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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розвиток оптового ринку електричної енергії України, 

що відбувається протягом останнього десятиріччя,  відзначається переходом від 

діючої моделі "Єдиного покупця" до перспективної лібералізованої моделі 

повномасштабного конкурентного ринку електричної енергії. Відповідно до Закону 

«Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VІІІ в Україні з 01 липня 

2019 року має бути впроваджено  нову модель ринку електричної енергії. Ця модель 

передбачає впровадження таких основних організованих сегментів ринку, як: ринок 

двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», балансуючий та роздрібний 

ринок, ринок допоміжних послуг.  З початком функціонування в Україні нової 

моделі її учасники набудуть широкого спектра інструментів та більш гнучкої 

системи організації своєї діяльності, що дасть змогу підвищити конкурентну 

спроможність та інвестиційну привабливість української електроенергетики. 

Вочевидь, що впровадженню заходів з розвитку ринкових відносин в Україні 

мають передувати теоретичні та експериментальні дослідження, за результатами 

яких обґрунтовуються управлінські та регуляторні рішення із впровадження та 

формування правил функціонування окремих сегментів  ринку електроенергії з 

урахуванням особливостей структури виробництва, передавання і споживання 

електроенергії. 

За останнє десятиріччя в Україні створюються як наукові, так і практичні 

засади впровадження окремих складових ринку електричної енергії, розроблені 

методи та моделі розв’язання задач оптимізації режимів електроенергетичних 

систем та електростанцій у ринкових умовах, вирішуються задачі організації, 

прогнозування та регулювання ринку електроенергії в цілому. Значний внесок у 

створення та розвиток теоретичних основ, методів та засобів моделювання ринку 

електричної енергії України, електроенергетичних систем у ринкових умовах та 

техніко-економічних засад розвитку української електроенергетики здійснили 

вітчизняні вчені: М.М. Кулик, С.В. Дубовський, З.Х. Борукаєв, В.Л. Прихно,            

С.П. Денисюк, В.М. Геєць, С.Є. Саух, П.Д. Лежнюк. 

Разом з тим невирішеними залишаються проблеми практичного 

впровадження, організації функціонування та взаємодії між учасниками та 

сегментами ринку електричної енергії, гармонізації та адаптації українського ринку 

електроенергії до європейських вимог та міжнародних стандартів, визначення вимог 

до інформаційно-технологічних систем керування роботою ринку «на добу наперед» 

(РДН) та балансуючого ринку електричної енергії, відсутні моделі та методи 

дослідження наслідків впровадження різних моделей РДН, зокрема і  впливу 

технологічних обмежень ОЕС України на ціну електричної енергії, що складається 

на РДН, відсутні методи розрахунків та аналізу наслідків сполучення ринку 

електроенергії України з ринками країн Європейського Союзу (ЄС), не впроваджені 

практичні методи стимулювання та визначення оплати виробникам електричної 

енергії України за надання допоміжних послуг для забезпечення надійної роботи 

ОЕС України та належної якості електричної енергії. Вирішення цих проблем також 

ускладнюється відсутністю єдиних підходів та постійним розвитком правил 

європейських ринків електроенергії.  
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Для формування сучасної працеспроможної структури ринку електричної 

енергії в Україні необхідно здійснити формалізацію  відповідних бізнес-сфер та 

бізнес-процесів, на основі якої здійснюватиметься визначення вимог до 

інформаційного забезпечення та будуватимуться правила функціонування 

відповідних сегментів ринку електричної енергії.  

