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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ПЕРІОДАМИ ЧАСУ ТАРИФІВ 

НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ НА ПОПИТ  СПОЖИВАЧІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ 

ПОТУЖНІСТЬ 

В статті проаналізовано вплив диференційованих тарифів на електричну енергію на 

конфігурацію добових графіків електричного навантаження споживачів. Виділені групи 

споживачів, які готові змінювати конфігурацію свого графіку навантаження в залежності 

від величини співвідношень тарифних коефіцієнтів. Визначено можливий перерозподіл  

навантаження споживачів протягом доби. 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО ПЕРИОДАМ ВРЕМЕНИ 

ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НА СПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ 

В статье проанализировано влияние дифференцированных тарифов на электрическую 

энергию на конфигурацию суточных графиков электрической нагрузки потребителей. 

Выделенные группы потребителей, которые готовы менять конфигурацию своего графика 

нагрузки в зависимости от величины соотношений тарифных коэффициентов. Определено 

возможное перераспределение нагрузки потребителей на протяжении  суток. 

 

ANALYSIS OF DIFFERENTIATED BY TIME PERIOD THE TARIFF FOR 

ELECTRICITY AT CONSUMER DEMAND FOR ELECTRIC CAPACITY 

This paper analyzes the impact of differentiated tariffs for electricity on the configuration of 

daily schedules of electric load customers. The selected group of consumers who are ready to 

configure your graphics load depending on the size ratio of tariff rates. Definitely possible 

redistribution of loads of consumers during the day. 

 

Вступ. Через нерозривність процесу електропостачання й електроспоживання 

енергосистема змушена покривати графік навантаження споживача з усіма його 

нерівномірностями. Але енергосистема не завжди здатна задовольнити попит споживачів на 

електричну потужність, який швидко змінюється.  

При покритті добового графіка електричного навантаження основні труднощі пов'язані 

з забезпеченням максимуму навантаження й необхідної швидкості набору навантаження в 

години ранкового максимуму, а також необхідного розвантаження в години провалу 

електричного навантаження. Причиною тому, що енергосистема не завжди може 

задовольнити попит споживачів є практично повна відсутність в ОЕС України маневрених 

генеруючих потужностей. 

Вирішення цієї проблеми потрібно шукати не тільки у напрямку створення і введення 

в експлуатацію додаткових маневрених потужностей, зокрема, потужностей ГЕС і ГАЕС, або 

ж використання значного потенціалу децентралізованої (розосередженої) генерації. Помітного 

полегшення режимів виробництва та розподілу електроенергії в ОЕС, підвищення надійності 

та економічності її функціонування можна досягти також шляхом дієвого управління попитом 

споживачів на електричну потужність. 
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Одним із основних економічних методів управління електроспоживанням є тарифи на 

електричну енергію, котрі повинні не лише повертати витрати на виробництво, передачу та 

розподіл енергії і забезпечувати необхідний рівень прибутку, але й бути ефективним 

інструментом регулювання процесу електроспоживання.  

На сьогоднішній день в Україні єдиним засобом економічного управління попитом 

споживачів на електричну потужність є тарифи на електроенергію, диференційовані за 

періодами часу (далі – диференційовані тарифи), які діють в нашій державі з 1995 року.  

Завдання дослідження: дослідити можливість управління попитом споживачів на 

електричну потужність за допомогою диференційованих за періодами часу тарифів на 

електричну енергію. 

Мета дослідження: визначення впливу рівня ставок диференційованих за періодами 

часу тарифів на електричну енергію на конфігурацію добових  графіків навантаження 

споживачів, що їх використовують. 

Виклад основного матеріалу 
Для виконання аналізу використання діючих в Україні тарифів на електричну енергію, 

диференційованих за періодами часу, а також визначення можливих та доцільних напрямків 

їх подальшого удосконалення було проведено анкетне опитування енергоємних споживачів, в 

кількості 77 споживачів, що використовують диференційовані тарифи та 72 споживача, які 

розраховуються за звичайним тарифом. Споживачі обирались кваліфікованими спеціалістами 

найкрупніших енергопостачальних компаній, як найбільш характерні в регіоні. Загалом 

опитування було проведено в 9 енергопостачальних організаціях. 

Аналіз використання протягом останніх 10 років диференційованих тарифів свідчить, 

що на сьогоднішній день економічна заінтересованість споживачів у подальшому 

вирівнюванні графіків навантаження енергосистеми є дуже низькою [1]. Тобто, існуючі 

диференційовані тарифи вичерпали свої можливості впливу на характер попиту на електричну 

потужність тих споживачів, які їх використовують.  

