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ПЕРЕХОДУ ВІД РИНКУ «ЄДИНОГО ПОКУПЦЯ» ДО РДДБР 

 
В статті розглядаються умови забезпечення стійкого функціонування 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в умовах переходу 

України від ринку «єдиного покупця» електроенергії до ринку двосторонніх договорів та 

балансуючого ринку (РДДБР). Досліджено недоліки та неузгодженості сучасного стану 

АСКОЕ та їх вплив на застосування АСКОЕ в РДДБР. В результаті наведено запропоновані 

можливості приведення АСКОЕ до вимог переходу до перспективного ринку, обгрунтована 

необхідність їх виконання. 

Ключові слова: АСКОЕ, функціонування, забезпечення, перехід, ринки енергії, 

уніфікація. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСКУЭ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ РЫНКА «ЕДИНОГО ПОКУПАТЕЛЯ» К РДДБР 

 

В статье рассматриваются условия обеспечения устойчивого функционирования 

автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в условиях 

перехода Украины от рынка «единого покупателя» электроэнергии к рынку двухсторонних 

договоров и балансирующего рынка (РДДБР). Исследованы недостатки и несогласованности 

современного состояния АСКУЭ и их влияние на применение АСКУЭ в РДДБР. В результате 

приведены предложенные возможности приведения АСКУЭ к требованиям перехода к 

перспективному рынку, обоснована необходимость их выполнения. 

Ключевые слова: АСКУЭ, функционирование, обеспечение, переход, рынки энергии, 

унификация. 

 

SUPPORT OF SUSTAINABLE FUNCTIONING OF THE ASCEM  IN THE 

CONDITIONS OF TRANSITION FROM THE MARKET "SINGLE BUYER" TO RDDBR 

 
This article discusses the frameworks conditions for sustainable functioning of the 

automated systems of commercial electricity metering (ASCEM) in the conditions of the transition 

from the market of Ukraine "single buyer" of electricity to the market of bilateral contracts and 

balancing market (RDDBR). Disadvantages and inconsistencies of the current state of ASCEM and 

their impact on the application of ASCEM in RDDBR are researched in this article. The result of 

researches shows the possibility of reducing the proposed metering requirements to transition to a 

perspective market and necessity of their implementation is well founded. 

Keywords: ASCEM, functioning, providing, transition, energy markets, the unification. 

 
Вступ. Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки будь-якої 

держави. Тому, необхідною умовою стабілізації економіки та її структурних перетворень, 

забезпечення економічної безпеки держави, а також задоволення потреб населення та 

суспільного виробництва в електричній енергії є ефективне та надійне функціонування 

електроенергетичної галузі [1].  
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Але до цього часу в Україні в галузі електроенергетики спостерігається низка 

проблем: немає реально незалежного регулятора галузі; не розмежовані функції 

енергопостачальних компаній, які поєднують постачання (продаж) електроенергії та її 

транспортування; немає прозорої і зрозумілої системи ціноутворення та інші, які необхідні 

бути вирішені [2, 3]. 

Для досягнення цієї мети необхідне реформування галузі, насамперед – формування 

конкурентного, ефективного ринку електроенергії, спроможного забезпечити формування 

економічно обгрунтованих цін та створити сприятливе середовище для залучення коштів у 

модернізацію і розвиток галузі. Необхідно впровадити регулювання ринку електроенергії, яке 

б забезпечувало надійне виробництво та постачання електричної енергії її споживачам в 

умовах ринкової економіки та різноманітності правовідносин учасників, серед яких є як 

органи державної влади, так і окремі господарюючі суб’єкти. Такий ринок надалі стане 

основою не лише вирішення проблеми енергозабезпечення країни, але й успішної інтеграції в 

енергетичні ринки ЄС [2, 3]. 

Мета та завдання дослідження. Визначити умови забезпечення стійкого 

функціонування автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в 

умовах переходу від ринку «єдиного покупця» електроенергії до ринку двосторонніх 

договорів та балансуючого ринку (РДДБР). Виділення певних характеристик та недоліків 

сучасного стану АСКОЕ в Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України, які повинні бути 

змінені та/або доповнені для успішного застосування АСКОЕ в умовах запровадження 

перспективних ринків. 

 

Відповідно до Концепції функціонування і розвитку ОРЕ [1] в Україні здійснюється 

поетапний перехід ринку від існуючої моделі «єдиного покупця» до повномасштабного 

конкурентного ринку - РДДБР [4]. 

