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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ПЕРІОДАМИ 

ЧАСУ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ. 

 

Анотація: Існуючі диференційовані за періодами часу тарифи на електроенергію на сьогоднішній 

день не відповідають сучасним потребам управління попитом споживачів на електричну 

потужність і потребують якнайскорішого удосконалення та подальшого розвитку. Обґрунтовані 

зміни диференційованих тарифів повинні базуватись на детальному аналізі результатів їх 

використання та на оцінці можливих наслідків тих чи інших змін. З метою збереження отриманих в 

показників добової нерівномірності електроспоживання пропонується створення тарифного меню. 

Аннотация: Существующие дифференцированные за периодами времени тарифы на 

электрическую энергию на сегодняшний день не соответствуют современным потребностям 

управления спросом потребителей на электрическую мощность и нуждаются в скорейшем 

усовершенствовании и дальнейшем развитии. Обоснованные изменения диффернциированных 

тарифов должны основываться на детальном анализе результатов их использования и на оценке 

возможных последствий тех или иных изменений. З целью сохранения полученных показателей 

суточной неравномерности электропотребления предлагается создание тарифного меню. 

Annotation: Current electricity tariffs differentiated by periods of time, are not fulfill the current needs of 

demand-side management for electric power and require as soon as possible improvements and further 

development. Well-grounded peak-period tariff changes should be based on a detailed result of their use 

analysis and possible change implications. In order to maintaining achieved nonuniformity power 

consumption ratio offered a menu of tariffs.  

 

Диференційовані за періодами часу  (диференційовані тарифи, ДТ)на електричну енергію діютьв 

Україні з 1995 року.На сьогоднішній день цітарифи залишаються єдиним економічним засобом 

управлінняпопитом споживачів на електричну потужність і енергію. 

Проведений нещодавно аналіз результатів використання диференційованих тарифів [1] показав, що 

за період з 1995 по 2000 рік кількість споживачів, що застосовували ці тарифи («дифтарифних» 

споживачів), поступово зростала, в результаті чого відбулося помітне вирівнювання добових 

графіків електричного навантаження енергосистеми (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Добові графіки електричного навантаження об’єднаної енергосистеми України для 
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зимового режимного дня 1990, 2002 та 2009 років (приведені до середньодобового навантаження). 

 

Однак,починаючи з 2001 року, конфігурація добових графіків навантаження об’єднаної 

енергосистеми (ОЕС) помітно не змінювалась, тобто подальшого їх вирівнювання не відбувалось. 

Це, зокрема, підтверджують результати аналізу суттєвості зміни нерівномірності добових графіків 

навантаження енергосистемипротягом останніх 10 років, який базувався на використанні 

статистичного критерію Фішера (рисунок 2) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 2 Результати аналізу суттєвості зміни нерівномірності добових графіків навантаження 

енергосистеми для літнього сезонуу порівнянні з графіком 2001 року (kн – коефіцієнт 

нерівномірності графіка навантаження, Фрозр– розрахункове значення критерію Фішера, Фкрит –

граничне значення критерію Фішера для рівня значимості помилки р=0,01) 

 

Таким чином, можна стверджувати, що діючі в Україні диференційовані за часом тарифи на 

електроенергію вичерпали можливість подальшого впливу на зміну попиту споживачів на 

електричну потужність. Тим не менше, проблема покриття нерівномірного навантаження 

енергосистеми в умовах надзвичайно несприятливої структури її генеруючих потужностей, 

забезпечення необхідної надійності та якості електропостачанняна сьогоднішній день залишається 

гострою.Отже управління попитом споживачів на електричну потужність і, відповідно, 

удосконалення та подальший розвиток існуючих диференційованих тарифів на електроенергію є 

надзвичайно важливим і актуальним питанням. 

З іншого боку, диференційовані за періодами часу тарифи не електричну енергію за 17 років свого 

існування майже не зазнавали змін. Хоча, зрозуміло, що за такий тривалий період суттєво 

змінились режими та структура споживання електричної енергії в державі. Тому обґрунтовані зміни 

диференційованих тарифів повинні базуватись на детальному аналізі результатів їх використання та 

на оцінці можливих наслідків тих чи інших змін. 