Принциповою проблемою, що потребує вирішення на сучасному етапі 

впровадження нової моделі ринку електричної енергії, є визначення підходів до 

впровадження ринку «на добу наперед», зокрема, визначення правил врахування 

технічних обмежень на обмін електроенергією магістральними електричними 

мережами у разі балансування попиту та пропозиції на РДН та 

виробництва/споживання електроенергії на балансуючому ринку (БР) з урахуванням 

взаємодії цих сегментів та виходячи із сучасних особливостей функціонування ОЕС 

України. З огляду на перспективу інтеграції ринку електроенергії України в 

загальноєвропейський ринок набувають актуальності задачі створення єдиного 

методу або набору методів ціноутворення, що ставлять на меті сполучення ринків з 

урахуванням технологічних обмежень на обмін електроенергією між ними, 

основоположні принципи реалізації яких визначені в регламентах Європейської 

Комісії. Слід зазначити, що в європейських ринкових об’єднаннях міждержавний 

обмін електроенергією реалізується за різними принципами: від явних аукціонів 

торгівлі пропускною спроможністю окремих перетинів до формування 

транснаціональних бірж із неявним врахуванням пропускної спроможності 

міждержавних перетинів на основі методів сполучення чи розділення цінових зон.  

Враховуючи це, актуальною залишається задача порівняння особливостей у 

структурі попиту/пропозиції ОЕС України та суміжних з нею енергосистем для 

розробки заходів з ефективного розвитку міждержавної торгівлі електроенергією, 

починаючи з запровадження процесів торгівлі пропускною спроможністю 

міждержавних перетинів і завершуючи повноцінною інтеграцією українського 

ринку електроенергії до відповідних європейських ринків. Важливою проблемою 

впровадження нової моделі є організація ринку допоміжних послуг (ДП) як 

механізму купівлі/продажу ресурсів із підтримки операційної безпеки режиму ОЕС 

України та забезпечення стимулів до надання таких послуг українськими 

учасниками. Досвід країн ЄС показує, що в кожній національній енергосистемі 

функціонує власна  система економічних відносин на ринку ДП, в якій 

враховуються як склад наявних ресурсів із підтримки режиму енергосистеми, так і 

рівень конкуренції між постачальниками цих ресурсів. Аналіз технічних вимог до 

надання ДП українськими електростанціями, а також особливостей оплати таких 

послуг показав, що сьогодні передумови до створення конкурентного ринку ДП в 

Україні фактично відсутні, в першу чергу, через брак технологічних можливостей 

електростанцій. Це практично унеможливлює використання запроваджених у 

країнах ЄС та США методів оцінки вартості надання ДП. Тому при організації 

ринку ДП в Україні необхідні розробка і впровадження власних методів 

дослідження витрат електростанцій у разі надання ДП. Практичні методики 

ціноутворення у такому разі мають враховувати особливості ринку електричної 

енергії України та забезпечувати стимули до модернізації виробничих потужностей 

з метою формування конкурентного середовища на ринку ДП в Україні. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий 

напрямок дисертаційної роботи відповідає науково дослідним роботам  відділу  

моделювання електроенергетичних об’єктів та систем Інституту електродинаміки 

НАН України. Робота виконана відповідно до державних та галузевих програм 

науково-технічних досліджень, а саме: НДР "Розвинути теоретичні засади, 

розробити методи та засоби автоматизації розв’язання задач відновлення 

електропостачання споживачів на рівні енергопостачальної компанії з урахуванням 

функціонування в умовах ринку" ("РЕНЕСАНС", № ДР 0108U001112, 2008 – 2012 

рр.); НТП: «Розробка засобів та методів забезпечення впровадження системних та 

допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України»           

(№ ДР 0112U003236, 2012 р.);  НТП: «Розвиток теоретичних засад, розробка моделей 

та засобів забезпечення функціонування сегментів ринку двосторонніх договорів та 

балансуючого ринку електричної енергії в Україні» (№ ДР 0110U003767, 2010-2012 

рр.); НТП: «Розробка методів та засобів моделювання роботи ринку «на добу 

наперед» з урахуванням європейських вимог та особливостей функціонування ОЕС 

України» (№ ДР 0113U005031, 2013-2015 рр.); НДР: «Дослідження моделей та 

методів врахування мережевих обмежень міждержавних перетинів ОЕС України та 

ENTSO-E при здійсненні операцій з експорту-імпорту електроенергії» (№ ДР 

0113U005027, 2013 р.); НДР: «Визначення організаційно-економічних механізмів 

інтеграції електроенергетики України в загальноєвропейський енергетичний ринок»                 