Повномасштабний РДДБР охоплює кілька ринків: 

 ринок довгострокових договорів (РДД), на якому покупці і продавці 

укладають контракти на постачання електроенергії (електричної потужності) на довгострокові 

періоди (місяць, рік тощо); 

 ринок «на добу наперед» (РДН), на якому уточнюються законтрактовані на 

РДД обсяги постачання електроенергії (електричної потужності) на наступну добу; 

 балансуючий ринок (БР), на якому в реальному часі узгоджуються поточні 

рівні попиту й пропозиції на електричну потужність (електроенергію) [1, 5]. 

 

Головним очікуваним результатом запровадження РДДБР в Україні вважається 

перспектива створення повноцінного балансуючого механізму узгодження попиту й 

пропозицій в енергоринку в реальному часі [4]. Забезпечення умов виконання системним 

оператором функцій балансування ринку в реальному часі вимагатиме побудови 

повномасштабної багатофункціональної системи контролю й керування поточними режимами 

енерговикористання та повної автоматизації процесів обліку й розрахунків за електричну 

енергію відповідно до правил РДДБР. Однією з невід’ємних умов успішного вирішення цих 

завдань є забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку на всіх 

етапах електроенергетичного виробництва [5, 6]. 

На сьогоднішній день облік електричної енергії та формування інформаційного 

забезпечення розрахунків за електричну енергію в ОРЕ України здійснюється АСКОЕ, які 

створюються у суб’єктів ОРЕ та одночасно впроваджуються у суб’єктів роздрібного ринку 

електроенергії України на основі певної нормативної бази. Це вказує на масове паралельне 
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впровадження АСКОЕ у подавляючої більшості потенційних суб’єктів РДДБР, що, врешті 

решт, допоможе досягнути автоматизації процедури складання електроенергетичного балансу 

України.  

Але побудова повномасштабної багатофункціональної АСКОЕ ОРЕ, яка 

складатиметься з АСКОЕ Головного оператора (ГО) та АСКОЕ суб’єктів енергоринку 

(оптового і роздрібного), а також забезпечення її стійкого функціонування в умовах переходу 

від ринка «єдиного покупця» до РДДБР повинні базуватися на виконанні завдань та цілей, що 

мають вирішуватись АСКОЕ під час запровадження перспективних моделей енергоринку 

України, в першу чергу РДДБР.  

Щоб визначити основні умови забезпечення стійкого функціонування АСКОЕ в 

умовах переходу від ринку «єдиного покупця» до РДДБР, перш за все необхідно розглянути 

наявні характеристики та/або недоліки сучасного стану АСКОЕ в ОРЕ України, які не 

дозволяють успішно застосовувати їх за нової перспективної моделі та вимагають 

доопрацювання. 

Для цього спочатку розглянемо сучасну функціональну схему обміну даними 

комерційного обліку (ДКО) між суб’єктами ОРЕ, яка представлена на рисунку 1.  

Вимірювання, збір та обробка ДКО на рівні суб’єктів ринку, таких як виробники 

електроенергії та постачальники електроенергії за регульованим тарифом (ПРТ) виконується 

за допомогою АСКОЕ операторами комерційного обліку електроенергії. Обробка та передача 

ДКО електроенергії постачальників за нерегульованим тарифом (ПНТ) здійснюється 

операторами комерційного обліку ПРТ, на території яких здійснюється діяльність ПНТ. 

Головний оператор (ДП «Енергоринок») отримує дані комерційного обліку для 

здійснення розрахунків за електроенергію паралельно в два способи:  

- від енергосистеми ДП «НЕК «Укренерго» електронною поштою у вигляді 

макету 30817 у МВт*г у цілих числах;  

- від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ згідно уніфікованого Реєстру даних 

автоматизованим шляхом за допомогою уніфікованого протоколу передавання даних 

вимірювань (УППДВ) в кВт*г у цілих числах [5].  

