. Енергетичний потенціал України  Предмет дослідження Енергетика,  як  галузь  виробництва,  охоплює  сукупність  процесів  переробки природних  паливно-енергетичних  ресурсів  з  метою  виробництва  теплової  та електричної  енергії,  передачі  та  споживання  цих  видів  енергії  в народногосподарському  комплексі.  Мета дисципліни В  період  побудови  в  Україні    ринкової  економіки  значно  підвищується  роль економічної  підготовки  спеціалістів,  які  після  закінчення  ВНЗ  будуть  працювати  в галузях народного господарства і від яких, насамперед, буде залежати ефективність роботи  підприємств.  Перш  за  все,  це  стосується  спеціалістів–енергетиків,  бо  на підприємствах цієї галузі економіка найтісніше пов‟язана з технологією виробництва і тому  проблеми  підвищення  його  ефективності  можуть  бути  вирішені  саме інженерами–енергетиками, які для цього повинні бути озброєні глибокими знаннями проблем економіки.  Актуальність Надійне  енергопостачання  за  конкурентноспроможними  цінами  має  важливе значення для успішного розвитку сучасної економіки будь-якої країни. Для України це особливо важливо, оскільки її економіка базується на промисловості, а в цьому секторі перше  місце  посідають  енергоємкі  галузі:  сталеплавильна,  хімічна,  будівельних матеріалів, виробництва кольорових металів, фарфоро–фаянсова, скляна.  Структура енергетичної галузі України З енергетикою України нерозривно пов’язаний паливно–енергетичний комплекс або ПЕК. Він є одним із самих великих і потужних комплексів національної економіки, і  включає  єдину  систему  енергозабезпечення  країни,  охоплює  сукупність  процесів виробництва,  перетворення  транспорту  і  розподілу  паливно–енергетичних    ресурсів.  Головним  завданням ПЕК є ефективне і надійне забезпечення  всіх потреб народного господарства енергією необхідної якості.  ПЕК України складається із двох економічно самостійних галузей: - електроенергетики;  - паливної промисловості.  Паливна промисловість охоплює процеси по видобутку природних видів палива і їх переробці, що реалізуються:  -  вугільною промисловістю;  -  газовою промисловістю;  
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-  нафтовою промисловістю;  -  торф’яною промисловістю;  -  атомною промисловістю.  Енергетичний потенціал України складають як органічні викопні, природні ПЕР - уран та гідроенергія, так і поновлювані джерела енергії. Основний органічний енергоносій у нашій державі - вугілля, кам'яне та буре. Загальні геологічні запаси кам'яного вугілля складають 94,5%, бурого - 5,5%. За загальними оцінками у надрах України може бути зосереджено до 300 млрд.т вугілля. Якщо за даними західних експертів світових запасів нафти та газу вистачить на 80-90 років, вугілля - на 350 років, то вітчизняних запасів вугілля вистачить на 400 років. Балансові, позабалансові та прогнозні ресурси вугілля в Україні складають 117,3 млрд. т, розвідані запаси за категоріями А + СГ + С2 - 52,6 млрд. т, з них коксуюче вугілля -17,7 млрд. т (31%), антрацити - 8,3 млрд. т (11,5%). У розробці та підготовці для освоєння знаходяться запаси 23,6 млрд. т.  

 Рис. 1.1 Розміщення паливно-енергетичних ресурсів в Україні Нафта                   Відомі три нафтові райони – Прикарпатський, Дніпровсько-Донецький, Причорноморський.                  Промислова розробка нафтових родовищ у районі Борислава почалась у 1886 р. У 1908-1910 рр. в Західній Україні видобували по 1,5-2 млн.т нафти щорічно. Це було на той час третім показником у світі (після США та Росії).  
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                Економічний потенціал цього направлення заміни імпортованого газу достатньо високий. Терміни окупності в основному не перевищують 1-3 років. Задача видобутку метану із вугільних пластів -комплексна. Дегазація вугільних родовищ вкрай необхідна з метою підвищення безпеки вугільного виробництва. Згідно з Державною Програмою з проблем розвідки, видобутку та використання метану вугільних родовищ буде виконано перерахунок запасів газу. Там же наведені дані початкового етапу видобутку, який сягнуть 387 млн. м3 на рік  Газ Природні горючі гази знайдені у тих же районах, що і нафта.           Для видобування газу зараз у Прикарпатському районі експлуатуються такі основні родовища: Руд-ківське, Опарське, Ходновичське, Битківське, Калу-шське, Кадобнянське. На сьогодні запаси Дашавсь-кого родовища майже вичерпані. Воно використовується як газосховище. Природний газ Прикарпаття характеризується високим вмістом метану (до 98%).   Торф             Україна займає третє місце серед країн СНД за запасами торфу. Усього в нашій державі близько 2500 родовищ торфу. Балансові запаси повітряно-сухого торфу складають 2,7 млрд. т. Головним чином торфові родовища зосереджені в Поліссі, а.також у Черкаській та Львівській областях. Середня теплотворна здатність торфу - 2300 ккал/кг. Родовища горючих сланців є у Кіровоградській, Львівській, Черкаській, Закарпатській та інших областях. їх загальні запаси складають 3,7 млрд. т. У лісистих районах України (Карпати, Полісся, частково лісостеп) використовують як паливо дрова. Обсяг споживання дров складає понад 1 млн. т (у перерахунку на умовне паливо).   Нарощування резервів видобутку нафти і газу в Україні можливе лише при прискоренні введення в експлуатацію нових вже відкритих нафтових і газових родовищ, буріння на вже розвіданих родовищах додаткових свердловин, залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, технологічних та технічних засобів з метою впровадження нових технологій підвищення нафтовилучення, реконструкції та технічного переоснащення виробництва. На основних нафтових родовищах вже досягнуто нафтовилучення, близьке до проектного. Становище галузі ускладнюється надзвичайно низьким рівнем розрахунків за спожитий газ. Це не дозволяє не тільки вводити в експлуатацію нові родовища і свердловини, а й підтримувати в належному стані існуючі потужності.         У деяких випадках перспективним є залучення до використання малих родовищ. До малих родовищ в Україні віднесені такі газові, газоконденсатні та на-фтогазоконденсатні родовища, які мають відносно невеликі запаси газу, що є причиною малих дебітів свердловин та незначного його видобутку. Основними проблемами, які заважають традиційному використанню малих 
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газових родовищ, є: недорозвідка, непромислові запаси, малі дебіти, складності з розконсервацією свердловин, відсутність відповідного устаткування, далекі відстані для транспортування невеликих обсягів газу тощо.   Найбільші ТЕС: Вуглегірська, Словянська, Старобешівська, Курахівська(Донецька область), Луганська, Зміївська (Харківська область), Трипільська (Київська область), Бурштинська (Івано-Франківська область), Ладижинська (Вінницька область), Добротвірська (Львівська область), Криворізька (Дніпропетровська область). ГЕС:      На Дніпрі:Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпрогес, Каховська; на Дністрі: Дністровська; Теребле-Ріцька (р.Теребля та т.Ріка в Закарпатській обл.). Крім ГЕС на річках працюють і ГАЕС ( гідроакумулятивні електростанції), які використовують воду в години піку. До них відносяться Київська ГАЕС та Дністровська ГАЕС. АЕС:      Рівненьська(м. Кузнєцовськ), Хмельницька (м. Нетішин), Запорізька (м. Енергодар),  Південноукраїнська (м. Південноукраїнськ)  1990 рік • Україна в 1990 році виробила 298,5 млр.кВт.год. електроенергії;  • 411,4  млн.Гкал.  теплової  енергії;  видобула  164,8  млн.т.  вугілля;  5,2  млн.т.  нафти;  та  • 88,1 млрд. м3 природного газу. В той же час ввозила 90-100 млрд. м3 природного газу,  • 50-60  млн.т.  нафти,  забезпечуючи  власними  енергоресурсами:  на  17%  газом  та  7% нафтою.  Достатньо  в  Україні  і  вугілля,  запаси  якого  складають  57.9  млрд.т.,  що забезпечать видобуток на 200-250 років.   Сучасний стан енергетики України і найближчі перспективи Енергетика відіграє провідну роль в економічному розвитку країни та її економіки. У 2014—2015 рр. Україна опинилася в стані глибокої економічної кризи. Внаслідок воєнних дій на Південному Сході України значно постраждала її економіка і, зокрема, енергетичний сектор. У 2014 р. вперше у своїй історії країна виявилася залежною від імпорту всіх видів енергоресурсів, оскільки до імпорту природного газу і нафтопродуктів до- дався імпорт вугілля і періодичний імпорт електричної енергії.           Енергоблоки пиловугільних ТЕС, що залишилися без донбаського антрациту, знизили навантаження, а в ряді випадків навіть були зупинені, тому країна була змушена закуповувати вугілля в ПАР, Австралії та Росії. Відомо, що для теплових станцій транспортувати вугілля на відстань, що перевищує 400 км, економічно не вигідно, тому закупівля вугілля в інших країнах пов’язана з великими додатковими витратами.  
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• Основне навантаження в 2014—2015 рр. припало на атомні електростанції, через що було відкладено всі профілактичні і ремонтні заходи. •  У зв’язку з тимчасовою окупацією Криму перспективи подальшого зростання власного видобутку природного газу зійшли нанівець. • Через бойові дії відбувся відплив фінансових коштів західних інвесторів з енергетичного ринку України. Енергетична стратегія розвитку • Першу Енергетичну стратегію України на період до 2030 року було схвалено в 2006 р., проте зміни в економіці країни зумовили необхідність її доопрацювання вже в 2012 р. Однак запропонований тоді варіант Енергетичної стратегії знову не врахував реального енергобалансу та інвестиційного клімату в країні, а також того факту, що в 2005—2012 рр. зростання ВВП в Україні супроводжувалося високою енергомісткістю валового продукту. • Через воєнний конфлікт на Південному Сході на неконтрольованій Україною території Луганської і Донецької областей залишилися 4 ТЕС загальною встановленою потужністю близько 5 ГВт, що становить 26,5 % технічно задіяних потужностей ТЕС України. На цих територіях перебуває близько 60 % вугільних шахт і збагачувальних фабрик, причому тільки 24 з них у 2014 р. працювали в нормальному режимі. Підприємства, які припинили роботу, раніше видобували майже 40 % вітчизняного вугілля. У 2014 р. в Україні видобуто лише 65,0 млн т вугілля, що на 22,4 % менше, ніж у 2013 р. Гостро постала проблема з постачанням вугілля на пиловугільні електростанції, що використовують вугілля марок А і П (антрацит і пісне вугілля), яке видобувається в Донбасі.  • Таких електростанцій в Україні — половина (7 з 14), їх сумарна встановлена потужність — близько 11 ГВт. На жаль, імпорт не може перекрити нестачу вугілля антрацитової групи, оскільки українські ТЕС орієнтовані на використання вугілля саме Донецького басейну.  • Перехід теплових електростанцій на використання вугілля марки Г принципово можливий, але пов’язаний з певними фінансовими витратами.  Відповідно до Енергостратегії 2012  • виробництво електроенергії в країні планувалося збільшити з 193 млрд кВт·год в 2011 р. до 282  млрд кВт·год у 2030 р. (щорічне зростання — 0,08 %). • реконструкція енергоблоків ТЕС,а після 2020 р. з експлуатації буде виведено 4 ГВт «старих» енергоблоків і планується побудувати 5 ГВт «нових», встановлена потужність модернізованих вугільних ТЕС знизиться до 20 ГВт • подовження термінів експлуатації атомних блоків, добудова 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС і заплановане будівництво АЕС потужністю 5 ГВт.  Відновлювальні джерела енергії • Важливими потенційними ресурсами є: 1) гідроресурси - 4,32 млн. т у.п.; 
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2) вітроенергетика (до 2010 р. - 0,8-1,0 ГВт, щорічне виробництво до 2 млрд. кВт.год); 3) сонячна, геотермальна енергія (до 2010 р. щорічне виробництво до 11 млн. т у.п.). 4) біогаз, утилізація відходів (щорічне виробництво до 10 млн.т органічного палива).     Причина енергетичної кризи • підняття ціни на енергоносії до рівня світових • адміністративно-командні, а не ринкові методи управління господарством • гострий  дефіцит  органічного  палива  і  відсутність  альтернативних  джерел  його придбання;  • низький технічний рівень економіки, відставання в науково-технічному прогресі;  •  відсутність достатніх фінансів для імпорту енергоносіїв і ліквідація інноваційної відсталості;  • висока енергоємність ВВП, пріоритетний розвиток енергоємних виробництв;  • невідповідність  цін  на  енергоресурси  дійсним  суспільним  затратам  на  їх виробництво та розподіл;  • відсутність механізмів впливу на ціни, рівні споживання енергоносіїв.             Попит необхідно було збалансовувати із пропозицією на науково обгрунтованій основі, набутому досвіді інших країн.  Основою виходу із енергетичної кризи є 1. Впровадження  жорстокої  політики  енергозбереження  для  всіх  споживачів енергоресурсів;  2. Налагодження пошуку альтернативних джерел енергії;  3. Розробки  та  впровадження  у  виробництво  досягнень  науково-технічного прогресу, ресурсоенергозберігаючих технологій;  4. Реструктуризація енергоємних виробництв, оснащення їх сучасним обладнанням, технологіями;  5. Пошук альтернативних постачальників енергоресурсів;  6. Встановлення світових цін на транзит енергоносіїв через територію держави.   Тема 2. Державне регулювання енергоринку. Органи державного регулювання енергоринку та їх функції. Законодавчі та підзаконні акти, що регулюють енергоринок в Україні.  Органи державного регулювання енергетичною галуззю України За роки незалежності в Україні створені основні елементи системи державного управління енергетичною сферою, визначені їх основні функції й 