З метою визначення шляхів удосконалення існуючих диференційованих тарифів перш 

за все необхідно проаналізувати вплив цих тарифів на конфігурацію добових графіків 

електричного навантаження споживачів. Для цього, зокрема, слід визначити та дослідити 

зв'язок між рівнем тарифних ставок (або тарифних коефіцієнтів), встановлених для 

відповідних зон доби, і змінами характеру попиту споживачів на потужність, що відбулися або 

могли б відбутися завдяки застосуванню диференційованих тарифів.  

Зважаючи на те, що за 17 років використання в нашій державі диференційованих 

тарифів на електричну енергію тарифні коефіцієнти для зон доби змінювались незначно і 

всього кілька разів, наявних статистичних даних недостатньо для побудови та аналізу 

відповідних стохастичних залежностей. Тому для вирішення цієї задачі в умовах 

невизначеності та недостатності вихідної інформації пропонується використовувати методи 

експертного оцінювання, а також нечіткої математики та логіки [2-3]. 

При застосуванні експертних методів 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 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. Опитування проводиться для двох типів підприємств: 

- промислові підприємства,  що використовують диференційовані за періодами 

доби тарифи на електричну енергію; 
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- промислові підприємства, які розраховуються за звичним одноставочним 

тарифом, і є перспективними з точки зору регулювання їх попиту не електричну потужність і 

енергію впродовж доби. 

В проведеному експертному опитуванні були задіяні близько 150 підприємств різних 

галузей промисловості і, відповідно, з різних технологічними процесами виробництва. З 

метою отримання надійних результатів аналізу та обробки отриманої від експертів інформації 

необхідно, перш за все, оцінити ступінь узгодженості думок експертів та виявити причини їх 

неоднорідності. 

Так для споживачів, які розраховуються за одноставочними тарифами отримані 

наступні результати, наведені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Результати  аналізу узгодженості думок експертів для споживачів, що 

розраховуються за одноставочним тарифом 

 

Експертні думки, які виявились значно нижчими від загальної думки експертів групи 

представляють групу споживачів, які при будь-яких варіантах співвідношень тарифних 

коефіцієнтів у зв’язку з технологічними особливостями виробництва або з інших об’єктивних 

причин змінювати свої добові графіки навантаження не можуть. Отже, для подальшого аналізу 

можливих змін в добових графіках енергосистеми при залученні нових споживачів до 

диференційованих тарифів, такі споживачі не можуть бути об’єктом подальших досліджень і 

виключаються з матриці експертної інформації. 

Надалі аналізуються відповіді споживачів, значення яких є близькими до загальної 

думки експертів або значно вищі від неї. Питома вага такої групи споживачів серед всіх 

опитаних підприємств складає 40%. Кластерний аналіз такої групи споживачів представлений 

на рисунку 2. Як видно на рисунку 2 відповіді споживачів № 6, 20, 17 і 10 помітно 

відрізняються від результатів опитування інших споживачів. Однак, виключати їх з масиву 

отриманих даних не варто, так як вони несуть достатньо цінну інформацію і представляють 

собою споживачів, які мають найбільш гнучкий попит на електричну потужність впродовж 

доби.  
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Рисунок 2 - Результати кластерного аналізу групи споживачів, що не використовують 

диференційовані тарифи 

 

Процедура аналізу узгодженості думок експертів аналогічно застосовується і до 

підприємств, що розраховуються за диференційованими тарифами (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 -  Результати  аналізу узгодженості думок експертів для споживачів, що 

розраховуються за диференційованим тарифом 

 

Вибірка значень думок експертів підприємств, що використовують диференційовані 

тарифи, характеризуються значною варіацією. Підприємства, зміна навантаження яких має 

від’ємне значення виключаються з масиву даних, як помилкові. Всі інші підприємства 

підлягають процедурі кластерного аналізу для більш детальної оцінки попиту таких 

споживачів на електричну потужність впродовж доби. Групування споживачів здійснюється 

на основі методу кластерного аналізу k-середніх. Аналіз здійснюється на основі значень 

зниження навантаження  в пікові години і його збільшення в  нічні години при різних значення 

різниці тарифних коефіцієнтів. Результати кластерного аналізу наведені на рисунку 4, 

отримані за допомогою програмного забезпечення Statistika 6.0.  
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Рисунок 4 - Результати кластерного аналізу групи споживачів, що  використовують 

диференційовані тарифи 

 

Таким чином результатом кластерного аналізу являються дві групи споживачів: 

- споживачі, які згідно своїх технологічних особливостей або інших 

об’єктивних  причин не можуть змінювати свої графіки навантаження або змінюють їх не 

значно; 

- споживачі, які готові змінювати свої добові графіки навантаження при 

підвищенні різниці в тарифних коефіцієнтах в нічні та пікові години доби.  