ДКО, які надходять до ГО від енергосистеми ДП «НЕК «Укренерго» у вигляді макету 

30817, вважаються збалансованими і мають нижчий пріоритет перед даними АСКОЕ суб’єктів 

ОРЕ. Дані комерційного обліку електроенергії, які надходять до АСКОЕ ГО ОРЕ від АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ за допомогою УППДВ вважаються незбалансованими і мають вищий пріоритет 

перед даними макету 30817. ГО верифікує дані, що надійшли від суб’єктів ОРЕ за допомогою 

УППДВ. За позитивними результатами перевірок ГО визначає уточненні погодинні дані 

сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єктів ОРЕ на основі 

даних з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, та погодинних даних сальдо 

перетоків, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. Далі оброблені агреговані дані Головним 

оператором надаються Розпоряднику системи розрахунків для розрахунку платежів за 

електроенергію [5]. 
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Рис. 1 – Схема обміну даними комерційного обліку між суб’єктами ОРЕ України 
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Розглядаючи вимоги переходу до нового перспективного ринку електроенергії, та 

аналізуючи місце та характеристики АСКОЕ в ньому згідно [5, 6], наведемо в таблиці 1 

недоліки та невідповідність сучасного стану АСКОЕ для запровадження переходу до нової 

моделі ринку та запропоновані згідно [6] зміни та вдосконалення на ринку електроенергії. 

 

Таблиця 1 – Сучасний стан АСКОЕ ОРЕ та умови його стійкого функціонування під 

час переходу до РДДБР 

Недоліки та невідповідність сучасного 

стану АСКОЕ для запровадження РДДБР в 

Україні 

Можливі запропоновані зміни, 

необхідні для забезпечення стійкого 

функціонування АСКОЕ під час переходу 

до РДДБР 
Побудова, впровадження та застосування 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ здійснюється на підставі 

розрізнених нормативних документів (НД), вимоги 

яких не погоджені.  

Як наслідок: суттєве обмеження 

ефективного застосування АСКОЕ ОРЕ на 

сучасному етапі.  

Створення єдиної нормативної бази, яка 

повинна містити розвинуті деталізовані вимоги 

щодо розроблення, побудови, впровадження та 

застосування АСКОЕ. Ці вимоги повинні бути 

цілісними, узгодженими та нормувати завершений 

життєвий цикл АСКОЕ суб’єкта РДДБР. 

Застосування в АСКОЕ суб’єктів приладів 

комерційного обліку (ПКО) електроенергії різних 

рівнів, з різною структурою первинних баз данних 

(ПБД), форматів зберігання та передавання 

параметрів енерговикористання. Відсутність вимог 

до їх функціональних можливостей та уніфікації 

технічних характеристик. 

Як наслідок: неможливість проведення ГО 

узгодженої технічної політики, ускладнення 

інтеграції АСКОЕ споживачів до АСКОЕ ОРЕ 

України в умовах РДДБР 

Запровадження уніфікованих технічних 

рішень під час побудови АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, 

доповнених вимогами щодо уніфікації даних 

комерційного обліку, застосування в АСКОЕ 

приладів комерційного обліку електроенергії, 

інформаційних стиків АСКОЕ різних рівнів, 

метрологічного забезпечення АСКОЕ, верифікації 

та валідації даних комерційного обліку тощо.  

Обмін даними між суб’єктами  ОРЕ 

здійснюється за допомогою електронної пошти 

шляхом пересилання текстових файлів-макетів, що 

містять ДКО та не містять жодних ознак якості 

(достовірності) ДКО. 

Як наслідок: нездатність забезпечення 

своєчасного обміну ДКО під час запровадження 

перспективних моделей енергоринку. 

Недисциплінованість суб’єктів під час формування 

та передачі даних. 

Розширення Реєстру кодів суб’єктів, 

обладнання, організацій, територій та точок обліку 

енергоринку України (РКОЕ), який має 

застосовуватися під час інформаційної взаємодії 

суб’єктів РДДБР.  

Уніфікація вимог щодо інформаційної 

взаємодії АСКОЕ суб’єктів енергоринку.  

Передача необроблених даних по точках 

комерційного обліку за допомогою УППДВ між 

суб’єктами ОРЕ. Забезпечення регламентованого 

дистанційного автоматизованого доступу до ПБД 

ПКО. 

Суб'єкти ОРЕ передають ГО попередньо 

визначені агреговані ДКО.   

ГО не має дистанційного автоматизованого 

доступу до первинних даних обліку електроенергії 

та іншої інформації, на підставі якої можна 

встановити достовірність даних комерційного 

обліку. Верифікація і валідація даних комерційного 

обліку, що надійшли до  

Забезпечення можливості дистанційного 

автоматизованого доступу ГО до первинних даних 

обліку електроенергії і верифікування агрегованих 

даних комерційного обліку на підставі первинних 

даних обліку. 
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продовження таблиці 1 
ГО від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, здійснюється 

на підставі непрямих перевірок даних. 

Як наслідок: загроза недостовірності ДКО, 

що передані ГО. Неможливість виконання ГО 

процедури верифікації та валідації ДКО з 

встановленою вірогідністю. 