          

 



 10

повноваження органів управління, схема їх взаємодії. Відповідно до зміни ринкових умов система перебуває у процесі постійної трансформації. Це виявляється в перманентних змінах її структури, перерозподілі функцій між державними органами, пошуку більш дієвих важелів державної регуляторної політики, що позначається на ефективності системи в цілому. Аналіз чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів державної влади в енергетичній сфері (рис. 8.1), дозволяє сформулювати їх основні повноваження та функції таким чином (МАК, 2014; Основні, 2014; Система, 2001; Положення, 2011; Про Державне, 2013; Про затвердження, 2011; Про Роду, 2014; Про створення, 2014; Про утворення, 2014). Верховна Рада України здійснює законодавче регулювання і контроль за діяльністю органів державної влади та посадових осіб щодо виконання ними функцій і завдань в енергетичній сфері; ухвалює засади внутрішньої та зовнішньої політики держави в енергетичній сфері; затверджує державний бюджет, в якому передбачає кошти на забезпечення роботи та розвиток галузей ПЕК; схвалює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного розвитку, охорони довкілля; затверджує рішення про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик для розвитку ПЕК, здійснює контроль зо їх використанням; проводить парламентські слухання з питань енергетичної політики тощо. Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичною комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки готує законопроекти, що регулюють діяльність та розвиток енергетики.  Президент України, у межах своїх повноважень, здійснює керівництво в енергетичній сфері; створює, реорганізує та ліквідує органи виконавчої влади, визначає їх функції, основні завдання; видає укази і розпорядження, що стосуються функціонування та розвитку ПЕК; звертається із щорічними (позачерговими) посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, в т.ч. в енергетичній сфері; призначає (за поданням прем'єр-міністра) та звільняє з посад керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють повноваження в енергетичній і суміжних сферах; призначає та звільняє з посад (за згодою Верховної Ради) голову Антимонопольного комітету України, голову Фонду державного майна України. Рада національної безпеки і оборони України, яку очолює голова держави, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади в енергетичній сфері. РНБО України подає главі держави пропозиції щодо: визначення стратегічних національних інтересів України в енергетичній сфері, концептуальних підходів та напрямів забезпечення енергетичної безпеки; утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади в енергетичній сфері; оперативних заходів із запобігання то локалізації загроз національним інтересам України в енергетичній сфері.  
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 Рисунок 2.1 – Система органів державного управління ПЕК України  Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України в енергетичній сфері здійснює Апарат РНБО України, у структурі якого є профільний підрозділ – управління енергетичної безпеки та ядерної політики, функціонально підпорядковане заступнику Секретаря РНБО України. Кабінет Міністрів України забезпечує економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики, виконання Конституції і законів України, актів Президента України в енергетичній сфері; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики у сферах енергетики, охорони природи, екологічної безпеки та природокористування; розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного й науково-технічного розвитку; розробляє проект державного бюджету та забезпечує його виконання за статтями, пов'язаними з функціонуванням і розвитком ПЕК. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. Основними завданнями НКРЕКП є: – участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів, у сфері теплопостачання; – державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, сприяння конкуренції, забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; 
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– забезпечення ефективності функціонування товарних ринків, координація діяльності державних органів щодо регулювання ринків енергоносіїв, захист прав споживачів; – видача ліцензій на здійснення діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контроль за додержанням ліцензійних умов. Державна інспекція ящерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади, який є головним з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії. Державна інспекція повинна виконувати такі функції: – визначення критеріїв, вимог і умов щодо безпеки під час використання ядерної енергії, видача дозволів і ліцензій на проведення діяльності у цій сфері; – здійснення державного нагляду за додержанням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; – виконання інших функцій національного регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в Г1ЕК. Основними завданнями Міністерства є: – державне управління паливно-енергетичним комплексом; – забезпечення реалізації державної політики в ПЕК; – забезпечення енергетичної безпеки держави; – розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів стимулювання розвитку ПЕК тощо. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: розробляє прогнози, концепції та цільові програми розвитку ПЕК; контролює використання бюджетних коштів на підприємствах ГІЕК; розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму ціноутворення в ПЕК; забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження тощо. Функції з управління галузями ПЕК та об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, Міністерство здійснює через Державні департаменти – з питань електроенергетики; нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; вугільної промисловості; ядерної енергетики та атомної промисловості. Основними формами організації об'єктів державної власності в ПЕК є акціонерні компанії й державні підприємства; базовими серед них є НАК "Нафтогаз України", Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", НАК "Надра України" і НАК "Енергетична компанія України" (НАК "ЕКУ"). НАК "Нафтогаз України" створена з метою: забезпечення ефективного функціонування й розвитку нафтогазового комплексу; підвищення рівня енергетичної безпеки держави; більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах; отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності. 
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НАЕК "Енергоатом" є державним підприємством, що виконує такі основні завдання: – погодження з відповідними органами тарифу на електроенергію, що виробляється на АЕС, здійснення її продажу на енергоринку; – закупівля ядерного палива; створення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами; – створення системи перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу АЕС; – забезпечення дотримання норм міжнародних договорів з питань ядерної та цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду; – будівництво, реконструкція та зняття з експлуатації енергоблоків АЕС тощо. НАК "Надра України" створена з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології та розвідки надр, поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах. Основними завданнями Компанії є: – організація й проведення пошукових і геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами; – здійснення переробки окремих видів корисних копалин; – сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розроблення та промислової експлуатації родовищ тощо. Місія НАК "Енергетична компанія України" полягає у виконанні завдань Уряду України щодо вітчизняного електроенергетичного комплексу щодо забезпечення ефективного і збалансованого електро- й теплопостачання споживачів, оновлення й нарощування енергетичних потужностей з одночасним зменшенням техногенного навантаження на довкілля, здійснення подальших реформ у вітчизняному електроенергетичному комплексі та приєднання ОЕС України до європейської енергосистеми. Основними завданнями Компанії є надійне й ефективне функціонування, розвиток електроенергетичного комплексу для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, більш повне задоволення потреб споживачів в електричній і тепловій енергії, ефективне управління державним майном, залучення інвестицій та отримання прибутку. Національні енергетичні компанії мають право вносити до Кабінету Міністрів та інших центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування галузей ПЕК, проекти нормативно-правових актів з цих питань. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України є центральним органом влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів. Основними завданнями Державного агентства є: – визначення основних напрямів, нормативів та проведення єдиної державної політики у сфері енергозабезпечення, розроблення механізму її реалізації; 
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– участь у розроблення загальнодержавної енергетичної програми та програм розвитку галузей ПЕК, контроль за їх реалізацією в частині енергозбереження; – організація і проведення державної експертизи з енергозбереження тощо. Перелічені державні структури здійснюють свою діяльність у ПЕК разом з іншими органами державної влади України: Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством екології та природних ресурсів, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством соціальної політики, Антимонопольним комітетом, Фондом державного майна, Державним агентством резерву України, правоохоронними органами, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Методи державного регулювання енергетики Державна регулятивна політика в енергетичній сфері України поєднує методи прямого і непрямого регулювання (Система, 2001) і здійснюється з урахуванням двох важливих обставин: а) світової тенденції поступової лібералізації внутрішніх ринків енергоносіїв та обмеження адміністративного втручання держави у діяльність суб'єктів енергоринків; б) існування в умовах розбудови ринкової економіки нерозвиненого конкурентного середовища, недосконалих механізмів підприємницької діяльності, неповної (і суперечливої) законодавчої бази, що зумовлює необхідність активного регулювання економічних відносин з боку держави. До методів прямого регулювання державою діяльності суб'єктів енергоринків належать ліцензування окремих видів діяльності, контроль за дотриманням технічних та екологічних стандартів, вимог безпеки функціонування енергетичних об'єктів, регулювання умов конкуренції на енергоринку. Методи непрямого впливу спрямовані на зміну параметрів ринкового середовища і охоплюють регулювання цін, тарифів, рівнів податків і мита, кредитних ставок тощо. Істотний вплив на функціонування та розвиток ПЕК справляють важелі загального макроекономічного регулювання (обмінний курс гривні, облікові ставки та резервні вимоги Національного банку України, курси цінних паперів на фондовому ринку), а також зовнішні чинники – механізми ціноутворення на світових ринках енергоносіїв, форми міжнародних розрахунків, механізми та умови доступу до міжнародних кредитних ресурсів тощо. Регулювання шляхом ліцензування зобов'язує суб'єктів господарювання дотримуватися певних умов і правил діяльності (ліцензійних умов). Розробляючи ліцензійні умови та контролюючи їх дотримання, державний регулюючий орган має можливість суттєво впливати на поведінку ліцензіата, включаючи дотримання ним технічних, екологічних та інших вимог, що визначають рівень: безпеки енергетичних об'єктів; охорони праці на підприємствах ПЕК; відтворення ресурсної бази. 
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Цінове регулювання є важливою складовою державного регулювання, але сфера його застосування в ПЕК помітно вужча, ніж сфера ліцензування (табл. 8.1). Головними завданнями цінового регулювання енерго- ринків є: упередження необгрунтованого завищення цін і тарифів на паливо та енергію підприємствами-монополістами; захист прав споживачів енергетичної продукції; недопущення перехресного субсидування одних видів діяльності в енергетиці за рахунок інших. Податкове регулювання, крім виконання фіскальних функцій, повинно сприяти ефективному функціонуванню та розвитку енергоринків, у т. ч. підвищенню конкурентоспроможності підприємств, стимулюванню енергозбереження, інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Податкові регулятори використовуються також і для оперативного регулювання структури виробництва та споживання в ПЕК, однак при цьому вони повинні залишатися відносно стабільними й забезпечувати незмінність основних "правил гри" на енергоринку. Митне регулювання виконує схожі з податковим фіскальні функції. Водночас воно має особливе завдання регулювання структури імпорту з метою: стимулювання імпорту дефіцитних для України видів ресурсів (сирої нафти, природного газу, ядерного палива, сучасного енергетичного обладнання, новітніх технологій); обмеження імпорту товарів, виробництво яких (у достатніх обсягах) можливе на вітчизняних підприємствах, – продуктів нафтопереробки, окремих сортів вугілля, більшості видів енергетичного обладнання. Важливим важелем державного регулювання енергетичної сфери є також формування та реалізація державних програм розвитку ПЕК або окремих його галузей. В умовах становлення ринку енергоносіїв завдання держави полягає у створенні таких економічних і правових засад, які б сприяли розвитку конкуренції та враховували (і узгоджували) інтереси всіх його учасників, у тому числі споживачів. Таким чином, на сучасному етапі державна регулятивна політика у сфері енергетики повинна концентруватися на: – вдосконаленні системи регулювання діяльності природних монополій (включаючи регулювання цін і тарифів); – встановленні нормативних та організаційних засад діяльності ПЕК; – поступовому обмеженні регулювання цін і тарифів на товари (послуги) інших суб'єктів господарювання, у т. ч. монопольних утворень, що не мають природного характеру.  
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Таблиця 1  Система державного регулювання окремих галузей ПЕК Галузь Вид діяльності і Вид регулювання Підприємства, діяльність яких регулюється Державний регулюючий орган 1 2 3 4 5 Електроенергетика виробництво електроенергії ліцензування енергогенеруючі компанії НКРЕКП передача електроенергії магістральними та розподільними мережами ліцензування НЕК "Укренерго", регіональні енергорозподільні компанії встановлення тарифів оптове постачання елект- роенергії ліцензування ДП "Енергоринок" формування оптової ціни енергоринку  постачання електроенергії за регульованим тарифом ліцензування встановлення тарифів на електроенергію для населення регіональні енергорозподільні компанії  
 постачання електроенергії за нерегульованим тарифом ліцензування постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом  Електроенергетика проектування ядерних установок, сховищ для захоронения радіоактивних відходів 

ліцензування проектні організації, що займаються цією діяльністю МЕПРУ 
 перевезення радіоактивних матеріалів ліцензування підприємства, що займаються цією діяльністю   видобування уранових РУД ліцензування підприємства з видобування уранових руд   переробка уранових руд ліцензування підприємства з переробки уранових руд   переробка, зберігання та захоронения радіоактивних відходів ліцензування підприємства, що займаються цією діяльністю  
 пдготовка ліцензування навчально-  
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персоналу для експлуатації ядерних установок тренувальні центри АЕС  розроблення проектів забезпечення фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів 
ліцензування установи, що займаються цією діяльністю  

Електроенергетика проектування технічних засобів охорони та захисту інформації щодо фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів 
ліцензування установи, що займаються цією діяльністю МЕПРУ 

 монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт інженерно-технічних засобів охорони та захисту інформації щодо фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів 