(№ ДР 0116U006679, 2016 р.); НДР: «Моделювання механізмів ціноутворення 

лібералізованого ринку електричної енергії з урахуванням особливостей 

функціонування ОЕС України» (№ ДР 0117U006156, 2017 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення 

наукових та науково-прикладних основ організації лібералізованого ринку 

електричної енергії шляхом розвиту підходів, розробки моделей, методів та засобів, 

які забезпечують впровадження, організацію та взаємодію сегментів цього ринку. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено такі завдання: 

- формалізувати опис бізнес-інформаційних моделей та побудувати рольові 

моделі організації взаємодії учасників лібералізованого ринку електричної енергії 

України із використанням інформаційних технологій;  

- визначити основні інформаційні системи операторів ринку електроенергії та 

виконати їх опис, структурований за критеріями організаційного розподілу і 

функціонального наповнення, з деталізацією складових автоматизованої 

інформаційної системи оператора балансуючого ринку; 

- виконати дослідження сучасних методів розрахунку та розробити практичні 

засоби досліджень особливостей впровадження ринку «на добу наперед»  в Україні; 

- дослідити методи організації конкурентного розподілу пропускної 

спроможності міждержавних електричних перетинів та розробити метод 

багатосторонньої торгівлі електроенергією між Україною та країнами Європи; 

- дослідити методи врахування мережевих обмежень на ринку «на добу 

наперед», виконати аналіз процесів обміну електроенергією щодо їх впливу на 

баланси попиту та пропозиції електроенергії в окремих цінових зонах ринку; 

- удосконалити та розробити нові методи сполучення ринків електроенергії та 

врахування мережевих обмежень з усуненням недоліків існуючих методів щодо 



4 

 

обмежень на топологію електричних мереж або типи заявок та пропозицій учасників 

ринку електричної енергії; 

- дослідити та розвинути наукові основи вирішення проблеми врахування 

технологічних обмежень на потоки електроенергії магістральними лініями ОЕС 

України та країн Європи з урахуванням сучасних положень регламентів 

Європейської Комісії та з огляду на перспективи інтеграції України до 

загальноєвропейського ринку електроенергії;  

- визначити підходи до впровадження ринку «на добу наперед» як складової 

лібералізованої моделі ринку електроенергії з урахуванням розвитку інших 

сегментів ринку та сучасних особливостей функціонування ОЕС України; 

- виконати теоретичний аналіз та експериментальні дослідження особливостей 

організації ринку «на добу наперед» та експортного потенціалу України з 

урахуванням перспектив сполучення цього ринку з ринками країн Європи; 

- розвинути підходи до стимулювання виробників електроенергії до надання 

допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти, а також 

регулювання напруги з урахуванням світового досвіду організації ринку 

допоміжних послуг та особливостей ринку електричної енергії України; 

- розвинути наукові основи дослідження вартісних показників надання 

допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти, а також  

регулювання напруги в ОЕС України з використанням генеруючого обладнання 

електростанцій; 

- розробити методи та математичні моделі визначення вартісних показників з 

надання допоміжних послуг з регулювання частоти та напруги в ОЕС України з 

урахуванням витрат електростанцій у разі підтримки готовності до надання та 

надання таких допоміжних послуг. 

Об'єктом дослідження є процеси функціонування сегментів лібералізованого 

ринку електроенергії України.  

Предметом дослідження є підходи, методи, інформаційні та математичні 

моделі організації та функціональної взаємодії сегментів конкурентного ринку 

електричної енергії України. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано 

методи математичного моделювання технологічних процесів, моделювання 

інформаційних процесів, методи дискретної та лінійної оптимізації, методи 

розв’язання задач теоретичної  електротехніки, імітаційне моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:  

Вперше: 

1. Розроблено  рольові моделі та виконано формалізацію бізнес-

інформаційних процесів організації взаємодії як між учасниками лібералізованого 

ринку електричної енергії України в цілому, так і окремих його сегментів, що дало 

змогу дослідити організаційні структури та адаптувати ролі учасників цього ринку 

України з європейськими моделями. 