Очевидно, що в процесі аналізу результатів використання диференційованих за періодами часу 

тарифів на електроенергію, перш за все, необхідно з’ясувати: 

 чи відповідають межі та тривалість встановлених тарифних зон доби сучасним 
потребам управління попитом споживачів на електричну потужність; 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

kн 0,876 0,810 0,803 0,820 0,798 0,803 0,800 0,803 0,797 0,794 0,786 

Фрозр 3,747 1,000 1,018 1,052 1,428 1,376 1,539 1,849 1,846 1,524 2,031 

Фкрит 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 
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 чи є «правильним» та достатнім вплив попиту на потужність групи споживачів, які 
розраховуються за диференційованими тарифами, на конфігурацію добового графіку 

навантаження енергосистеми; 

 чи є достатнім вплив самих диференційованих тарифів на зміну характеру попиту на 
електричну потужність споживачів, що їх використовують. 

 

Аналіз тривалості та меж існуючих тарифних зон доби може бути виконанийшляхом групування 

погодинних значень електричного навантаження енергосистеми чи відповідних груп споживачів, 

яке дозволяє за об’єктивним статистичним критерієм (критерієм Стьюдента) визначитигодини доби 

з напівпіковим (близьким до середньодобового), а також з суттєво вищим (піковим) та суттєво 

нижчим від середньодобового («нічним») навантаженням[1, 2]. 

Зокрема, результати визначення фактичних зон доби зі статистично різним рівнем електричного 

навантаження енергосистеми для літнього режимного дня (15 липня 2010 р.) наведені на рисунку 3 

та в таблиці 1.  

 

 

Рисунок 3 Межі фактичних зон доби зі статистично різним рівнем електричного 

навантаження енергосистемидля літнього режимного дня (15 липня 2010 року). 

 

Результати, наведені в таблиці 1, свідчать, що реальні зони доби зістатистично різним рівнем 

навантаження енергосистеми суттєво не співпадають з встановленими НКРЕ тривалістю та межами 

тарифних зон доби. Так, ранковий максимум навантаження енергосистеми на сьогоднішній день 

практично відсутній, апідвищений рівень її навантаження (статистично вищий від 

середньодобового) спостерігається вже у денний період. 

З іншого боку, групування погодинних значень навантаження споживачів, що використовують 

диференційовані тарифи на електроенергію («дифтарифних» споживачів), продемонструвало, що ці 
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споживачі регулюють свійпопитна електричну потужність чітко у відповідності зі встановленими 

тарифними зонами доби і у потрібному напрямку.  

Отже єочевидним, що сучасна конфігурація добових графіків навантаження енергосистеми 

головним чином визначається попитом на електричну потужність всіх інших споживачів, які не 

використовують диференційовані за часом тарифи («недифтарифних» споживачів).  

Таблиця 1 

Порівняння меж діючих тарифних зон та фактичних зон доби, визначених за графіками 

навантаження енергосистеми та відповідних груп споживачів для літнього режимного дня 

(15.06.2010 р.) 

Година 

доби 

Діючі тарифні 

зони доби 

Зони доби зі статистично різним навантаженням  

Енергосистеми 
«Дифтарифних» 

споживачів 

«Недифтарифних» 

споживачів 

1 Нічна зона 
Напівпікове 

навантаження 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

2 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

3 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

4 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

5 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

6 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

7 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

8 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 

Напівпікове 

навантаження 

9 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 

Напівпікове 

навантаження 

10 Пікова зона 
Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 
Пікове навантаження 

11 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

12 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

13 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

14 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

15 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

16 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

17 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
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18 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

19 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

20 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 

Напівпікове 

навантаження 

21 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 
Пікове навантаження 

22 Пікова зона 
Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 
Пікове навантаження 

23 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

24 Нічна зона 
Напівпікове 

навантаження 

Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

 

Таким чином, цілком природно зробити наступний важливий висновок: з метою удосконалення 

диференційованих за часом тарифів на електроенергію визначення тарифних зон доби,які б 

відповідалисучасним потребам управління попитом споживачів на електричну потужність, у 

подальшому необхідно базувати не на аналізі конфігурації графіків навантаження енергосистеми, а 

на дослідженні своєчасності та ступеню протидії навантаження групи «дифтарифних» споживачів 

зміні попиту на потужність всіх інших, «недифтарифних» споживачів. 