ліцензування підприємства, що займаються цією діяльністю  

 підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів 
ліцензування установи, що займаються цією діяльністю  

Нафтогазовий комплекс транспортування нафти, нафтопродуктів ліцензування підприємства, що експлуатують магістральні та НКРЕКП 
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магістральними трубопроводами, транспортування природного та нафтового газу трубопроводами та його розподіл 
розподільні трубопроводи 

  встановлення тарифів на транспортування трубо проводами нафти, нафтопродуктів, природного та нафтового газу 
  

 роздрібна реалізація нафтопродуктів патентування підприємства з роздрібної реалізації нафтопродуктів місцеві податкові органи  постачання природного газу за регульованим тарифом ліцензування регіональні та міські підприємства з газопостачання НКРЕКП   встановлення тарифів на природний газ для населення    постачання природного газу за нерегульованим тарифом ліцензування постачальники газу за нерегульованим тарифом  
 пошук (розвідка) корисних копалин ліцензування підприємства, що займаються цією діяльністю   зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, визначений ліцензійними умовами 

ліцензування підприємства, що займаються цією діяльністю MEПРУ 
 реалізація скрапленого газу встановлення тарифів на скраплений газ для населення регіональні та міські підприємства з газопостачання місцеві державні адміністрації 
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Енергетичний баланс країни як інструмент державного регулювання Оптимальний паливно-енергетичний баланс є однією з важливих умов ефективного функціонування та розвитку будь-якої країни. Економічна ефективність, життєздатність і конкурентоспроможність галузей ПЕК прямо залежать від об'єктивних споживчих властивостей та якостей енергоносіїв і кінцевих продуктів, наявного наукового рівня й технологічного потенціалу держави. Розроблення єдиного енергетичного балансу і створення різноманітних сценаріїв перспективного ПЕБ може слугувати основою для ухвалення економічних та політичних рішень, визначення стратегічних і галузевих орієнтирів енергетичної політики країни. Достовірний ПЕБ як інструмент державного регулювання дає можливість уникнути структурних та цінових диспропорцій на внутрішньому ринку енергоресурсів, створити ефективний механізм управління формуванням і використанням резервів національного господарства. У цілому, енергетичний баланс визначається як відповідність між сумарною підведеною енергією, з одного боку, і кількістю використаної енергії (за видами споживання) – з іншого. При складанні енергетичних балансів повинні враховуватися потоки усіх видів енергії й енергетичних ресурсів за стадіями їх видобутку, перероблення, перетворення, розподілу, зберігання та кінцевого використання, включаючи можливі непродуктивні втрати енергії. Енергетичні баланси складаються на рівні національного господарства (єдиний енергетичний баланс), окремих регіонів і територій, галузей, підприємств. Необхідність розроблення енергетичного балансу визначається такими факторами (Инновационное, 2004): 1) широкою взаємозамінністю різних видів енергії і палива у споживачів; 2) взаємозамінністю енергогенеруючих установок різних типів; 3) взаємозамінністю різних видів транспортування енергії; 4) можливістю використовувати різні види енергетичних ресурсів енергогенеруючими установками; 5) різними рівнями втрат та інших техніко-економічних показників різних варіантів одержання і використання енергоресурсів. Основним завданням при розробленні енергетичного балансу є знаходження шляхів найбільш доцільного й узгодженого розвитку всіх ланок енергетичного комплексу. При складанні енергетичного балансу встановлюються обсяги видобутку, перероблення, розподілу і споживання усіх видів енергетичних ресурсів, вироблення і споживання усіх видів енергії. Водночас формується склад енергогенеруючих установок за основними типами та обираються доцільні енергоносії для енергоспоживчих процесів за галузями національного господарства. Розроблення балансу розпочинається з формування складу його видаткової частини, в якій визначаються пропорції розвитку різних типів енергетичних установок для задоволення певних енергоспоживчих 
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процесів. В той самий час повинен бути встановлений і кількісний рівень розвитку енергоспоживчих процесів. Він визначаєnься наміченим рівнем розвитку національної економіки. Наступним етапом є формування раціональних меж застосування різних видів енергії (електроенергії, пари, гарячої води) і палива (газу, рідкого, твердого палива) для енергоспоживчих процесів. З цією метою здійснюється порівняння можливостей та економічності використання різних видів енергоносіїв для потреб певних енергоспоживчих процесів. Лише за умов обґрунтованого вирішення цих завдань можна визначити раціональну потребу в електричній, тепловій енергії, рідкому, газоподібному і твердому паливі для безпосереднього використання в установках споживачів. Для раціоналізації потреб енергоспоживачів усі енергоспоживчі процеси відповідно до їх призначення поділяють на три основні групи: а) технологічні (у промисловості та сільському господарстві); б) транспортні, пов'язані з переміщенням матеріалів, вантажів, людей; в) господарсько-побутові. У той самий час за цільовим призначенням і потенціалом енергії яка використовується у споживача, у складі кожної групи можна виділити такі основні види процесів: 1) силові, що передбачають витрачання механічної енергії для оброблення матеріалів та їх переміщення; 2) високотемпературні, що витрачають теплову енергію при температурах більше 400-500°С; 3) середньотемпературні. що споживають теплову енергію при температурах 100-350 °С і можуть задовольнятися парою (пральні, хімчистки); 4) низькотемпературні, що відбуваються при температурах нижче 100-150 °С (як правило, можуть задовольнятися гарячою водою), – гаряче водопостачання, опалення, вентиляція; у деяких випадках можливе застосування електроенергії, у децентралізованому секторі – твердого палива; 5) електрофізичні, що використовують електроенергію для безпосереднього впливу на оброблюваний предмет (враховуючи електронні процеси); 6) освітлення – процес, який винятково базується на застосуванні електроенергії, хоча технічно можливе використання й інших видів енергії. Для визначення загальної потреби у кожному виді енергії й палива необхідно спочатку встановити потребу в кожному виді енергії, яка генерується установками, що не допускають застосування інших видів енергії за технічними умовами або через очевидну економічну недоцільність. Вибір виду енергії для інших споживачів здійснюється на основі економічного розрахунку. За базу визначення потреби в енергії береться (кінцева) енергія. Під терміном "корисна енергія" розуміють кількість енергії, теоретично необхідну для здійснення тих чи інших енергетичних 
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процесів або одержувану на стадії перероблення, перетворення, транспортування і збереження енергетичних ресурсів (Прузнер и др., 1982). Необхідність застосування такого підходу пов'язана з можливими розбіжностями у ККД енергоспоживчих установок η при їх роботі на різних видах енергії і палива. Кількість підведеної енергії буде змінюватися при застосуванні різних енергоресурсів, у той час як кількість корисної енергії залишиться постійною, оскільки кількість підведеної енергії Qпід пов'язана з корисною Qкор  співвідношенням Qпід = Qкор /η. Сформовані у видатковій частині балансу раціональні обсяги споживання усіх видів енергії і палива дозволяють оцінити потребу в енергогенеруючих установках різних типів (електростанції, котельні, установки безпосередньої витрати палива) і перейти до розроблення прихідної частини балансу. Прихідна частина енергетичного балансу визначає пропорції виробництва різних видів енергетичних ресурсів та їх використання у різних типах енергетичних установок. Зокрема, має бути вирішене питання про оптимальне співвідношення виробництва енергії на ГЕС і ТЕС, а також визначені раціональні види палива для ТЕС і установок безпосереднього використання палива. Між прихідною і видатковою частинами енергобалансу існують тісний зв'язок і залежність (табл.2). Таблиця 2  Принципова схема енергетичного балансу Енергоспоживчі процеси Енергетичні установки 
Види енергоресурсів, що витрачаються світлювальні силові високотемпературні середньотемпературні низькотемпературні хімічці електротехнологічні разом гідроенергія тверде паливо нафта, газ побічні ресурси 

ядерне паливо разом + + + + +  1 Електростанції + + + + +   + + +   2 Котельні  + + +   
+      3 Установки безпосереднього споживання палива  + + -4-   
      Разом       
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 Подробиці З огляду на те, що техніко-економічні показники видобутку, перетворення, передачі і використання різних енергоресурсів у різних споживачів неоднакові, необхідно обрата оптимальний варіант енергобалансу, що забезпечує мінімум народногосподарських витрат на його реалізацію. Обґрунтоване вирішення цього завдання може бути отримане при використанні математичних методів із застосуванням ЕОМ. У зв'язку з цим розглянемо математичний метод оптимізації ПЕБ (транспортну задачу математичного програмування) на прикладі найпростішої лінійної моделі. На практиці вона одержала назву скороченої моделі паливно-енергетичного балансу та може бути сформульована так. Необхідно визначити обсяг постачань енергоресурсів xij виду і споживачу j для всіх споживачів j = 1,..., п усіх енергоресурсів і=1,..., т. за яких досягається мінімум приведених витрат на видобуток, переробку, транспортування і використання всіх енергетичних ресурсів, тобто min 1 1m n ij ij iji j з x η
= =
∑∑   за умови забезпечення заданої потреби в корисній енергії всіх споживачів 1m ij iji xη

=
∑  , (j = 1,..., n), а також при дотриманні наявних обмежень на обсяг використання енергоресурсів кожного виду: 1n ij ij x B