 

Синхронізація вимірювань в АСКОЕ ОРЕ 

України здійснюється сьогодні нерегулярно за 

показами різних джерел часу. Процедури 

коригування часу в приладах обліку електроенергії 

не погоджені і здійснюються в умовах абсолютної 

невизначеності. 

Як наслідок: неможливість достовірного 

визначення і виключення з результатів вимірювань 

похибки формування інтервалів часу під час 

диференційованого обліку електроенергії [9, 31]. 

Затвердження вимог щодо прив’язки шкал 

часу (ШЧ) приладів комерційного обліку 

електроенергії до національної шкали 

координованого часу (НШКЧ). Синхронізація 

показів інтегрованого в ПКО годинника із 

показами еталонних годинників та їх коригування. 

 

Невизначеність порядку метрологічного 

забезпечення АСКОЕ, неможливість 

обгрунтованного оцінювання результуючих 

похибок вимірювань АСКОЕ із завданою 

вирогідністю. 

Як наслідок: ускладнення формування 

достовірних електроенергетичних балансів в ОРЕ 

України. 

Головним оператором разом із центральним 

органом виконавчої влади України з метрології  

повинен бути визначений і запроваджений 

порядок метрологічного забезпечення АСКОЕ. 

Відсутність єдиної нумерації точок 

комерційного обліку електроенергії в ОРЕ. 

Неможливість отримання ГО від суб’єктів ОРЕ 

облікових даних по точках обліку, в першу чергу з 

метою верифікації агрегованих ДКО по групових 

каналах обліку. 

Як наслідок: неможливість формування ГО 

достовірної актуальної БД по точках обліку, 

неможливість ефективного балансування ринку в 

РДДБР. 

РКОЕ має бути суттєво розширений з метою 

забезпечення можливості кодування нових 

суб’єктів та об’єктів, в т.ч. споживачів 

електроенергії (електричної потужності) – 

потенційних суб’єктів РДДБР, а також всіх точок 

комерційного обліку електроенергії цих суб’єктів. 

 

Значна кількість ПКО електроенергії 

виявилася незахищеною від несанкціонованого і 

неконтрольованого втручання. Існує проблема 

захисту даних комерційного обліку під час їхнього 

формування, передавання, оброблення, зберігання 

та відображення. 

Як наслідок: небезпека можливого масового 

спотворення ДКО багатьох потенційних суб’єктів 

РДДБР 

 

Побудова корпоративної мережі передачі 

даних та забезпечення узгоджуваного 

рівноправного регламентованого дистанційного 

доступу всіх зацікавлених суб’єктів ОРЕ в 

автоматизований спосіб до ПБД ПКО, прийняття 

керівних документів щодо кодування та 

електронного підпису ДКО, визначення 

відповідальності суб’єктів енергоринку за 

достовірність даних комерційного обліку в умовах 

формування і передавання даних АСКОЕ в 

автоматичному режимі.  

 

 

 

продовження таблиці 1 
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Багатофункціональні електронні лічильники 

електроенергії, які постачаються в Україну, 

забезпечуються тільки експлуатаційною 

документацією. Технічні  описи, принципові схеми, 

описи комунікаційних протоколів не надаються 

споживачу лічильників та іншим зацікавленим 

сторонам.  Більшість нових лічильників не 

успадковує технічні характеристики попередніх 

моделей, які є важливими під час їхнього 

застосування АСКОЕ. 

Як наслідок: ускладнення побудови АСКОЕ, 

та можливість суттєвих непередбачуваних 

витрат на модернізацію АСКОЕ 

Забезпечення гарантованого постачання в 

Україну багатофункціональних електронних 

лічильників електроенергії обраних типів з 

відповідною ним повною технічною 

документацією та збереженням спадковості 

критичних (з точки зору застосування цих 

лічильників в АСКОЕ) технічних характеристик в 

разі модернізації лічильників обраних типів або 

запровадження нових моделей лічильників 

виробниками. 

 

Отже, можна стверджувати, що виконання всього комплексу вищевказаних вимог 

дозволить створити передумови для якісної побудови, впровадження, узгодженого 

функціонування й ефективного застосування АСКОЕ суб’єктів РДДБР в єдиній розподіленій 

АСКОЕ енергоринку України та забезпечить достовірність й актуальність даних комерційного 

обліку за будь-якої моделі енергоринку. Виконання лише окремих вимог до АСКОЕ без 

вирішення всього комплексу завдань може не призвести до очікуваного ефекту.  
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