Оцінка достатності впливу групи споживачів, що використовують диференційовані тарифи, на 

нерівномірність електричного навантаження енергосистеми в цілому може бути зроблена з 

використанням статистичного критерію Фішера. Порівнюючи за цим критерієм дисперсії будь-

якого добового графіка навантаження енергосистеми і відповідного графіка зміни попиту на 

електричну потужність «недифтарифних» споживачів, стає очевидним, що за нерівномірністю 

навантаження ці графіки відрізняються статистично несуттєво. Тобто, вплив групи «дифтарифних» 

споживачів на нерівномірність сумарного графіку навантаження енергосистеми слід вважати 

недостатнім. 

При цьому цілком зрозуміло, що при існуючих співвідношеннях середньої потужності зазначених 

груп споживачів (рисунок 4) «дифтарифні» споживачі в принципі не здатні забезпечити бажаного 

суттєвого зниження нерівномірності попиту на електричну потужність інших споживачів, які не 

використовують диференційовані тарифи. Для цього було б необхідно, щоб загальне навантаження 

групи споживачів, які використовують диференційовані тарифи, значно зросло, що в умовах 

існуючої системи тарифів може відбутися тільки поступово, протягом тривалого часу. 
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Рисунок 4. Графіки навантаження споживачів, що використовують диференційовані 

тарифи, та всіх інших споживачів електроенергії для літнього режимного дня 2010 року 

Однак зметою визначення напрямків удосконалення діючих в Україні диференційованих за часом 

тарифів на електроенергію, яке є необхідним і можливим вже зараз, важливо додатково 

проаналізувати, чи існуючий вплив «дифтарифних» споживачів на нерівномірність навантаження 

енергосистеми має потрібний характер і є достатнім не тільки протягом доби в цілому, але й у 

кожну окрему годину доби. 

Визначення характеру та ступеню щогодинного впливу попиту на потужність споживачів, що 

використовують диференційовані тарифи, на нерівномірність навантаження енергосистемиможе 

базуватися на використанніметодів кореляційного та дисперсійного аналізу.З цією метою 

потрібнодля кожної години доби визначити величинузміни (варіації) навантаження «дифтарифних» 

та всіх інших споживачів. 

Оцінка ступеню протидії зміни попиту на потужність зазначених груп споживачів може бути 

одержана шляхом розрахунку та аналізу погодинних значень коваріації приростів електричного 

навантаження, віднесених до добутку величин  середньоквадратичного відхилення варіацій 

відповідного навантаження (рис. 5). Сума таких «відносних» коваріацій протягом будь-якої доби 

являє собою коефіцієнт взаємної кореляції між приростами зміни навантаження споживачів, що 

використовують диференційовані тарифи, та споживачів, що їх не використовують.  

Взаємний вплив зміни попиту на електричну потужність «дифтарифних» та «недифтарифних» 

споживачів можна вважати значимим у тому випадку, якщо величина коефіцієнту кореляції 

перевищує значення -0,5151, що відповідає критичному значенню показника Пірсона для 22 

ступенів свободи та рівня значимості помилки р=0,01 [2, 3]. 

Отже, протидію зміни навантаження споживачів, що використовують диференційовані тарифи, 

змініелектричного навантаження всіх інших споживачів у кожну годину доби можна вважати 

суттєвою лише у тому випадку, якщо кожна погодинна складова відповідного коефіцієнта кореляції 

буде не меншою від їхсереднього значення, що дорівнює-0,0215 

Як свідчить рисунок 5, протидія споживачів, що використовують диференційовані тарифи, зміні 

навантаження всіх інших споживачів електроенергії протягом доби є дуже нерівномірною. При 

цьому помітно, що протягом 3-ої,4-ої, 10-ої, 14-ої, 19-ої, 20-ої, 22-ої, та 23-ої години доби 