=

≤∑  ,(i=1, … m), де ij ij ij ijвид тр роз викijз з з з з= + + +   – питомі приведені витрати на видобуток, транспортування, розподіл та використання енергоресурсу і у споживача j; ijη  – коефіцієнт корисного використання ресурсу і у споживача j, /ij ij ijQ xη = , ijQ  – корисне споживання ресурсу і споживачем j; jQ  – корисне споживання енергії споживачем j; iB  – обсяг можливого використання ресурсу і. Необхідно зазначити, що при використанні традиційних методів розрахунку баланси намагаються складати на рівні узгодження потреб і можливостей, наближеному до оптимального. Це в першу чергу стосується планових і прогнозних балансів. Розглянемо особливості формування сучасного паливно-енергетичного балансу України і тенденції його зміни. У структурі ПЕБ України за минулі роки найбільший обсяг припадав на природний газ – 36-45 % в загальному споживанні порівняно із середньоєвропейським показником близько 22 %; обсяг споживання нафти і нафтопродуктів становив близько 20 %, вугілля – 18-35 %, урану – близько 20%, гідроресурсів та інших відновлювальних джерел – близько 4 %. Рівень енергозалежності України є середньоєвропейським (частка імпорту в постачанні ПЕР у державу становить близько 50 %), але він характеризується високою монопольною залежністю від імпорту нафти і газу (близько 
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70 %) та ядерного палива (100 %) з Росії. Труднощі з нарощуванням власного видобутку вугілля, нафти, газу і несприятливий баланс енергоспоживання (значна частка газу) загострюють проблему енергетичної залежності (Про схвалення, 2013). Подробиці Споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів в Україні у 2011 році мало такий вигляд: природного газу – 36,9 %, вугілля – 32,7 %, нафти – 9,7 %, атомної енергії – 18,7 %, біомаси – 1,24 % електроенергії, виробленої великими гідроелектростанціями, – 0,76%. Отже, основним енергоносієм в країні залишався газ, на другому місці – вугілля. Водночас тенденцією останніх декількох років є зниження використання газу та збільшення – вугілля. Так, згідно з енергетичним балансом України 2010 року частка газу становила 42 %, вугілля – 28,2 % (Гелетуха, 2013). Відповідно до оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року за базовим сценарієм прогнозуються такі зміни у споживанні основних енергоресурсів до 2030 року (порівняно з 2010 роком): – споживання електроенергії збільшиться на 55 % і становитиме за прогнозними даними 253,5 млрд кВтгод, експортні можливості статимутьнов 5,5 млрд кВтгод; – споживання вугільної продукції збільшиться на 27 % – до 75.6 млн т, при цьому експорт зросте у 3,3 раза до 20,5 млн т, а імпорт знизиться у 1,86 раза – до 6,5 млн т; – споживання природного газу зменшиться більш ніж на 10 % – до 46.6 млрд м3, водночас імпорт газу скоротиться у 7,32 раза – до 5 млрд м3 при зростанні власного видобутку більш ніж удвічі – до 44,4 млрд м3; – споживання нафти для внутрішніх потреб збільшиться на 30 % – до 14,3 млн т зі зростанням на 25 % обсягів її власного видобутку, при цьому імпорт нафти зросте більш ніж на 30 % – із 7,5 до 9,8 млн т. Збільшення попиту вимагатиме відповідного збільшення виробництва й поставок енергетичних ресурсів (табл. 3) (Про схвалення, 2013). Таблиця 3   Прогнозний паливно-енергетичний баланс України на період до 2030р., млн т ум. п. (Про схвалення, 2013) Стаття балансу 010 факт) 2020 2030 I II I II 1 Розподіл ресурсів, усього 31,8 52,0 51,8 28,9 89,6 86,6 39 1 Споживання в Україні, усього, у тому числі: 90,7 21,0 12,8 00,6 65,5 38,1 13,3 1.1 Вугілля 8,3 0,9 8,5 5,5 4,4 1,2 6,1 1.2 Нафта 7,9 3,0 3,6 1,1 3,9 9,6 4,5 1.3 Природний газ 6,1 1,4 8,9 9,6 1,4 7,3 4,6 
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1.4 Електроенергія, вироблена без витрат органічного палива 9,0 8,1 6,5 43,0 61,1 58,1 50,4 1.5 Теплова енергія, вироблена на АЕС ,2 ,3 ,3 ,3 ,4 ,3 ,3 1.6 Теплова енергія довкілля ,1 ,8 ,8 ,5 ,0 ,0 ,6 1.7 Енергія з інших джерел 0,7 8,2 5,2 1,9 8,6 5,8 3 1.8 Сальдо з електроенергії (експорт- імпорт) ,6 ,7 ,0 ,4 ,2 ,2 ,2 2 Експорт паливно- енергетичних ресурсів з України 3,1 ,3 0,0 ,1 ,3 8,5 ,8 3 Залишки у сховищах та складах на кінець року 8,0 4,7 9,0 2,2 6,8 0,0 9,9 Імпорт енергоресурсів 0,9 9,9 7,7 5,7 7,2 4,1 5,1 І – оптимістичний; II – базовий; III – песимістичний сценарії. За результатами реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року показники енергобалансу повинні якісно змінитися, забезпечивши; • повне задоволення зростаючого попиту на електроенергію за рахунок термінової модернізації ТЕС, продовження терміну експлуатації АЕС, значних інвестицій у модернізацію і розширення електромережевого господарства країни, а після 2018 року – за рахунок уведення нових генеруючих потужностей та скорочення питомих витрат; • збільшення видобутку газу до 40-45 млрд м3 на рік і вихід на забезпечення 90 % споживання власного газу за умови доопрацювання порядку видачі ліцензій, угод про розподіл продукції, оподаткування і активної роботи для залучення інвесторів; • повне задоволення попиту на вугілля шляхом збільшення економічно ефективного видобутку енергетичного вугілля обсягом до 75 млн т на рік (та коксівного до 40 млн т на рік) за умови максимальної приватизації й підвищення ефективності роботи шахт, а також подальшого закриття неприватизованих збиткових шахт; • істотне скорочення державних витрат за умови припинення субсидування галузей з одночасним підвищенням ефективності роботи підприємств ПЕК; • впровадження комплексних програм підвищення енергоефектив- ності для зниження питомого споживання енергоресурсів в економіці на 30-35 % до 2030 року, що істотно зменшить навантаження на економіку, підвищить енергетичну незалежність держави і конкурентоспроможність її ВВП. Залучення необхідних інвестицій (близько 200 млрд дол. США) в ПЕК потребуватиме розроблення програм реформування галузей, створення конкурентних ринків, підвищення цін на енергоресурси з метою створення привабливих умов для залучення в галузь приватних інвесторів, посилення системи контролю над монополіями, а також доопрацювання і 
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довгострокової стабілізації нормативно-правового поля (Про схвалення, 2013). У разі реалізації сприятливих сценаріїв Україна суттєво знизить свою енергетичну залежність від найголовніших сучасних країн-постачальників енергоресурсів, забезпечивши стабільне економічне зростання. При цьому потреба в імпорті газу залишатиметься значною – від 36 до 54 % загального обсягу споживання. З метою диверсифікації імпорту Стратегією передбачається мінімізація частки закупівлі газу в одного постачальника до 35 % від обсягів імпортних поставок. Проте найбільш збалансоване співвідношення темпів економічного зростання країни та обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів може бути досягнуто за рахунок підвищення ефективності використання енергії у національному виробництві.  Тема 3. Енергоринок та його структура. Організація оптового та роздрібного енергоринку. Суб’єкти енергоринку та їх характеристики Основи функціонування оптового ринку електроенергії України • Заснування Оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) України було розпочато у 1995 році з розбудови ринкових відносин у електроенергетичному комплексі України. Відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" відбулося розділення функцій з виробництва, постачання та передачі електричної енергії в Україні. • 19 лютого 1996 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 207 "Про забезпечення роботи оптового ринку електричної енергії України", у якій вперше окреслено засади утворення в державі конкурентного ринку електричної енергії. В цей же період Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) було розроблено Умови та Правила ліцензійної діяльності з певних видів діяльності в електроенергетиці виробництва, передачі та постачання електричної енергії - та розпочато видачу енергетичним підприємствам відповідних ліцензій на ці види виробничої діяльності. 15 листопада 1996 року вперше проведено Загальні Збори учасників Оптового ринку електричної енергії України. На Загальних зборах було прийнято та підписано багатосторонню угоду -ДЧОРЕ. Цим Договором регулюються відносини між учасниками ринку, визначаються основні принципи та механізм його функціонування, права та обов'язки його учасників та інфраструктури. Головними завданнями функціонування ринку електричної енергії в Україні є:  • упорядкування торгівлі електроенергією; • створення умов цивілізованої конкуренції між виробниками та між постачальниками електроенергії; • запровадження ринкових відносин в операціях купівлі-продажу електроенергії; 
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• формування цін на електроенергію за ринковими принципами; • утворення прозорої системи розрахунків за електроенергію у всіх торгових операціях між членами ОРЕ та забезпечення права самостійного вибору споживачем постачальника електроенергії; • утворення бази для ефективного фінансового менеджменту в енергетичних компаніях з метою залучення стратегічних інвесторів; • збереження єдиної енергетичної системи України; • забезпечення фінансової стабільності електроенергетичної галузі держави. Рада ОРЕ • Учасниками ОРЕ є майже 600 суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали відповідні ліцензії НКРЕ. • Органом управління ОРЕ є Рада, членів якої обирають на Загальних зборах. До складу Ради входять 10 Голосуючих директорів - по п'ять від Класу виробників і Класу постачальників. Цим забезпечується рівновага щодо представництва та захисту корпоративних інтересів учасників ринку. До складу Ради входить також чотири Неголосуючі директори, які представляють органи державного управління (Мінпаливенерго) та регулювання (НКРЕ), оптового постачальника електроенергії (ДП "Енергоринок") та системного оператора (ДП НЕК "Укренерго"). • Рада розглядає та приймає рішення з актуальних або суперечливих питань, які потребують нагального вирішення. • Особливу увагу Ради приділено питанню вдосконалення алгоритму оптового ринку. Для попереднього опрацювання та підготовлений рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення поточних та перспективних питань при Раді утворюються та постійно працюють комісії та робочі групи, до складу яких входять представники практично всіх учасників оптового ринку. Рада відіграє важливу роль в організації роботи ОРЕ.   ДП “Енергоринок” Оператором ОРЕ є державне підприємство „Енергоринок”, предметом діяльності якого є: • купівля електричної енергії у її виробників; • укладення угод про передачу та постачання електричної енергії з суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на передачу та (або) постачання за регульованим або нерегульованим тарифом;  • організаційне та матеріально-технічне забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії;  • виконання функцій розпорядника системи розрахунків, а також коштів оптового ринку електричної енергії.  Утворення  ДП «Енергоринок» Для забезпечення функціонування ОРЕ в жовтні 1998 року у складі Державного підприємства "Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго", як перший крок на шляху створення державного підприємства 
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"Енергоринок", було створено спеціалізований відокремлений підрозділ (СВП) "Енергоринок". Основною функцією цього об'єднання декількох структурних підрозділів НЕК "Укренерго" було забезпечення діяльності Оптового ринку електричної енергії України згідно з вимогами Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ). На виконання Указів Президента України від 04.04.95 № 282/95 та від 19.08.97 № 853/97, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №755 "Про утворення державного підприємства "Енергоринок" та відповідно до чинного ДЧОРЕ відбулася передача функцій від зазначеного підрозділу утвореному Державному підприємству (ДП) "Енергоринок". Головною метою цього заходу є оптимізація та вдосконалення механізмів організації ОРЕ та поліпшення стану справ із розрахунками за електроенергію. Наказом ДП "Енергоринок" №1 від 1 липня 2000 р. були введені в дію організаційна структура та штатний розпис підприємства. Фактично з цієї дати відбулася передача функцій від СВП "Енергоринок" до ДП "Енергоринок". Підприємство розпочало свою діяльність як самостійна юридична особа. Як працюють ринки теплової енергії в країнах ЄС • В країнах ЄС найбільша частка кінцевого енергоспоживання (45%) припадає на теплову енергію (ТЕ), що набагато більше інших напрямків споживання: електроенергія – 20%, транспорт – 26%, неенергетичне використання – 9%. Житловий фонд споживає 40% загального обсягу кінцевої енергії, з яких, в свою чергу, 68% іде на опалення та 14% – на гаряче водопостачання. 
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• Нині в країнах ЄС нараховується понад  6000 систем централізованого теплопостачання (ЦТ), які забезпечують 12% загальної потреби в тепловій енергії. • Послугами ЦТ користуються близько 60 млн.осіб; понад140 млн. чоловік живуть в містах, де існує принаймні одна система ЦТ. У 2013 році частка населення, що користується послугами ЦТ, перевищила 50% у 8 європейських країнах: Ісландія – 92%, Латвія – 65%, Данія – 63%, Литва – 57%, Естонія – 62%, Польща – 53%, Швеція – 52%, Фінляндія – 50%.  

 Рис. 3.2. Принципова схема діючого ринку електроенергії України  Базові моделі ринку ЦТ  • Модель «єдиного покупця» конкурентного ринку ТЕ є найбільш розповсюдженою моделлю у системах ЦТ країн ЄС. Згідно цієї моделі виробник продає ТЕ оператору тепломережі, який постачає її кінцевим споживачам одного типу на рівних умовах та за однаковими цінами. Слід зазначити, що оператор надає незалежним виробникам тепла доступ до теплової мережі на рівних умовах зі своєю власною генеруючою потужністю. • В моделі «відкритих тепломереж» виробник має гарантований доступ до мережі за умови, що він напряму продає ТЕ своїм власним клієнтам в обсязі необхідного споживання. Модель не отримала широкого розповсюдження через її складність.  
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 Рис. 3.3. Моделі ринку теплової енергії  Наразі у країнах ЄС існують наступні підходи, які відображають особливості функціонування конкретного ринку ТЕ:  1) Тарифи встановлюються теплопостачальними компаніями на конкурентному ринку ТЕ. Спеціальний уповноважений орган наглядає за ринком теплової енергії на предмет виконання існуючих норм конкурентного права (Швеція, Фінляндія, Данія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Франція, Великобританія).   2) Застосовується спеціальний підхід до встановлення тарифів для ЦТ з метою стимулювання ЦТ у порівнянні з іншими схемами теплопостачання, такими як електроопалення (Норвегія) та індивідуальне опалення на природному газі (Нідерланди).  3) Максимальні тарифи визначаються згідно встановленої методології і для кожної компанії затверджуються незалежним національним регулятором. При цьому компанія може відступити від встановленого тарифу в сторону його зниження (Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Македонія).  4) Тарифи визначаються згідно встановленої методології та затверджуютьсянаціональним регулятором. Теплопостачальна компанія не може відійти від встановленого їй тарифу (Росія, Білорусь, Румунія, Україна).  Основа “традиційної” моделі контрактів на поставку природного газу в континентальній Європі: • Із  метою  генерування  максимального  доходу  для  держави,  як  основу було  введено  принцип  “ринкової  вартості”  (“netback price”),  який був  заснований  на  принципі  заміщення  вартості  газу  конкурентними  джерелами  енергії  (здебільшого  нафтопродуктами  –  мазуту  та дизельного  
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палива)  з  коригуванням  на  вартість  з  транспортування та  розподілу  природного  газу,  а  також  податкових  відрахувань  (врізка “Формула розрахунку ціни згідно з концепцією “чистої експортної вартості”” •  Укладання контрактів на строк від 1 до 25 років за принципом “бери або  плати”  (“take or pay”)  з  можливістю  коригування  (щомісячне/щоквартальне  перерахування  з  орієнтацією  на  коливання  цін  на  конкуруючі  джерела  енергії),  регулярного  перегляду  цінових  умов  (зазвичай раз на три роки) з метою їх коригування за встановленими критеріями відповідно до змін ринкової кон’юнктури, що дає змогу забезпечити постійну конкурентоспроможність природного газу, а також арбітражу (у разі виникнення суперечок через коригування ціни). •  “Положення про пункт призначення”, яке виключає можливість перепродажу  газу,  що  поставляється  в  рамках  контракту,  третім  країнам.   

 ТОРГІВЛЯ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ  ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ:   ДОСВІД УКРАЇНИ • Однією з компаній, що працює зі споживачами за довгостроковими контрактами  на  європейському  континенті,  є  ВАТ  “Газпром”.  Компанія  постачає природний газ шляхом укладання довгострокових контрактів на умовах “take or pay”  (“бери  або  плати”),  коли  покупець  зобов’язаний  сплатити  за  постачання обумовленого у контракті обсягу палива. • Україна не є винятком, оскільки також купувала природний газ у Росії за довгостроковими контрактами. Відповідно до чинних домовленостей щодо імпорту  природного  газу  з  Росії  від  19  січня  2009р.  вартість  природного газу  розраховується  щоквартально  з  урахуванням  зміни  ринкових  цін на мазут та дизельне паливо (врізка “Визначення ціни газу за контрактом України та ВАТ “Газпром” від 19 січні 2009р.”11). Договір є типовим контрактом “бери або плати” Гронінгенського зразка з прив’язкою до цін на 
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нафтопродукти і аналогічних до тих, що використовується ВАТ “Газпром” у торгівлі газом за довгостроковими контрактами з більшістю країн Європи. 