2. Розроблено та науково обґрунтовано концепцію побудови імітаційної 

моделі ринку «на добу наперед» України шляхом розробки моделей та методів, що 

передбачають явне та неявне врахування мережевих обмежень у цьому сегменті 

ринку електричної енергії, реалізація якої дає змогу оцінити ефективність рішень на 
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різних етапах інтеграції України до європейських ринків, розробити практичні 

рекомендації щодо організації національного ринку «на добу наперед», а також 

забезпечити взаємодію та гармонізацію з іншими сегментами ринку електроенергії. 

3. Розроблено метод аналізу складових вартості системних обмежень та 

науково обґрунтовано його використання для оцінки доцільності врахування 

технологічних обмежень на потоки електроенергії міжсистемними лініями в 

сегменті ринку «на добу наперед» у порівнянні з рішенням цієї задачі виключно за 

механізмами балансуючого ринку. 

4. Запропоновано та розроблено новий метод дворівневого розрахунку 

результатів об’єднаного явного аукціону пропускної спроможності міждержавних 

перетинів України з країнами Європи, який на відміну від існуючих дає змогу 

здійснювати комплексний аналіз балансу імпорту та експорту електроенергії за 

фізичними обсягами потоків електроенергії через міждержавні перетини з 

урахуванням цінових заявок різних типів. 

Набули подальшого розвитку:  

5. Підходи до розв’язання задачі сполучення ринків електричної енергії на 

основі: 

- розробки моделей функції чистого експорту, які дали змогу дослідити 

особливості впливу відношень попиту та пропозиції на значення оптимальних 

обсягів обміну електроенергією між сполучуваними ринками; 

- наукового обґрунтування та розроблення нового методу сполучення ринків 

за рахунок поєднання цільової функції максимізації добробуту сполучуваних ринків 

та цільової функції мінімізації різниці граничних цін між ними, що дало змогу 

спільно використати формалізми аналізу топологічного графа електричної мережі та 

двостороннього аукціону щодо купівлі-продажу електричної енергії в окремих 

цінових зонах; 

- розвитку наукових основ вирішення проблеми врахування впливу 

технологічних обмежень на потоки електроенергії магістральними лініями 

електропередавання в сегменті ринку «на добу наперед» створенням методу та 

моделей, які на відміну від існуючих дають змогу здійснювати аналіз впливу 

відповідних обмежень на ринки електроенергії з довільною структурою 

електричних мереж, не вимагають лінеаризації функції пропозиції і не накладають 

обмежень на типи цінових заявок, що надають учасники цього сегменту ринку 

електричної енергії. 

6. Підхід до вирішення проблеми економічного стимулювання виробників 

електроенергії до надання системному оператору послуг з регулювання режимів 

ОЕС України на основі визначення вартісних показників та розробки методів і 

практичних методик розрахунку платежів виробникам електричної енергії за 

надання таких послуг на різних етапах впровадження ринку допоміжних послуг. 

7. Підходи до оцінки вартості надання оператору системи передачі послуг із 

первинного та вторинного регулювання частоти в ОЕС України шляхом розробки 

нових методів визначення та математичних моделей розрахунку вартості надання 

таких послуг тепловими електростанціями, що на відміну від існуючих підходів 

враховують особливості підтримки станів готовності до надання відповідних 

допоміжних послуг виробниками електричної енергії  в Україні. 
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8. Підходи до оцінки вартості надання оператору системи передачі послуг з 

регулювання напруги шляхом удосконалення та адаптації методів визначення та 

нових математичних моделей розрахунків вартості надання цих послуг, що на 

відміну від існуючих підходів дають змогу практично враховувати витрати 

виробників електричної енергії на підтримку стану готовності до надання та 

фактичне надання таких допоміжних послуг. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 

такому. 