З метою прогнозування можливих змін в графіку навантаження споживачів, в 

залежності від рівня тарифних коефіцієнтів диференційованих тарифів доцільно 

використовувати методи економічного аналізу попиту таких споживачів на електричну 

потужність в відповідних періодах доби в залежності від вартості споживання  

1 кВт  год та визначення коефіцієнтів еластичності їх попиту (рисунки 5-6). 

 
Рисунок 5 - Лінійна модель залежності перерозподілу навантаження споживачів, що 

розраховуються за одноставочним тарифом протягом доби від різниці між вартістю 

електричної енергії в різні тарифні зони доби для зимового сезону 

 

Попит на електричну потужність споживачів, що розраховуються за одноставочними 

тарифом протягом доби є нееластичним. Однак, вже при різниці в тарифних коефіцієнтах 
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∆t=1,5 грн/кВт∙год група споживачів, що розглядалась, готова знизите своє денне 

навантаження і підвищити нічне приблизно на 4%. 

Аналогічно будуються криві еластичності і для споживачів, які використовують 

диференційовані тарифи, а саме для групи споживачів, які готові змінювати свої добові 

графіки навантаження при підвищенні різниці в тарифних коефіцієнтах в нічні та пікові 

години доби зимового сезону. 

 
Рисунок 6 - Лінійна модель залежності перерозподілу навантаження споживачів, які 

готові змінювати свої добові графіки навантаження в пікові години доби для зимового сезону 

 

Таким чином, при зміні різниці в вартості електричної енергії в нічні та пікові години 

доби на 1 грн/кВт  год навантаження споживачів, що регулюють свій попит на електричну 

потужність  збільшиться приблизно на 5% вночі та знизиться приблизно на 6% в пікові години 

доби.  

Отримана від експертів інформація щодо конфігурації їх добових графіків 

навантаження є недостатньо чіткою та визначеною, так як, на навантаження і конфігурацію 

добових графіків окрім рівня диференційованих тарифів значно впливають і інші фактори, такі 

як – сезонність, температура навколишнього середовища, обсяг замовлень на кінцеву 

продукцію та ін., - які в процесі опитування до уваги не брались. Тому жоден з експертів не 

може із стовідсотково прогнозувати зміни в графіках навантаження свого підприємства. Тому 

відповіді, отримані в анкетах, варто розцінювати, як приблизну величину, навколо якої може 

бути реальне значення споживання електричної потужності підприємства в різні періоди доби.  

Тому для аналізу отриманих анкет доцільно використати методи нечіткої математики 

та побудови експертних баз знань. 

Основною задачею аналізу еластичності попиту споживачів, що використовують 

диференційовані тарифи на електричну енергію, являється визначення їх потенціалу з точки 

зору подальшого управління попитом споживачів на електричну потужність. З цією метою 

на основі нечіткої математики були проаналізовані відповіді експертів [4-5]. Певним 

значенням варіантів різниці між значеннями тарифних коефіцієнтів в денні та нічні години 

доби ставилось у відповідність можливе зменшення або збільшення навантаження в нічний та 

піковий період. На основі таких логічних виразів будувалась експертна система, яку в 

подальшому можна використовувати для прийняття управлінських рішень щодо корегування 

існуючих тарифів. Результати аналізу для споживачів, що розраховуються за одноставочним 

тарифом представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Результати перерозподілу навантаження споживачів, що розраховуються за 

одноставочним тарифом протягом доби  

 

Нечітка оцінка 

зменшення 

навантаження в 

пікові години доби 

Значення функції 

приналежності 

нечіткої оцінки 

Чітке значення 

зменшення 

навантаження в 

пікові години доби 

 Зимовий режимний день 

∆Т=1,5 грн/кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,35% 

∆Т=2,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,58% 

∆Т=2,5 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,412 5,28% 

∆Т=3,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,34 7,35% 

∆Т=4,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,28 8,73% 

∆Т=5,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,2 14,05% 
 

Результати аналізу для споживачів, що розраховуються за диференційованими 

тарифами   представлені в таблицях 2-3. 

 

Таблиця 2 - Результати аналізу зниження обсягу споживання електричної потужності в 

пікові години доби для споживачів, що розраховуються за диференційованими тарифами    

 Нечітка оцінка 

зменшення 

навантаження в 

пікові години доби 

Значення функції 

приналежності 

нечіткої оцінки 

Чітке значення 

зменшення 

навантаження в 

пікові години доби 

 Зимовий режимний день 

∆Т=1,5 грн/кВт  год Близько 0% μ (∆W)=0,96 3,43% 

∆Т=2,0 грн/ кВт  год Близько 0% μ (∆W)=0,95 3,45% 

∆Т=2,5 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,34% 

∆Т=3,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,34% 

∆Т=4,0 грн/ кВт  год  Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,47% 

∆Т=5,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,52% 
 

Таблиця 3 - Результати аналізу збільшення обсягу споживання електричної потужності 