 Підвищення цін на газ • Підписаний  минулого  року  Меморандум  із  МВФ  передбачає,  що  до 1 квітня  2016р.  Уряд  мав  встановити  нові  ціни  на  газ  для  населення, піднявши  “соціальну  ціну”  до  75%  від  рівня  імпортного  паритету –  до 5,5 грн./м3. Натомість з 1 травня 2016р. “соціальна ціна” як така була ліквідована і для населення, незалежно від пори року та рівня споживання, було встановлено єдину ціну на рівні 6,879 грн./м3. Відповідно двоставкова система цін на газ для населення була ліквідована, натомість була затверджена нова методологія формування роздрібних цін на газ із прив’язкою до ціни на імпортований ресурс. • Ще  однією  особливістю  системи  тарифоутворення  в  Україні  є  наявність нормативів споживання газу для побутових споживачів без лічильників.  Нормативи  споживання  газу  домогосподарствами  без  лічильників  у 2015р. знизили в два рази, що спричинило хвилю масових відмов від планової  установки  приладів.  Початок реформ із лібералізації ринку природного газу в Україні (який припав на 2015р.) призвів до підвищення тарифів для різних категорій споживачів. Із 1 квітня 2015р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на газ для населення майже у шість разів. Підвищення тарифів було заплановано в оновленому Меморандумі про економічну і  фінансову політику (МЕФП) від 27 лютого 2015р.48 Загалом підвищення тарифів на газ для всіх категорій споживачів  у  середньому  
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становило  285%  (врізка  “Зміна  тарифів  на  газ  станом на 1 квітня 2015р.”). 
 Промислові споживачі газу • Що стосується промислових споживачів, то тут склалася інша ситуація: з введенням у дію 1 жовтня 2015р. ЗУ “Про ринок природного газу”, НКРЕКП втратила повноваження щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (в частині встановлення цін на природний газ для споживачів). Відповідно до положень ст.12 Закону постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом. Так, за інформацією НАК “Нафтогаз України”, залежно від умов оплати, обсягів закупівлі та стану попередніх розрахунків з компанією, кінцева ціна на природний газ для цієї категорії споживачів у березні 2016р. з урахуванням тарифів на транспортування магістральними і розподільними трубопроводами та ПДВ становила від  7 341,72  до  7 482,84  грн.  за  1 000 м3 51.  Відповідно,  навіть  найвища  роздрібна  ціна  для  населення  в  Україні  (7 188 грн./1 000 м3)  не  досягала  рівня найнижчої ціни для оптових промислових споживачів. Нинішній стан енергоринку України • Україна, зробивши чималі кроки у питанні диверсифікації постачань природного газу і послабивши завдяки цьому залежність енергетичної політики від політичних рішень Росії, започаткувала процес лібералізації на газовому ринку. Були ліквідовані бар’єри для здійснення міждержавної торгівлі газом у спосіб закупівлі реверсного газу з країн Європи, що дозволило  суттєво  знизити  частку  російського  природного  газу  в  імпорті  у 2015р. Зокрема 4 лютого 2016р. ВР України було внесено правки до Митного кодексу  (ЗУ  “Про  внесення  змін  до  Митного  кодексу  України  щодо  створення  передумов  для  нової  моделі  ринку  природного  газу”),  що  дає  змогу легалізувати операції заміщення природного газу. •  З  2011р.  Україна  зобов’язалася  лібералізувати  енергетичні  ринки,  а  відтак і систему ціноутворення, однак нині підходи до ціноутворення на внутрішньому  ринку  природного  газу  в  ЄС  та  Україні  суттєво  відрізняються. Досі одним із невирішених питань українського енергетичного ринку є проблема перехресного субсидування промисловими споживачами вартості природного газу, який відпускається населенню за нижчими тарифами, що деформує процеси ціноутворення та запровадження 
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ефективного енергоринку. Порівняльний аналіз цін на природний газ у країнах ЄС  та  Україні  засвідчує,  що  ціни  в  Україні  ще  не  досягли  ринкового рівня і досі повністю не покривають його собівартість. Так, занижені ціни на ресурс протягом багатьох років впливали на рівень енергоємності ВВП України, який у 2,5-3 рази вищий, ніж у більшості європейських країн. •  Україна  сьогодні  має  прямі  електричні  зв’язки  з  Росією,  Білоруссю, Молдовою,  Польщею,  Словаччиною,  Угорщиною  та  Румунією,  наявність яких  обумовлює  прямий  характер  взаємовпливу  цінової  кон’юнктури на ринках електроенергії цих країн і України. Остання протягом більше 10 років здійснювала експорт електроенергії до зазначених країн. Однак у 2015р., порівняно з 2014р., експорт електроенергії у кількісному вимірі скоротився  на  54,8%,  а  у  грошовому  еквіваленті  на  69,2%.  Головною причиною  різкого  скорочення  експорту  електроенергії  стало,  з  одного боку, зростання цін на ОРЕ України, з іншого – зниження цін на європейських ринках. Зокрема, станом на початок квітня 2016р. ціна на електроенергію  за  нерегульованим  тарифом  на  ОРЕ  становила  35,85  €/МВт-год.,  а базова ціна на електроенергію на європейських біржах – 35,96 €/МВт-год. (Polish Power Exchange, TGE) та 27,9 €/МВт-год. (Energy Exchange Auǣria, EXAA). • Порівняльний  аналіз  цін  на  електроенергію  України  та  країн  ЄС засвідчує,  що  тарифи  на  електроенергію  в  Україні  сьогодні  не  є економічно  обгрунтованими  й  значною  мірою  є  збитковими  для виробників.  У  результаті  промисловість,  купуючи  електроенергію  за завищеними  цінами,  випускає  енергоємну  продукцію,  що  позначається  на її  конкурентоспроможності  під  час  виходу  на  зовнішні  ринки.  Значною мірою  така  ситуація  склалася  у  зв’язку  з  доступом  протягом  останніх двадцяти років до великих запасів дешевих енергоносіїв (газу, вугілля) та відносно дешевої робочої сили при виробництві електроенергії, що в умовах неринкової економіки дозволяло занижувати вартість  первинних енергоносіїв та вартість кінцевого продукту – електроенергії. Це, своєю чергою, стимулювало розвиток матеріало- і енерговитратної промисловості та руйнувало базис для розробки і впровадження енергозберігаючих заходів.  •  Повний перехід України на ринкову модель ціноутворення на енергоносії неминуче призведе до зростання цін на природний газ, електроенергію та  теплову  енергію  для  побутових  споживачів.  Зважаючи  на  доволі великий розрив між чинними тарифами та цінами, які може запропонувати конкурентний ринок (порівнюючи з тарифами країн ЄС), та низький рівень доходів  населення,  зростання  неминуче  призведе  до  зниження  добробуту громадян.  Проте  у  довгостроковій  перспективі  така  реформа  створить суттєві  стимули  для  реальної  економії  споживання  енергії  побутовими споживачами, оскільки зробить окупними енергоощадні технології.  
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• Сьогодні  Україна  налаштована  до  формування  нової  моделі  енергетичного ринку.  Вступ  України  до  Енергетичного  Співтовариства  у  2010р.  надав певної спрямованості реформам у секторі енергетики. Країна зобов’язалася внести зміни до національного законодавства стосовно правил ринкової конкуренції, системи ціноутворення, екологічних нормативів діяльності підприємств  енергетики.  Реалізація  задекларованих  нововведень має  зумовити  трансформацію  і  внутрішнього  енергетичного  ринку, і  умов  зовнішньої  торгівлі  енергоресурсами.  Подальші  перспективи інтеграції енергетичної галузі України до європейських енергетичних ринків залежатимуть від швидкості та ефективності реалізації внутрішніх реформ.  Тема 4. Будова тарифів на електричну енергію. Ціноутворення на електроенергію. Формування оптових та роздрібних тарифів на електричну енергію. Ціноутворення (pricing) на передавання електроенергії є основним етапом регулювання діяльності енергопостачальних компаній (ЕК). У законі „Про природні монополії” встановлено, що при регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються: витрати, які, згідно з законами про оподаткування,  відносяться на валові витрати виробництва та обігу; податки і збори (обов'язкові платежі) до  бюджетів  та до державних цільових фондів; вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби  в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів; очікуваний прибуток від  можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів; державні дотації та інші форми державної підтримки. Задача тарифної системи • Найважливішою задачею, яка ставиться перед тарифною системою на електроенергію, є забезпечення економічної ефективності ЕК. Під економічною ефективністю ЕК (economic efficiency of the power company) слід розуміти передавання електроенергії за найнижчою можливою собівартістю, здатність ЕК реагувати на зміну ринкового попиту шляхом передавання більшого обсягу електроенергії за високої якості, можливістю безперервного живлення споживачів, які цінують надійність електропостачання найбільш високо.  • Ціноутворення на електроенергію є складним процесом, який залежить від багатьох чинників. Держава, яка уособлює інтереси усіх зацікавлених сторін, має знаходити такі вирішення проблем і суперечностей, щоб уникнути таких негативних проявів помилкової тарифної політики, як цінова дискримінація окремих груп споживачів, завищення рівня тарифів, що призводить до збитків споживачів та порушення їх фінансової рівноваги  Методи стимулюючого регулювання 

          

 



 36

Практика показує, що в електроенергетичній галузі доцільним є застосування методів стимулюючого регулювання (incentive regulation), що основані на регламентуванні макроекономічних показників, які дозволяють забезпечити зниження витрат і покращити якість електропостачання. Для підвищення ефективності ЕК держава може застосовувати методи, основні з яких  такі: регулювання норми прибутку; регулювання верхньої межі тарифу; регулювання верхньої межі доходу . Метод регулювання норми прибутку (method of regulation of rate of return) оснований на обмеженні  прибутку на певний обсяг витрат природних монополій (ПМ). Підприємство підраховує понесені за певний період витрати, а регулюючий орган встановлює обґрунтований рівень прибутку на вкладений капітал. Розрізняють регулювання норми прибутку, що встановлюється на визначений термін, та регулювання норми прибутку, що встановлюється регулюючим органом без зазначення терміну. Перевага регулювання норми прибутку, яка встановлюється на визначений термін, полягає у тому, що регулюючий орган вказаний  період часу не переглядає структуру витрат та норму прибутку. Це дозволяє ПМ отримати додаткові прибутки за рахунок більш ефективного використання ресурсів в даному періоді. Регулювання норми прибутку без визначення терміну дозволяє як ПМ, так і регулюючому органу у будь-який час вимагати перегляду структури витрат, норми прибутку. У цьому випадку ПМ не зацікавлений ефективно використовувати ресурси. Основними перевагами методу регулювання норми прибутку є його прозорість, ефективність, відносна легкість при впровадженні, орієнтація на регулювання ключових параметрів діяльності ПМ (витрати, інвестиції), прийняття рішень за реальними, а не прогнозованими показниками.  Основними недоліками методу регулювання норми прибутку є перекладання на споживачів частини витрат, а також недостатність стимулів для інвестування у прогресивні технології.  Одним із ефективних методів стимулюючого регулювання, яке використовується на практиці, є регулювання верхньої межі тарифів (regulation of the top border of tariffs). Регулювання верхньої межі тарифів є вигідним для споживачів, бо у центрі уваги знаходиться найбільш важливий для споживачів показник – рівень цін. Ідея цього методу регулювання полягає у встановленні на обумовлений в договорі термін (4-5 років) формули розрахування тарифів  , , 1(1 )m t m tT T I X Z−= + − + , де Tm,t – верхня межа тарифу на період t, I – щорічний індекс інфляції, X – показник збільшення ефективності, Z – показник врахування непередбачених подій. Хоча регулювання верхньої межі тарифів і вважається найбільш ефективним методом, однак, застосування цього методу призводить до зниження стимулів для інвестицій  
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У США з 1990 року застосовується метод регулювання верхньої межі доходу (regulation of the top border of income). Перехід до регулювання верхньої межі доходу був проведений завдяки спеціально розробленим правилам, в яких був описаний механізм переходу від традиційного для США методу регулювання норми прибутку. Процедура регулювання верхньої межі доходу є схожою до регулювання верхньої межі тарифів, але центральним показником, який регулюється, є дохід. Формула розрахування має такий вигляд: , , 1(1 )m t m tD D I X Z−= + − + , де ,m tD   – верхня межа доходу за період t. Фіксований термін дії формули дозволяє ПМ отримувати всю економію від підвищення своєї ефективності. У цьому відношенні цей метод є кращим за регулювання норми прибутку.  Одним з недоліків цієї моделі є можливість непропорційної зміни рівня тарифів при зміні показника доходу. Було запропоновано використовувати модель обмеження верхньої межі тарифів з одночасним обмеженням верхньої межі доходу.  Формування оптової ціни Оптова ціна,  за  якою  електроенергія  продається з оптового ринку,  формується на підставі вартості електроенергії, закупленої в  усіх виробників,  а також з урахуванням витрат на утримання НЕК "Укренерго" (утримання магістральних мереж),  ДП  "Енергоринок"  і надбавок до оптової ціни.  При цьому закупівля електричної енергії від енергогенерувальних компаній  ТЕС  здійснюється  на  конкурентних засадах шляхом подання цінових заявок і включення в диспетчерський графік енергоблоків ТЕС в міру зростання їх заявленої вартості. Тарифи на виробництво електроенергії атомними електростанціями, гідроелектростанціями та ТЕЦ встановлюються НКРЕ.  Відповідно до Правил ОРЕ, енергогенерувальні компанії на основі енергетичних характеристик обладнання, графіків початковонормативних  питомих  витрат  палива  та умовно-постійних станційних витрат на розрахунковий місяць щоденно  подають  цінові заявки  Розпоряднику  системи  розрахунків  Оптового  ринку (РСР). Відповідно до заданого графіка навантаження, згідно з п. 5.5 Правил Енергоринку,  РСР  визначає погодинно ціну робочої потужності та на основі цінових заявок, згідно з п.5.2 - 5.4 Правил Енергоринку, –  погодинний  розмір  граничної  ціни  системи.  Сума цих величин складає  погодинну  оптову  ціну  закупівлі  електричної   енергії оптовим  постачальником електричної енергії у генерувальних компаній:                                   ов гр рпЦ Ц Ц= +               , де  Цгр  – гранична ціна системи, яка визначається за ціновою заявкою найбільш дорогого маневреного блоку для покриття попиту на кожну годину; Црп  – плата за резерв потужностей.  
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Оптова закупівельна ціна, за якою електроенергію купують постачальники (Обленерго чи незалежні постачальники), визначається за формулою: озЦ ов ацЦ Н= + , де    Нац  – націнка, яка складається з трьох компонентів: – плата за витрати виробників, не покритих за рахунок оптової ціни, наприклад, плата за обмеження, незапланований резерв потужностей, щоденні ринкові платежі і штрафи; – плата за послуги високовольтної мережі; – додаткова плата Енергоринку. Націнка розраховується за формулою: грац АЕС АЕСР (Ц Ц )Н Ш Р⋅ −
= + , де  Ш - штрафи; РАЕС- електроенергія, вироблена АЕС; ЦАЕС - ціна електроенергії, виробленої АЕС за контрактом.   На основі цих даних необхідно для кожного розрахункового періоду визначити оптові ціни для виробників та постачальників, а також середню ринкову ціну для постачальників. Середньодобова ринкова ціна для постачальника визначається: mор озіі 11Ц Цm =