Розроблені рольові моделі  ринку електричної енергії України, що узгоджені із 

гармонізованою рольовою моделлю європейського ринку електроенергії та 

вимогами сучасних міжнародних стандартів, які практично використані під час 

розробки технічного завдання на впровадження автоматизованої інформаційної 

системи  оператора БР, а також розробки уточненої загальної схеми гармонізованої 

моделі ринку електроенергії для державного підприємства «НЕК «Укренерго», що 

підтверджено відповідними актами впровадження. Практична значимість 

розроблених моделей також підтверджується довідками управління інформаційних 

технологій Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України. 

Результати виконаних досліджень використані під час гармонізації та 

впровадження в Україні міжнародних стандартів серії ІЕС 62325 «Інфраструктура 

комунікації на енергетичному ринку». Розроблені рольові моделі бізнес-процесів 

видачі кодів EIC (Energy Identification Coding scheme) та ідентифікації суб’єктів і 

об’єктів ринку електричної енергії використано під час розробки правил 

формування ідентифікаторів в ринку електроенергії України державним 

підприємством «Енергоринок».  

Результати досліджень практично використані під час розробки складових 

технічного завдання на впровадження автоматизованої інформаційної системи  

оператора балансуючого ринку в державному підприємстві «НЕК «Укренерго», 

зокрема в частині визначення вимог до функціонального та організаційного 

розподілу складових цієї системи, а також визначення процесів обміну інформацією 

між учасниками ринку електричної енергії України і оператором балансуючого 

ринку.  Зазначені практичні результати підтверджено актами та висновками         

ТОВ «Укренергоналадкавимірювання». 

 На основі виконаних досліджень розроблена імітаційна модель ринку       

«на добу наперед», яка використана під час виконання досліджень щодо 

забезпечення практичного функціонування цього сегменту ринку в Україні, 

практична значимість моделі зазначена у висновку управління інформаційних 

технологій НКРЕКП України та впроваджена в ТБ «Українська енергетична біржа», 

що підтверджено відповідними актами. 

За результатами моделювання із використанням розробленого в роботі методу 

оцінки доцільності врахування мережевих обмежень у сегменті ринку «на добу 

наперед» доведена економічна ефективність відокремлення Бурштинського 

енергоострова (БЕО) в окрему цінову зону під час впровадження РДН в Україні за 

існуючих умов функціонування ОЕС України. Аналіз статистичних даних за 2015 

рік та результати моделювання для такого випадку в окремій добі місяця квітня  
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показали зменшення вартості електроенергії на РДН до 9,3% (приблизно 8,6 млн. 

грн.) від добової вартості електроенергії на РДН. 

Виконано експериментальні дослідження впливу допоміжних послуг на 

результати торгів у сегменті РДН. Показано, що неврахування обсягів резервів 

виробничих потужностей, виділених для регулювання режимів ОЕС України,  

призводить до похибки у розрахунках вартості електроенергії на РДН у діапазоні від 

2,23 до 8,76% на добу та до 4,2% на рік. 

Виконано експериментальні дослідження складових процесу інтеграції ринку 

електроенергії України до ринків європейських країн та визначено окремі проблеми 

такої інтеграції. Зокрема, здійснено оцінку експортного потенціалу ОЕС України за 

існуючих технічних умов та під час впровадження РДН в Україні на прикладах 

різних варіантів ринкового сполучення БЕО з енергосистемами Угорщини та 

Румунії. Показано, що в цілому за розрахунковий період за 1 рік для Бурштинського 

енергоострова забезпечується додатне сальдо імпорту/експорту електроенергії 

(904,3 млн кВт·год за рік). Також розглянуті окремі сценарії розширення 

Бурштинського енергоострова, зокрема, і  за рахунок підключення енергоблока №2 

Хмельницької АЕС. За результатами імітаційного моделювання для такого випадку 

визначене  збільшення річних обсягів експорту електроенергії до 7,6 млн кВт·год за 

рік, що підтвердило наявність експортного потенціалу та достатній рівень 

конкурентоспроможності України у сегменті РДН зазначених європейських країн. 

Практична значимість отриманих науково-практичних результатів щодо 

моделювання РДН України та його сполучення з країнами Європи підтверджена 

довідками НКРЕКП України щодо можливості оціночного аналізу прийняття 

регуляторних рішень у разі впровадження нового  ринку електричної енергії 

України. 