«дифтарифні» споживачі не тільки не протидіють, але навіть сприяють, хоч і незначно, збільшенню 

нерівномірності електричного навантаження енергосистеми. З іншого боку, 

протидія«дифтарифних» споживачів зміні навантаження всіх інших споживачів є цілком 

достатньою в години ранкового максимуму навантаження енергосистеми та на початку нічної зони 

доби. В той же час, в зоні вечірнього максимуму навантаження лише протягом 21-ої години 

навантаження групи споживачів, що використовують диференційовані тарифи, змінюється у 
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протилежному напрямку по відношенню до зміни попиту на потужність інших споживачів.  

Отже, з метою удосконалення діючих диференційованих за часом тарифів на електроенергію, 

необхідно звернути увагу на зазначені години доби, в які «дифтарифні» споживачі зовсім не 

протидіють зміні навантаження всіх інших споживачів електричної енергії, або в які ця протидія є 

недостатньо суттєвою. Очевидно, що для цього потрібно відповідним чином скоригувати межі та 

тривалість встановлених тарифних зон доби.   

 

 
Рисунок 5. Результати оцінки ступеню протидії змінинавантаження споживачів, що 

використовують диференційовані тарифи на електроенергію, зміні навантаження споживачів, що 

їх не використовують 

 

Як зазначалося, протягом останніх 10 років помітних змін конфігурація добових графіків 

електричного навантаження об’єднаної енергетичної системи України не відбувалося. Це свідчить 

про те, що група споживачів, які використовують диференційовані тарифи, протягом того ж періоду 

також суттєво не змінювала характер свого попиту на потужність. Тому з метою удосконалення та 

подальшого розвитку існуючих диференційованих за часом тарифів на електроенергію необхідно 

проаналізувати також, чи є достатнім вплив цих тарифів на зміну конфігурації графіків 

електричного навантаження групи «дифтарифних» споживачів, і чи не є можливим посилити цей 

вплив, змінюючи рівень відповідних тарифних коефіцієнтів. Зрозуміло, що такий аналіз необхідно 

здійснювати на основі визначення деякого кількісного показника ступеню впливу 

диференційованих тарифів на попит на електричну потужність споживачів, що їх використовують. 

Одним з таких кількісних показників є коефіцієнт еластичність попиту споживачів на електричну 

потужність та енергію. Такий показник широко використовується в багатьох країнах світу в цілях 

прогнозування можливих змін споживання електричної потужності та енергії при тих чи інших 

змінах її вартості і, відповідно, з метою управління попитом споживачів на електричну потужність 

та енергію. Зокрема, починаючи з 70-х років минулого сторіччя, цей показних застосовують і для 

аналізу попиту на електричну потужність споживачів, що розраховуються за диференційованими за 

часом тарифами [4. 5]. 

У випадку трьохзонного тарифу зміна середньої потужності, що споживається в кожній з зон доби, 

буде визначатись рівнянням, яке в матричній формі має наступний вигляд: 
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де   і – зміна обсягу споживання електричної енергії (середньої потужності) у відповідній зоні 

доби, МВт∙год;   і – зміна вартості електричної енергії для кожної зони доби, грн./МВт∙год;     – 

коефіцієнт цінової еластичності попиту споживачів на електричну потужність в i–ій зоні доби при 

зміні вартості електричної енергії в j–ій зоні. 

В економічній теорії існує декілька методів аналізу попиту споживачів за ціновими факторами [6]: 

- визначення теоретичних коефіцієнтів еластичності на основі проведених досліджень для 

характерної групи споживачів, із структурою і режимами споживання близькими до цільової групи; 

- визначення емпіричних коефіцієнтів еластичності на основі наявної статистичної 

інформації; 

- використання в цілях вивчення еластичності попиту споживачів на електричну 

потужність і енергію методів експертного опитування. 

Результати досліджень підтверджують, що аналіз еластичності попиту споживачів на 

електричну потужність найбільш доцільно здійснювати на основі застосування експертних методів. 