= ∑ , де m – кількість розрахункових періодів тривалістю одна година, на основі яких визначається середня ринкова ціна. Система роздрібних тарифів • Система роздрібних тарифів (retail tariffs) повинна виконувати ряд функцій, першочерговими з яких є такі: – відшкодування реальних витрат на вироблення, передачу і розподілення електроенергії, а також отримання справедливого прибутку для ЕК; – стимулювання споживачів до участі в зниженні дефіциту потужності в енергосистемі; – стимулювання енергозбереження у споживачів. Двоставковий тариф складається з основної річної плати за кіловат абонованої потужності, що бере участь в максимумі навантаження енергосистеми, і додаткової плати за кіловат⋅годину, відпущеної споживачу електроенергії. Абонентна плата за потужність компенсує умовно-постійні витрати. Умовно-постійні витрати Обленерго, які не залежать від виробництва електроенергії і визначаються величиною основного капіталу, забезпечують створення генерувальних потужностей і підтримання їх в готовності до несення навантаження. Тому їх ще називають „витратами на забезпечення потужності”, чи „витратами по навантаженню”. Зокрема, до них відносяться амортизаційні відрахування, витрати по експлуатації і ремонту обладнання, деякі податки. 
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Одноставковий тариф припускає оплату лише за спожиту електроенергію. Він не потребує використання складних приладів обліку електроенергії. Однак він не стимулює споживачів до енергозбереження, оскільки при відсутності споживання постійні витрати енергетичної компанії взагалі не оплачуються. Крім того, плата зростає пропорційно споживанню, що призводить до відриву тарифу від вартості обслуговування. Диференціація тарифних ставок (differentiation of tariff rates) відповідає основному принципу ціноутворення: тарифи повинні формуватись на основі максимального врахування повних витрат на виробництво, передавання та розподілення електроенергії, які змінюються в досить широких межах в залежності від часу виробництва електроенергії, умов енергопостачання і енерготехнологічних характеристик різних споживачів. Тому ставки оплати за потужність і енергію повинні диференціюватись в часовому просторі, за групами і категоріями споживачів, а також за видами процесів електроспоживання.  Часова диференціація тарифів викликана нерівномірністю електроспоживання і полягає в застосуванні ставок, диференційованих за зонами доби, днями тижня і сезонами року. В години нічного мінімуму навантаження енергосистеми, коли є вільні потужності і приріст виробітку можливий з найменшими витратами, встановлюються занижені ставки оплати за електроенергію. Навпаки, в години пікових навантажень пропонуються максимальні тарифи. В залежності від характеру річного графіка навантаження енергосистеми, встановлюються різні ставки для зимового і літнього сезонів. Такий підхід до тарифів на електроенергію стимулює збільшення споживання її в позапікові періоди, що, як відомо, веде до зниження загальних витрат і середньої ціни. Диференціація тарифних ставок за зонами доби потребує додаткових витрат, пов’язаних з організацією обліку споживання електроенергії. Тому важливо чітко визначити її мету. В першу чергу, такі тарифи можна запропонувати тим споживачам, які мають реальні можливості і які можуть знизити пікове навантаження або збільшити електроспоживання в години спаду навантаження (організація додаткових змін в промисловості, впровадження акумуляційних систем опалення і гарячого водопостачання в побуті та ін.). Також вони можуть застосовуватись для енергоємних промислових підприємств з рівномірним графіком навантаження споживачів. Водночас недоцільним є впровадження диференційованих за зонами доби тарифів для споживачів, які внаслідок технологічних обмежень чи певного стилю поведінки, не можуть і не збираються змінювати режим електроспоживання. Диференціація за групами споживачів (промисловість, населення, сільське господарство, транспорт) обумовлена галузевими відмінностями в режимах електроспоживання, обсягах попиту на енергію і потужність, витратах на електророзподіл. Так, питома вартість обслуговування крупного промислового споживача з високим коефіцієнтом завантаження, який отримує електроенергію безпосередньо від високовольтної ЛЕП і який має 
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власну трансформаторну підстанцію, значно відрізняється від витрат електропостачання побутового споживача з нерівномірним, протягом доби, навантаженням та потребою в додаткових понижувальних підстанціях і низьковольтній розподільчій мережі. Роздрібний тариф на електроенергію споживачів і-ої групи, j-го класу напруги визначають на основі оптової ринкової ціни, тарифів на постачання та передавання електроенергії і економічних коефіцієнтів технологічних витрат на передавання електроенергії, затверджених НКРЕ  
( )

ор п псj j i1 ЦT T T1 ki j ll== + +
−∏

, де  орЦ   – середня оптова ринкова ціна на електроенергію;  пjT  , псiT  – тарифи на передавання та постачання електроенергії для, відповідно, j–го класу напруги та і–ї групи споживачів; lk      – економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в мережах, якими вона пройшла до кінцевого споживача. • Ставка зонного тарифу для споживачів j-го класу напруги визначається як добуток роздрібного тарифу для споживачів j-го класу напруги на тарифний коефіцієнт kі відповідного періоду доби ij j iT T k= , де j – клас напруги; i – періоди доби: ніч (н), напівпік (нп), пік (п); kі – тарифний коефіцієнт трьох періодів доби: { }0,3;1,02;1,8ik =      тривалістю 
{ }7;11;6it =  год. • Оплата за споживання і генерування реактивної електроенергії (pay for reactive electric power) визначається згідно за формулою: П = П1 + П2 – П3, де П1 – основна оплата за споживання і генерування реактивної потужності; П2 – надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі споживача засобами компенсування реактивної потужності (КРП); П3 – зниження оплати за споживання і генерування реактивної електроенергії в разі участі споживача в оптимальному добовому регулюванні режимів мережі ЕК в розрахунковий період.  Основна оплата за спожиту і генеровану реактивну електроенергію визначається за формулою: 

( ) 01П1 n QСП QГЕНW K W D c= + ⋅ ⋅ ⋅∑ , де n – число точок розрахункового обліку реактивної енергії;   QспW  – кількість спожитої реактивної енергії в точці обліку за розрахунковий період, квар⋅год;  QГЕНW  – кількість генерованої реактивної енергії в мережу ЕК в точці обліку за розрахунковий період, квар⋅год;  
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 К=3 – нормативний коефіцієнт урахування збитків енергосистеми від генерування реактивної електроенергії з мережі споживача;  D   – економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП), який характеризує частку впливу реактивного перетоку в точці обліку на техніко- економічні показники в розрахунковому режимі, кВт/квар;   c0 – фактична середня закупівельна ціна на електроенергію, що склалася за розрахунковий період, грн./ (кВт⋅год). Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП) визначається за формулою: 
( )П1 1 , 0,25;П 2 0, 0,25,базC К якщоякщо φ φ