Отримані наукові результати використано під час розробки концепції 

створення автоматизованої системи тарифоутворення в умовах реформування ринку 

електроенергії на базі моделювання режиму роботи електроенергетичного 

обладнання енергетичних систем України  та складових технічного завдання на таку 

систему щодо моделювання ринку «на добу наперед» з урахуванням мережевих 

обмежень, які розроблялись на замовлення Об'єднання енергетичних підприємств 

"Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (ГРІФРЕ) України.

 Розроблені та удосконалені методи  дослідження вартісних показників до 

надання допоміжних послуг використано під час створення практичної методики 

ціноутворення на ринку допоміжних послуг, яка забезпечує єдиний підхід до 

розрахунку їх вартості різними постачальниками для  придбання цих послуг 

системним оператором. Практична значимість отриманих науково-практичних 

результатів підтверджується актами ТОВ «Донецький головний комп'ютинговий 

центр» та висновками державного підприємства  «НЕК «Укренерго», на замовлення 

якого виконувалась розробка зазначеної методики. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, що ввійшли до 

дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. У роботах, які входять до 

переліку основних публікацій, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать 

такі результати: у [2] – частина праці щодо впровадження ринку допоміжних послуг; 

у [3] – аналіз регламентуючих документів ebXML; у [4] – моделі розподілу 
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пропускної спроможності електричних мереж; у [5, 25] – визначення цільової 

функції балансуючого ринку електроенергії, системи обмежень та принципів їх 

врахування; у [6] – розробка методів оцінки витрат на підтримку стану готовності до 

надання послуг з регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України;         

у [7] – розробка методу розрахунку багатостороннього аукціону щодо купівлі-

продажу пропускної спроможності; у [8] – досліджені способи організації та 

доцільність формування зональної моделі ціноутворення на РДН України;                   

у [9] – розробка методів імітаційного моделювання функцій балансуючого ринку 

електроенергії; у [10, 26] – основні принципи та вимоги до побудови бізнес-

інформаційних моделей; у [15] – визначення вимог до формалізації опису моделі 

ринку електроенергії на основі міжнародного стандарту IEC 62325;                              

у [16] – визначення підходів до вирішення проблеми врахування обмежень на обмін 

електроенергією  магістральними електричними зв’язками в сегментах ринку «на 

добу наперед» та балансуючого ринку шляхом впровадження зональної моделі 

ціноутворення в Україні; у [17] – запропоновано спосіб вирішення методологічних 

проблем, що виникають у разі порівняння функцій чистого експорту, розроблено 

концепцію побудови розрахункової моделі при розв’язанні задачі врахування 

мережевих обмежень на ринку «на добу наперед»; у [18] – формалізація способу 

використання функцій чистого експорту у разі врахування мережевих обмежень та 

розробка концепції врахування таких обмежень; у [19] – розробка рольових та бізнес-

інформаційних моделей балансуючого ринку електроенергії; у [20] – функціональний 

розподіл складових системи управління ринком електроенергії;                                   

у [21] – концептуальна схема рольової моделі ринку електричної енергії;                       

у [22] –  розробка штучних мереж та виконання розрахунків з прогнозування  

оптових ринкових цін  на  електроенергію; у [23] –  побудова та описання діаграм  

UML моделі біржі електричної енергії; у [24]  – аналіз та формування вимог до 

ідентифікації учасників та об’єктів ринку на основі вимог ENTSO-Е; [27] – побудова 

гармонізованої рольової моделі  європейського ринку електроенергії;                         

у [28] – розробка способів визначення витрат електростанцій а разі фактичного 

надання послуг з регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України;                   

у [29] – розробка методів визначення вартості надання допоміжних послуг в ОЕС 

України; у [30] – розробка методів визначення вартості надання послуг з регулювання 

напруги та реактивної потужності в ОЕС України; у [31] – побудова гармонізованої 

рольової моделі  ринку електроенергії України. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати за темою 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, наукових та науково-технічних семінарах, зокрема: 

міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної 

електротехніки  (ПСЕ)»  (м. Київ, 2006 р., 2008 р., 2010 р., 2014 р., 2016 р.); 

міжнародній науково-технічній конференції «Силова електроніка і 

енергоефективність (СЕЕ)» (м. Алушта, 2007 – 2014 рр.); міжнародній конференції 

«Intelligent Energy and Power Systems (IEPS)» (м. Київ, 2014 р., 2016 р.); науково-

практичній конференції «Енергетичні ринки» (м. Феодосія, 2009 – 2013 рр.);                 

ІII Міжнародній науково-технічній та навчально-методичній конференції 

«Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку (PEMS)» (м. Київ, 2016 р.); 
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засіданні Президії НАН України (м. Київ, 2013 р.); засіданні бюро відділення ФТПЕ 

НАН України (м. Київ, 2012 р.), а також семінарах Національного українського 

комітету CIGRE (м. Київ, 2016 р., 2017 р.) та семінарах Інституту електродинаміки 

НАН України (м. Київ, 2010 – 2018 рр.). 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 59 наукових працях, у тому 

числі: 4 монографії (одна з яких є самостійною); 24 статті у наукових фахових 

виданнях (з яких 6 у виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз); 19 у інших виданнях; 8 тез доповідей у збірниках матеріалів 

конференцій, з яких 3 у виданнях іноземних держав; 4 ДСТУ. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

списку використаних джерел і 8 додатків. Загальний обсяг роботи складає 510 

сторінок, у тому числі 314 сторінок основного тексту. Дисертація містить 84 

рисунки та 20 таблиць. Список використаних джерел включає 197 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та задачі  дослідження, відображено основні результати 

проведених у роботі досліджень, наведено основні положення, що відображають 

наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів, наведено дані 

стосовно апробації результатів дисертаційної роботи та їх публікації у друкованих 

наукових виданнях.  

У першому розділі виконано критичний аналіз діючої моделі оптового ринку 

електроенергії України та визначено цілі його подальшого розвитку. Проаналізовано 

відомі моделі функціонування оптових ринків електроенергії, зокрема модель 

«єдиного покупця», модель обов'язкового спотового ринку. В розділі наведено 

структуру нової моделі ринку електричної енергії, що впроваджується в Україні, та 

зосереджено увагу на таких сегментах ринку, як: ринок «на добу наперед», 

балансуючий ринок електричної енергії, ринок допоміжних послуг, міждержавна 

торгівля електроенергією та розподіл пропускної спроможності міждержавних 

перетинів. Визначено переваги 

нової моделі та проблеми її 

практичного впровадження. 

Показано, що 

формалізовану модель ринку 

електроенергії доцільно 

розробляти із застосуванням 

підходів на базі сучасних 

інформаційних технологій, 

досвіду та загальних підходів 

до опису функціонування 

діючих ринків електричної 

енергії, але з урахуванням 

особливостей чинного 

національного законодавства та 

Рис. 1. Діаграма UML бізнес-сфери «Управління 

енергосистемою» 
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особливостей технологічних процесів в електроенергетиці. Розглянуто вимоги 

сучасних міжнародних стандартів серії ІЕС 62325 «Інфраструктура комунікацій на 

енергетичному ринку», що визначають методологію об’єктно-орієнтованого 

моделювання UMM (UN/CEFACT's Modeling Methodology) як основу 

формалізованого і деталізованого опису процесів на ринку електричної енергії при 

побудові об’єктно-орієнтованих та рольових моделей для ринку електроенергії як в 

цілому, так і для окремих його сегментів. Побудовані таким чином моделі 

використовуються при розробці технічних специфікацій, інформаційних моделей та 

архітектури інформаційно-технологічних систем керування роботою сегментів ринку 

електроенергії, а також надаватимуть структурну основу для впровадження систем 

електронного бізнесу в електроенергетиці. 