При цьому в ході опитування фахівцям різного профілю, які працюють на характерних виробничо-

господарських об’єктах, надається декілька можливих варіантів диференційованих за часом тарифів 

на електроенергію, що відрізняються між собою рівнем тарифних коефіцієнтів. Експертам 

(енергетикам, менеджерам виробництва, технологам, співробітникам планово-економічних 

підрозділів) пропонується на основі їх спеціальних знань та професійного досвіду оцінити можливі 

обсяги споживання електричної енергії на відповідному об’єкті в кожній зоні доби у випадку 

застосування кожного з варіантів диференційованих тарифів. 

З математичної точки зору в результаті експертного опитування з’являється можливість 

поставити у відповідність деякому вхідному вектору тарифних коефіцієнтів певний вектор 

можливих значень середнього електричного навантаження «дифтарифних» споживачів в кожній 

зоні доби. 

Враховуючи, що думки фахівців значною мірою мають суб’єктивний характер і формуються 

в умовах відсутності достовірної інформації з зазначеного питання, обробку одержаних результатів 

необхідно здійснювати з застосуванням методів нечіткої логіки та математики. При цьому 

результатом дослідження має бути модель еластичності попиту споживачів на електричну 

потужність, яка являє собою певний набір нечітких логічних рівнянь.  

Такі рівняння будуються на базі матриці експертних знань, отриманої в результаті опитування, і 

дозволяють розраховувати числові значення функцій приналежності різних варіантів вихідного 

вектору рішень при фіксованих значеннях вхідних змінних. В якості остаточного рішення 

приймається варіант з найбільшим значенням функцій приналежності.  

Таким чином, на основі застосування методів експертного опитування та нечіткої математики може 

бути визначена та проаналізована еластичність попиту споживачів на електричну потужність, що, в 

свою чергу, дає змогу у подальшому приймати обґрунтовані рішення щодо коригування рівня 

ставок діючих в Україні тарифів на електроенергію, диференційованих за зонами доби. 

Отже, першочерговими напрямками удосконалення існуючих диференційованих за часом тарифів 

не електричну енергію,  які відповідають сучасним потребам управління попитом споживачів на 

електричну потужність слід вважати: 

 запровадження системи моніторингу та поглибленого аналізу результатів 

використання диференційованих тарифів; 

 періодичне коригування тривалості та меж встановлених тарифних зон доби; 

 періодичний обґрунтований перегляд рівня тарифних коефіцієнтів з метою посилення 

впливу диференційованих тарифів на зміну характеру попиту споживачів на 

електричну потужність протягом доби.  

Цілком зрозуміло, що будь-які радикальні зміни існуючих диференційованих за часом тарифів на 
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електричну енергію, здебільшого, є небажаними як для споживачів, що використовують такі 

тарифи, так і для енергопостачальних організацій. Крім того, такі зміни можуть призвести до 

погіршення вже досягнутої на сьогоднішній день конфігурації добових графіків попиту на 

потужність «дифтарифних» споживачів, і, відповідно, графіків електричного навантаження 

енергосистеми в цілому. 

Виходячи з цих міркувань, удосконалення та подальший розвиток діючих диференційованих 

тарифів пропонується шляхом поступового створення кількох груп споживачів, що 

розраховуватимуться за такими тарифами.  

При цьому для вже сформованої на сьогоднішній день групи «дифтарифних» споживачів повинні 

залишатися незмінними встановлені зараз тривалість та межі тарифних зон доби, а також існуючі 

рівні тарифних коефіцієнтів, що їм відповідають. 

Для кожної нової групи «дифтарифних» споживачів, що створюватимуться у подальшому, мають 

встановлюватись інші тривалість та межі тарифних зон доби, а також рівні тарифних коефіцієнтів, 

які повинні визначатися, виходячи з актуальних на відповідний період потреб енергетичної галузі. 

Такий підхід до коригування діючих диференційованих тарифів дасть змогу зберігати вже досягнуті 

результати вирівнювання добових графіків навантаження енергосистеми, а також і далі 

полегшувати режими виробництва електроенергії, поступово розширюючи межі та підвищуючи 

дієвість управління попитом споживачів на електричну потужність. 
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