φ

 ⋅ ⋅ − >
= 

≤

t g

t g
  де ( )21 0,25Кφ φ= + −t g ;  1,0базC =  – нормативне базове значення коефіцієнта стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП в електричних мережах споживача;  tgφ  – фактичний коефіцієнт реактивної потужності споживача в середньому за розрахунковий період .  Тема 5. Маркетингова політика у сфері постачання-споживання енергії. Тарифи на різні види енергії як економічний спосіб управління енергоспоживанням.  Особливості маркетингу електроенергії енергозабезпечуючих компаній в умовах оптового ринку Маркетинг в електроенергетиці – це монополія енергозабезпечуючої компанії і монополія електроенергії як енергоносія. Розглянуті особливості експлуатаційного маркетингу і показана необхідність в перспективному маркетингу енергозабезпечуючих компаній в умовах оптового ринку електроенергії. електроенергетика, маркетинг енергії, енергозбереження, оптовий ринок електроенергії Необхідність маркетингу в ринковій економіці обумовлена наявністю на ринку конкуренції – головного чинника ринку. Нерідко зустрічаються заяви, що в електроенергетиці, в даний час вищої ступені монополізованої галузі, маркетинг не потрібний. Проте в економіці, заснованій на ринкових відносинах, абсолютно монопольних ринків не буває. Кажучи про монополію в електроенергетиці, можна виділити два види монополії: монополію енергозабезпечуючої компанії (ЕК) і монополію електроенергії як енергоносія. Монополія електроенергії як енергоносія існує в таких сферах як: освітлення, частина стаціонарних процесів в промисловості, мале силове навантаження в домашньому господарстві і у сфері послуг (апарати і електроприлади), інформація і зв'язок, а також електротехнології. В той же час в теплових 
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процесах електроенергія має гостру конкуренцію з боку інших електроносіїв – перш за все газу, при цьому, протягом часу споживач має можливість перейти з електроенергії на інший енергоносій (наприклад, замінити електропечі газовими печами). Останнє можна розглядати як один з найбільш очевидних проявів міжгалузевої конкуренції в електропостачанні, тому у ряді важливих завдань маркетингу в електроенергетиці повинні стати визначення принципів електрифікації і пропаганда нових напрямів у використанні електроенергії. Інший аспект міжгалузевої конкуренції в енергопостачанні пов'язаний з тим, що ЕК є абсолютним монополістом, найчастіше, тільки по відношенню до дрібних і середніх споживачів (комунально-побутове господарство, сфера послуг, малі підприємства і так далі). Крупні споживачі в умовах вільного ринку устаткування, будівельних матеріалів і робіт можуть, якщо це їм вигідно, створити власні джерела електро- і теплопостачання – промислові ТЕЦ і котельні. Отже, електроенергетична галузь в умовах ринку розвиватиметься, досліджуючи конкуренцію і з боку свого роду «внутрішньої енергетики» галузей-споживачів енергії. Розвиток оптового ринку енергії і потужності в Україні, поява можливості у різних виробників (генеруючих акціонерних компаній Донбасенерго, Дніпроенерго, Центренерго, Західенерго; потужних ТЕЦ, енергоємних промислових підприємств та інших) пропонувати свій товар на оптовий ринок породжує вже внутрішньогалузеву конкуренцію. Крім того, крупні споживачі можуть виходити на оптовий ринок. Отже, виникає конкуренція як між виробниками за постачання на оптовий ринок, так і між покупцями електроенергії за постачання з оптового ринку. Таким чином, маркетинг в електроенергетиці необхідний, але поза сумнівом, має свої особливості, обумовлені виробництвом і споживанням товару, – електроенергії.  Основною особливістю виробництва електроенергії є його нерозривний зв'язок із споживанням, що створює проблему використання генеруючої потужності. У цих умовах, посилених нерівномірністю електроспоживання, ЕК зацікавлена не в максимальному, а в оптимальному виробництві енергії, тобто в забезпеченні заявленої потужності з урахуванням необхідності мати оперативний резерв, здійснювати ремонт устаткування і так далі. Отже, ринкові відносини в електроенергетиці повинні бути засновані на продажі не стільки енергії, скільки потужності, тобто права приєднання до мережі. При цьому ЕК зацікавлені в оптимізації своїх відносин із споживачем так, щоб не здійснювати надмірних витрат на створення малозавантажених потужностей. Як відомо, основним засобом такої оптимізації є тарифна політика – розробка тарифів, які погоджують інтереси ЕК і її споживачів. Крім того, оскільки режими роботи споживачів електроенергії і ефективність використання її залежно від умов і процесів істотно розрізняються, для оптимізації електроспоживання потрібна глибока диференціація тарифів на електричну енергію. Із зміною умов система тарифів на електроенергію повинна періодично, тобто по суті безперервно удосконалюватися. Та обставина, що в електроенергетиці тарифи, тобто цінові чинники, грають значно важливішу роль, ніж в інших галузях (зважаючи на достатню однорідність продукції 
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галузі), є важливою особливістю маркетингу в електроенергетиці. Як відомо, економіка більшості ЕК визначається порівняно невеликою кількістю крупних (перш за все промислових) споживачів електроенергії, на долю яких зазвичай падає велика частина її сумарного споживання. В зв'язку з цим необхідно розвивати такий напрям маркетингу в електроенергетиці, як безперервна індивідуальна робота з кожним окремим крупним споживачем, що має на меті взаємне узгодження інтересів ЕК і споживача і організацію їх економічних відносин. Очевидно, що і таку «індивідуальну» роботу з кожним крупним споживачем, що не приводить до цінової дискримінації інших споживачів, також слід розглядати як одну з найважливіших особливостей маркетингу в електроенергетиці. Своєрідністю маркетингової діяльності в електроенергетиці є і те, що ЕК здійснює контроль за використанням електроенергії у споживачів, причому не стільки з метою енергозбереження у споживача і зниження тим самим його витрат, скільки з власною метою - оптимізації використання встановленої потужності. Введення потужностей сьогодні обходиться істотно дорожче за заходи щодо енергозбереження, тому збутові структури ЕК контролюють, а іноді і консультують споживачів по організації найбільш ефективного енергоспоживання. Такої функції маркетингу – контролю за правильністю споживання продукції - в інших галузях зазвичай немає. Робота ЕК на оптовому ринку електроенергії також породжує особливу маркетингову діяльність. Ряд ЕК дефіцитні і вимушені купувати потужність і енергію з оптового ринку. З іншого боку, невелика частина енергетичних компаній надмірні і разом з енергокомпаніями, створеними на базі крупних станцій, поставляють енергію і потужність на оптовий ринок. При цьому виникає безліч варіантів організації міжсистемних перетікань, які повинні бути оптимізовані. Підготовку і укладення договорів на оптовому ринку також слід розглядати як маркетингову діяльність в електроенергетиці. Не менш своєрідною діяльністю в області маркетингу можна рахувати організацію взаємин з постачальниками, особливо палива. Це відноситься, в першу чергу, до постачальників твердого та рідкого палива (вугілля, мазут та ін.), стосовно яких існує можливість вибору постачальників, узгодження цін, умов постачання і так далі. Сюди ж відносяться і питання претензійної роботи по паливу.  В умовах неплатежів і пошуку нових форм оплати і платіжних засобів маркетингові дослідження, що проводяться ЕК, сприяють вибору прийнятної для постачальників і споживачів форм оплати за споживану енергію і потужність. Враховуючи універсальність електроенергії, подібного роду маркетингова діяльність набуває величезних масштабів, охоплюючи споживачів всіх галузей економіки, що само по собі вже є особливістю. Розглянуті вище особливості характеризують експлуатаційний маркетинг, проте очевидна необхідність і в перспективному маркетингу ЕК. У найзагальнішому вигляді перспективний маркетинг спирається на прогноз електроспоживання (в світлі перспектив електрифікації) і оцінку енергоресурсів регіону. При цьому, якщо ухвалено рішення забезпечити 
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зростання енергоспоживання в регіоні за рахунок створення нових генеруючих потужностей, виникає необхідність вирішення ряду проблем, які слід розглядати як маркетингові. Ці напрями маркетингової діяльності повинні охоплювати широке впровадження ефективних електротехнологій, енергозбереження і вирівнювання попиту на електроенергію, які дозволять стабілізувати енергозабезпечення окремих регіонів та країни загалом, створять передумови для покращання електропостачання споживачів і сприятимуть зниженню тарифів на електроенергію та підвищенню її конкурентоспроможності як товару.  Особливістю Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України є надлишок базової та дефіцит маневрової потужності. Незважаючи на цілком очевидну для фахівців проблему з нестачею маневрових потужностей, жодний зі стратегічних документів розвитку галузі не поставив шляхи її вирішення в якості пріоритету розви- тку ОЕС країни. Певною мірою проблема вирішувалася за рахунок пара- лельної роботи енергосистем України таРосійської Федерації. Доречі, в кон- тексті актуальності питання про імпорт електроенергії з РФ доцільніше вести мову про відновлення міждержавних перетоків електроенергії для покриття пікових навантажень. Уцілому проблема надійної роботи та згладжування пікових навантажень енергосистеми колишнього СРСР вирішувалася за- вдяки різниці у пікових навантаженнях за часовими поясами. Натомість після відокремлення енергосистеми України структура встановленої потужності майже не змінилася. Водночас суттєво змінилася структура виробництва електроенергії щодо видів первинних енергоресурсів, головним чином завдяки зменшенню виробництва електроенергії з використанням природного газу. За даними Міненерговуглепрому України, загальна встановлена потужність електрогенеруючих станцій країни у2014році становила 54,5 ГВт, з яких 51% припадає на теплові електростанції (ТЕС), 25% – на атомні електростанції (АЕС), 10% – на гідроелектростанції та гідроакумулюючі електростанції (ГЕС та ГАЕС), 12% – на те- плоелектроцентралі (ТЕЦ), блок-станції та інші об’єкти, близько 2% – на відновлювальну енергетику. При цьому з урахуванням законсервованих блоків і блоків, що перебувають на реконструкції, встановлена потужність готових до експлуатації блоків становить 50 ГВт [11, с. 6]. Існуюча наданий час структура потужностей генерування електроенергії формує дефіцит маневрових і резервних потужностей ОЕС України. За даними НЕК «Укренерго», різниця потужностей у щоденному графіку навантаження енергосистеми (різниця максимуму та мінімуму протягом дня) сягає 8000 МВт у період максимального зимового енергоспоживання та близько 5000 МВт у літній період, тобто 10-15% всієї встановленої генеруючої по- тужності країни. Надлишок потужності в нічні години за дуже обмежених мож- ливостей маневрування ускладнює не тільки стійкість роботи ОЕС України, а й спроможність підтримувати необхідну якість регулювання міждержавних перетоків енергії в межах синхронної роботи ОЕС України із системами інших країн. Крім того, забез- печення якості електроенергії та 
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стабільності напруги, надійності енергосистеми в умовах відхилення фактичних величин потужнос- тей генераторів та споживачів системи протягом доби вимагає існування належного рівня маневрових потужностей. На сьогодні гідроенергетика є головним джерелом високо- мобільного резерву [11, с. 9]. Однак нині в балансі потужностей ОЕС України потужність гідроелектростанцій становить близько 10% проти оптимальних 16%. У години мінімуму для заповнення провалу графіка навантаження відбувається закачування ГАЕС. У години максимального споживання електроенергії ГЕС та ГАЕС покривають до 40-50% пікових навантажень (рис. 1). Однак ТЕС все ще залишаються важливим засобом регулю- вання режимів виробництва електричної енергії в ОЕС. В умовах відсутності маневрових потужностей регулювання здійснюється базисними (з проектним діапазоном регулювання близько 20% від номінальної потужності) блоками ТЕС потужністю 200-300 МВт зі щоденним відключенням при проходженні нічного провалу до 10 і більше блоків. Загалом за останні роки кількість пусків- зупинок блоків при регулювання графіка навантажень становила понад 2500 разів. Такі складні непроектні режими роботи базисних вугільних блоків ТЕС призводять додострокового зношення облад- нання, неекономічного режиму роботи і значного зростання витрат палива. Відповідно до норм витрат палива на пуск енергоблоку з турбіною Т185/220-130 необхідно 71,6 т.у.п., а загальні витрати палива на рік, викликані пусками зупинками блоків становлять близько 200 тис. т.у.п. У зв’язку з вимушеним використанням енергоблоків ТЕС в якості маневрених потужностей енергосис- тема несе значні додаткові експлуатаційні витрати, які можуть бути істотно зменшені в разі вирівнювання добових графіків на- вантаження енергосистеми. Очевидно, що чим більш нерівномірний графік навантаження енергосистеми, тим більша потужність ГЕС та ГАЕС необхідна для забезпечення економічної роботи базових генеруючих агрегатів ТЕС і АЕС без різкого зниження їх навантаження в нічні години, у вихідні та передсвяткові дні. Отже, існуюча в Україні ситуація з нестачею маневрених потужностей призводить до необ- хідності використання великих теплових енергоблоків для регулювання добових графіків електричного навантаження, що нераціонально як з точки зору втрати експлуатаційного ресурсу блоків, так івикористання первинних енергоресурсів. Специфіка електроенергетики полягає в тому, що процеси виробництва та споживання електроенергії відбуваються одно- часно і зберігати електроенергію у значних обсягах неможливо, адже її накопичення пов’язане зі значними капіталовкладеннями. На ринку електроенергії короткостроковий дисбаланс між по- питом і пропозицією може призвести до втрати стійкості ринку. При цьому можливі дві ситуації: коли переважає пропозиція і коли переважає попит. У першому випадку відбувається від- ключення частини енергоблоків. Це призводить до зростання витрат і знижує ефективність діяльності суб’єктів енергоринку. В іншому випадку можливі примусові відключення частини спо- живачів в умовах дефіциту електроенергії (так звані віялові від- ключення). Тобто аварійні відключення призводять до зниження споживання, але не попиту. 
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Тому попит на ринку електроенергії не завжди дорівнює споживанню, хоча споживання завжди від- повідає генерації. На противагу законсервованій структурі встановлених генеруючих потужностей України протягом останніх двох десятків років істотно змінилася структура споживання елек- троенергії (рис. 2). Головною ознакою стало збільшення велектробалансі частки населення, яке має чітке рознесення пікових ранкових та вечірніх навантажень. Крім того, самі піки в абсолютному вираженні також збільшилися через зростання використання електроприладів, у тому числі для охолодження та обігріву помешкань. Не в останню чергу впливають на графік навантаження зміни в розміщенні продуктивних сил, особливо на регіональному рівні. Наприклад, Київ перетворився на мегапо- ліс з режимом споживання фактично великого спального району. В умовах, коли існує суттєвий дисбаланс в регіональному розмі- щенні базисних та маневрових/резервних генеруючих, можливості регулювання дуже різняться. Цим можна пояснити нерівномірний графік віялових відключень у різних регіонах і містах країни. В Україні діють двозонні та тризонні диференційовані тарифи. Запровадження диференційованих у часі тарифів було покликано частково вирішити питання вирівнювання графіку навантажень в енергосистемі. Однак потенційні стимулюючі ефекти тарифної політики майже повністю нівельовані наявністю перехресних суб- сидій. З 2010 року загальний розмір перехресних субсидій в опто- вому ринку електроенергії перевищив 25 млрд. грн. (за діючим на той час курсом долара – 3 млрд. дол. США). Субсидії та дотації зростали з тієї причини, що частка використання електроенергії населенням у загальноукраїнській структурі споживання постійно зростає, збільшившись із 2005 року з 17-18% до 25-27%, у той час як тарифи на кіловат-годину для побутових споживачів до серед- ини 2014 року залишаються незмінними на тлі цінового зростання для промисловості. Найбільшу вигоду від такого становища мають домогосподарства з високими доходами, які споживають най- більш високі обсяги електроенергії, в результаті чого близько ¾ дотацій через енергоринок надходять цілком платоспроможним верствам населення. Більше половини побутових споживачів в Україні використовують до 100 кВт•год електроенергії на місяць. З високою часткою ймовірності саме цю групу споживачів можна вважати малозабезпеченими людьми. Саме на підтримку цих людей іде не набагато більше від п’ятої частини всіх сум дотацій, або близько 6 млрд. грн. Решта (майже 80%) дотацій отримують середньо- і високозабезпечені домогосподарства країни. В Україні для промисловості електроенергія втричі дорожче, хоча енергопостачання населення вимагає значно більших ви- трат. Українські домогосподарства сплачують лише 28% реальної вартості електроенергії. Крім населення пільговими тарифами на електрику в Україні також користуються також вугільники, під- приємства електротранспорту та міського освітлення. У кризові роки уряд встановлював мораторій напідвищення тарифів на елек- троенергію металургам і хімікам (а це вже міжгалузеві перехресні субсидії). Все це в кінцевому підсумку призводить до того, що ціна кіловат-години для промислових споживачів, які 