в нічні години доби для споживачів, що розраховуються за диференційованими тарифами   

 

Нечітка оцінка 

збільшення 

навантаження в нічні 

години доби 

Значення функції 

приналежності 

нечіткої оцінки 

Чітке значення 

збільшення 

навантаження в нічні 

години доби 

 Зимовий режимний день 

∆Т=1,5 грн/кВт  год Близько 0% μ (∆W)=0,97 3,41% 

∆Т=2,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,95 5,23% 

∆Т=2,5 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,48% 

∆Т=3,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,5 5,34% 

∆Т=4,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,4 5,23% 

∆Т=5,0 грн/ кВт  год Близько 10% μ (∆W)=0,3 6,23% 

Отже, згідно даних наведених в таблицях 2-3 при зростанні різниці між тарифними 

коефіцієнтами споживачі, що використовують диференційовані тарифи, будуть зменшувати 

навантаження в пікові години доби і збільшувати його в нічні години. Ці зміни в графіках 
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навантаження не будуть перевищувати 6,5% добового споживання електричної потужності. 

При цьому помітно, що для зимового періоду попит споживачів в зазначених періодах доби є 

більш еластичним. Але починаючи з показника ∆t=2 грн/кВт  год (різниця між тарифними 

ставками пікового та нічного періоду) опитані підприємства не готові збільшувати своє 

навантаження і ця величина залишається приблизно однаковою надалі.  

Висновки 

1. На сьогодні, диференційовані тарифи вичерпали свої можливості впливу на 

характер попиту на електричну потужність тих споживачів, які їх використовують і 

потребують подальшого удосконалення. 

2. При зростанні різниці між тарифними коефіцієнтами, наприклад, на 1,5 грн/ кВт

 год перспективні споживачі, що використовують диференційовані тарифи, будуть 

зменшувати навантаження в пікові години доби і збільшувати його в нічні години на 3,4%.  

3. З метою ефективного управління попитом споживачів на електричну потужність 

необхідно виділити і проаналізувати перспективні групи споживачів і на основі аналізу їх 

попиту на електричну потужність розробляти меню тарифів на електричну потужність і 

енергію. 
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УДК 621.311:658.26:336.5.02:64 

Чернявський А.В., Мидловець О.А.  

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У роботі вказано на проблеми управління енергозбереженням у вищих навчальних 

закладах (ВНЗ) та вказано на необхідність удосконалення механізмів стимулювання 

енергозберігаючої діяльності. За результатами вивчення методичних документів та 

наукових публікацій у цій сфері в даній роботі запропоновано застосування механізму 

бенчмаркінгу енергоефективності для порівняння рівнів енергоефективності окремих ВНЗ з 

метою стимулювання реалізації енергозберігаючої діяльності.  

Ключові слова: бенчмаркінг, вищий навчальний заклад, енергоефективність, 

енергозбереження, енергоспоживання. 

 

Чернявский А.В., Мидловец О.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГУ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ  

 

В работе указано на проблемы управления энергосбережением в высших учебных 

заведениях (ВУЗ) и указано на необходимость совершенствования механизмов 

стимулирования энергосберегающей деятельности. По результатам изучения методических 

документов и научных публикаций в этой сфере в данной работе предложено применение 

механизма бенчмаркинга энергоэффективности для сравнения уровней 

энергоэффективности отдельных вузов с целью стимулирования реализации 

энергосберегающей деятельности. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, высшее учебное заведение, энергоэффективность, 

энергосбережение, энергопотребление  

 

A. Cherniavskyi, O. Mydlovets 

BENCHMARKING TEHNOLOGY USAGE FOR ENERGY EFFICIENCY UNIVERSITIES 

COMPARISON  

 

It is pointed at problems of energy preservation management at institutes of higher education 

(IHE) and the necessity of improvement of energy preservation activity mechanism stimulation. On 

the base of studying methodical documents and scientific publications in this field to compare energy 

efficiency levels of some IHE with the aim of energy preservation activity realization stimulation it is 

proposed to apply the mechanism of benchmarking energy efficiency. 

Keywords benchmarking, institute of higher education, energy efficiency, energy 

preservation, energy consumption. 

 

Вступ. Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами 

енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено обмеженістю існуючих 

невідновлюваних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), відсутністю реальних альтернатив їх 

заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В останній час ці чинники 

набувають все більшого значення у зв'язку із загальною нестабільністю у регіонах видобутку 

ПЕР, напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо 

подальшого зростання цін на ПЕР. Розвинені країни світу, у першу чергу, країни ЄС, які вже 