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не мають пільг, виявляється завищеною на 25-30%, що відповідним чином знижує конкурентоспроможність їх продукції. Питання дефіциту енергії під час піків споживання в економіч- ному сенсі аналогічно недостатній пропозиції і безпосередньо пов’язане зі зростанням цін. У результаті витрати на дорожчу електроенергію включаються у вартість підсумкової продукції, зменшуючи її конкурентоспроможність у споживачів, з одної боку, і викликаючи додаткові витрати на покриття піків споживання у ге- неруючих компаній, з другого боку. Це призводить до необхідності створення ефективних механізмів впливу не тільки на збільшення виробництва електроенергії, а й на збільшення гнучкості (елас- тичності) її попиту. Аналіз цих оцінок для всієї економіки показав, що середня короткострокова еластичність попиту за ціною становила -0,3, а середня довгострокова еластичність – -0,5; для багатьох країн у період зростання цін цінові еластичності були вищі, ніж у період стабільних цін [12]. Початкова поведінкова реакція на зростання цін може потім бути компенсована в період зниження цін, а частина енергозберігаючого ефекту – втрачена. Однак експерти дійшли висновку, що зворотна частина енергозберігаючого ефекту зрос- тання цін досить мала. Ще один важливий висновок: запізнення ефекту від зростання цін є більшим, ніж від зростання доходу. Іншими словами, споживачі енергії швидше реагують назростання доходу, ніж на зміну цін. Залежність попиту на енергію та платіжної дисципліни за енер- гію від частки витрат на енергію має форму крила. До цього ж класу функцій відносяться функції збирання податків за їх ставкою. У міру наближення до порогу платоспроможності еластичність зростає, а потім вона підвищується до -1. Тобто постачальник енергії не отримує додаткового доходу від підвищення ціни. Для України це означатиме, що в разі перевищення сукупної частки витрат на електроенергію та інші комунальні послуги більше 20% від сукупних доходів домогосподарств рівень сплати починає стрімко знижуватися, що врешті-решт призводить до кризи неплатежів навсьому ланцюгу системи енергозабезпечення. Слід зазначити, що перспективність управління попитом на електричну енергію означена Енергетичною стратегією України до 2030 року [13], в якій загальний потенціал енергозбережен- ня, що може бути досягнутий в результаті застосування методів управління навантаженням споживачів, оцінюється в 1263 млн. кВт·г на рівні 2030 року. Перспективна модель ринку електроенергії передбачає активну участь у режимах роботи енергосистеми так званих кваліфікованих споживачів, що здатні реалізувати концеп- цію управління попитом на енергію, брати участь у регулюванні частоти та напруги ОЕС [14]. Увесь склад споживачів-регуляторів можна поділити на дві групи. До першої належать ті, для яких регулювальні заходи ма- ють на меті зниження максимальних електричних навантажень. Це промислові, найчастіше потужні електроустановки (цементні млини, електрозварювальне і електротермічне обладнання тощо). До другої групу входять споживачі-регулятори, які спеціально створюються для використання їх у нічні години, зокрема теплові установки із системою акумулювання низькотемпературного тепла, що 
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можуть використовуватися для опалення й нагрівання технічної та побутової води [10]. Однак на цьому тлі загострюється також і проблема економічних механізмів компенсації реактивної потужності в енергосистемі з боку малих та середніх підприємств. Є багато технічних рішень збалансування попиту та пропо- зиції на ринку електроенергії, однак економічні механізми впро- вадження методів управління попитом недостатньо розроблені. Отже, для успішної реалізації програм з управління попитом на електроенергію необхідно створення економічних стимулів, зацікавлення споживачів, опрацювання методологічних, технічних та нормативно-правових аспектів, що дають можливість спожи- вачам брати участь в регулюванні та регламентують принципи і правила енергоспоживання. Існують декілька апробованих світовою практикою економічних методів управління попитом на електроенергію. У США зіткнулися з необхідністю впровадження управління споживанням під час енергетичних криз 1973 та 1979 років. Тоді уряди багатьох країн взялися за створення програм скорочення енергоспоживання. Одним з перших прикладів стало прийняття Закону про націо- нальну політику енергозбереження (National Energy Conservation Policy Act) у 1978 році у США. У відповідь на зростання цін на пер- винні енергоресурси та їх дефіцит було розроблено ряд заходів, що отримали назву DSM (Demand Side Management або управління споживанням). DSM розвивалося найбільш швидко в Каліфорнії та північно-західній частині США і вже до середини 1980-х поши- рилося на решту території як засіб зменшення потреби в будів- ництві нових станцій і мереж. Створене в 1974 році Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency) у 1993 році почало міжнародну програму з розвитку та просування DSM тех- нологій. На сьогодні ця програма включає 21 країну Європи, Азії, Америки та Австралії . DSM включало ряд заходів, орієнтованих як на загальне зни- ження рівня споживання, так і на вирівнювання графіка наван- таження шляхом зменшення піків, зміщення споживання у часи меншого навантаження енергосистеми, стимулювання попиту в провалах графіка навантаження енергосистеми. Загалом DSM розділяється надва класи підзавдань: методи енергоефективності (Energy efficiency) та управління попитом (Demand response (DR) або Load management (LM). Однак на практиці найбільш поширеними стали лише два методи: динамічна тарифікація та добровільне обмеження попиту з боку споживачів. Промислово розвинуті країни використовують три основні концепції формування тарифних ставок. 1. Тариф розраховується виходячи з повного доходу, до- статнього для покриття витрат протягом періоду експлуатації енергоджерела та утворення певного прибутку. 2. На основі розрахунку короткострокових граничних (маржи- нальних) витрат встановлюються тимчасові змінні тарифи (добові, сезонні), що відображають коливання в графіку навантаження та пов’язані з цим витрати енергокомпаній на маневрування по- тужністю. Це дозволяє балансувати попит і пропозицію на ринку електроенергії. 3. Ціна на електроенергію встановлюється наоснові довгостро- кових граничних витрат, що враховують витрати на спорудження 
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тавведення вексплуатацію нових електрогенеруючих потужностей. Зокрема, в Японії для промислових споживачів тарифи дифе- ренційовані за класами напруги та часу доби. У США встановлені єдині для всіх компаній види тарифів на електроенергію: добові тарифи; сезонні тарифи; тарифи за категоріями споживачів (про- мисловий, сільськогосподарський, побутової тощо); тарифи по надійності електропостачання споживачів, згодних на пере- рви в електропостачанні або значне зниження обсягу електро- споживання в години максимальних навантажень та соціально орієнтовані тарифи. Диференціювання тарифів на електроенергію вирішує прин- ципово важливі в ринкових умовах завдання: 1) встановлення зв’язку між її вартістю та фактичними витра- тами на виробництво й розподіл; 2) обмеження монополії виробників тапідприємств, щонадають послуги з передачі електроенергії; 3) підвищення надійності електропостачання; залучення споживачів для управління власним навантаженням і графіком навантаження енергосистеми; 4) стимулювання енергозбереження та енергоефективності. Для підвищення економічності роботи енергосистем велике значення має встановлення тарифів, диференційованих за се- зонами року та зонами добового часу. Структура тарифу реаль- ного часу складається з погодинної ціни за спожиту в цей годину електроенергію без фіксованої плати за заявлений максимум навантаження, плюс фіксована плата, заснована на минулому споживанні з урахуванням знижок при постачанні на середній та високій напрузі, поправок на втрати трансформації, знижок під час перерв в електропостачанні в минулому тощо, що гаран- тує споживачеві стабільність оплати за цим тарифом – не вище оплати за електроенергію при використанні нормальних тарифів. Для здійснення проектів з управління споживанням необ- хідна розробка регуляторних стимулів, що давали б поштовх до їх впровадження й розвитку. Досить по- ширеною практикою (наприклад, у США) є включення витрат DSM-програм у та- риф на електроенергію (до 16-17%) і не включення інвестиційної складової витрат енергокомпаній, поки нові станції не вво- дяться в експлуатацію (істотне збільшення ризику інвестицій в нові електростанції призводить до прискореного розвитку альтернативних програм управління спо- живанням). Для вирішення конфлікту, викликаного зниженням продажів через зменшення споживання електроенергії, здійснюється індексація втрат доходів. Зо- крема, допускається одержання зі спожи- вачів чистого доходу (який мали б компанії без зменшення продажів енергії). Метод розділення доходів гарантує енергоком- паніям доходи незалежно від обсягу про- дажів. Енергокомпанії складають балансові рахунки відхилення доходів і цю різницю включають у розрахунок ціни на енергію для споживачів на наступний рік. Такий механізм розриває зв’язок між обсягами продажів і прибутком. Відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку електрич- ної енергії» електричні мережі та правила обліку електроенергії повинні регулюватися відповідними кодексами. У кодексі комерційного обліку електричних мереж необхідно передбачи- ти необхідність створення нової системи комерційного обліку на основі технологій «інтелектуальних електромереж» та «інте- лектуального 
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обліку» з метою створення можливостей повноцін- ного впровадження різних методів управління та прогнозування попитом на електроенергію. На нашу думку, на сьогодні в Україні постає питання про необхідність перегляду традиційних принципів тамеханізмів функціонування електроенергетики з точки зору регулювання попиту, а також про створення механізмів функціонування, здатних підвищити споживчі якості та ефективність викорис- тання енергії, забезпечити розвиток галузі в майбутньому. Проте для трансформації існуючої системи потрібні відповідні інституціональні зміни. В інституційній сфері необхідно радикально змінити принципи управління в енергетичному секторі державі, в тому числі запровадити нові форми взаємодії постачальників та споживачів енергії, які повинні забезпечувати рух до створення конкретних форм енергозберігаючих технологій. Вчастині інститу- ціонального середовища необхідно запропонувати всім суб’єктам ринку наукову концепцію, яка стала б складовою національної ідеї створення та впровадження інтелектуальних енергосистем, свого роду національну доктрину побудови суспільства енергоз- берігаючого типу економічного розвитку. Виникає необхідність формування стійкої суспільної свідомості та відповідальності уряду, установ, організацій, суспільства в цілому в новому режимі використання енергоресурсів. Існуюча в Україні ситуація з нестачею маневрових потужностей призводить до необхідності збільшення використання великих теплових енергоблоків для регулювання добових графіків елек- тричного навантаження, що нераціонально з точки зору як втрати експлуатаційного ресурсу блоків, так і використання первинних енергоресурсів. Наразі ресурсний та інвестиційний потенціал роз- витку маневрових та резервних потужностей країни є достатньо обмежений, що ставить на порядок денний дослідження можли- востей збалансування режимів роботи ОЕС з боку пропозиції. 12 значне зниження обсягу електроспоживання в години максимальних навантажень та соціально орієнтовані тарифи. Диференціювання тарифів на електроенергію вирішує принципово важливі в ринкових умовах завдання: 1) встановлення зв’язку між її вартістю та фактичними витратами на виробництво й розподіл; 2) обмеження монополії виробників та підприємств, що надають послуги з передачі електроенергії;   3) підвищення надійності електропостачання; залучення споживачів для управління власним навантаженням і графіком навантаження енергосистеми; 4) стимулювання енергозбереження та енергоефективності. Рис. 3. Методи управління попитом на ринку електроенергії Прямі механізми Energy Efficiency (Енергоефективність) Довгострокова перспектива Demand Response (Управління попитом) Короткострокова перспектива Прямі методи Диференційована тарифікація за часом споживання (Time-Of-UsePricing) Тарифікація в режимі реального часу (Real-Time Pricing) Безпосереднє керування навантаженням (Direct Load Control) Зворотні покупки (Demand Buyback) Переривання навантаження (Interruptible Load) Добровільне 
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зменшення навантаження (Voluntary Curtailment) Непрямі механізми DSM Управління енергоспоживанням. В Україні діють двозонні та тризонні диференційовані тарифи, але у порівнянні з методами, що використовуються в інших країнах, вони можуть бути доповнені сучасними апробованими світовою практикою економічними механізмами та методами управління попитом на ринку електроенергії. Світовий досвід доводить, що існують ефективні механізми взаємодії постачальників та спожива- чів задля вирішення питання збалансування попиту та пропозиції на ринку електроенергії. Дослідження показують, що еластичність споживання електро- енергії за доходами є більшою, ніж цінова еластичність. У сучасних умовах для України це означатиме, що в разі перевищення сукупної частки витрат на електроенергію та інші комунальні послуги понад 20% від сукупних доходів домогосподарств рівень сплати починає стрімко падати, що врешті-решт призводить до кризи неплатежів на всьому ланцюгу системи енергозабезпечення. Для повномасштабного й ефективного використання вище- наведених економічних механізмів управління попитом потрібно створити систему з моніторингу, прогнозування, планування та управління використанням електроенергії як на регіональному, так і на національному рівні. Така система має бути створена з ви- користанням новітніх технологій «інтелектуальних електромереж» та «інтелектуального обліку» в рамках відповідної національної технологічної платформи.   3 Рекомендована література   1. Федишин Б.П. Економіка енергетики. Навчальний  посібник  для  студентів  енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 2003 – 182 с. 2. Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.І. Соловей, В.В. Прокопенко и др. – К.: ІЕЕ НТУУ „КПИ”, 2001. – 472 с.  3. Принципы работы оптового рынка электроэнергии Украины. – Coopers & Lybrand, РДЦ, Вариант 1: 19 июля 1996. – 34 с.  4. Маркевич К. Ціноутворення на енергетичних ринках: досвід ЄС та України. / К.Маркевич, В.Омельченко//Аналітична доповідь. – Київ: Заповіт, 2016. – 56с. Халатов А.А. ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ // А.А. Халатов. - Вісн. НАН України. – 2016. - № 6. – С. 53-61. 5. Постанова від 5 травня 2000 р. N 755 Про утворення державного підприємства "Енергоринок". 6. Вольчин І.А., Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України / І.А.Вольчин, Н.І.Дунаєвська, Л.С.Гапонич, М.В.Чернявський, О.І.Топал, Я.І. Засядько// К.:ГНОЗИС, - 2013 р. 
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