У роботі показано особливості побудови об’єктно-орієнтованих моделей 

лібералізованого ринку електроенергії України та його сегментів відповідно до 

вимог міжнародних стандартів та регламентуючої документації ENTSO-E стосовно 

забезпечення інформаційного обміну на ринках електроенергії.  Так, наприклад, 

розроблена згідно з рекомендаціями ENTSO-E та відповідно до проекту правил 

нового ринку електроенергії України діаграма бізнес-сфери «Управління 

енергосистемою» (рис.1) поділяється на три сфери процесів: «планування», 

«оперативне управління» та «врегулювання небалансів». Відповідно до правил ринку 

електроенергії фінансову відповідальність за небаланс у своїй зоні несуть сторони, 

відповідальні за баланс. При цьому вони мають забезпечувати збалансованість своїх 

договірних обсягів продажу та купівлі електроенергії і фактичних обсягів її 

виробництва та споживання. Фізичне врегулювання небалансів в ОЕС України 

здійснюється системним оператором на БР. Допущені стороною, відповідальною за 

баланс, небаланси розраховуються адміністратором розрахунків. У такому разі 

враховуються: обсяги купівлі-продажу електричної енергії за усіма двосторонніми 

договорами, результати акцептів і відхилень заявок на РДН і БР, а також фактичні 

обсяги виробництва та споживання в зоні балансування електричної енергії за 

даними, наданими агрегатором цих вимірювань.  

 

Таблиця 1 – Зіставлення бізнес-сфер гармонізованої рольової моделі та 

регламентів ENTSO-E  з окремими складовими ринку електричної енергії України 
Бізнес-сфера гармонізованої 

рольової моделі 

Складові ринку електричної 

енергії України 

Регламент ENTSO-E / 

міжнародний стандарт 

Складання 

графіків роботи 

Планування 

графіків роботи 

ENTSO-E Scheduling System / 

IEC 62325-451-2 

Врегулювання небалансів та 

узгодження обсягів 

електроенергії 

Врегулювання небалансів та 

комерційний облік 

(частково) 

ENTSO-E Settlement Process / 

IEC 62325-451-4 

Резервування ресурсів Ринок допоміжних послуг 

(частково) 

ENTSO-E Reserve resource process 

Розподілення пропускної 

спроможності 

Розподілення пропускної 

спроможності  

ENTSO-E Capacity Allocation and 

Nomination System / IEC 62325-451-3 

- Система видачі ЕІС-кодів ENTSO-E EІС Code 
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На основі виконаних досліджень розроблені пропозиції щодо імплементації 

європейської нормативної та регламентуючої бази, необхідної для впровадження 

розглянутих у роботі складових ринку електроенергії України. Сформовано перелік 

регламентуючих європейських документів та міжнародних стандартів щодо 

процесів інформаційного обміну  на ринку електричної енергії, адаптовані аналоги 

яких необхідно впровадити в Україні. Зокрема, визначено перелік основних 

міжнародних стандартів серії IEC 62325, відповідно до яких слід розробляти моделі 

інформаційного обміну в окремих сегментах ринку електроенергії України. 

Результати досліджень використані при розробці гармонізованої рольової 

моделі ринку електроенергії України та уточненні її загальної схеми. Виконано 

аналіз і зіставлення ролей та бізнес-сфер гармонізованої моделі європейського 

ринку електроенергії із запланованими до впровадження в Україні відповідними 

ролями і бізнес-сферами ринку електроенергії. За результатами аналізу нормативної 

та технічної документації визначені узгоджені з європейською рольовою моделлю 

ролі та функції оператора системи передачі в Україні. Показано, що окремі 

відмінності при цьому не впливають суттєвим чином на загальне подання моделі і 

стосуються виключно перерозподілу та закріплення відповідних ролей. 

Побудовано моделі бізнес-сфери БР у частинах балансування обсягів 

виробництва і споживання електроенергії ОЕС України, а також фінансового 

врегулювання небалансів електроенергії учасників ринку. Розроблено моделі бізнес-

сфер розподілу міждержавної пропускної спроможності, складання графіків 

учасників ринку та комерційного обліку. Зазначені моделі розроблено з 

урахуванням термінів та визначень понять, означених у проектах таких 

нормативних документів України, як: Кодекс комерційного обліку електричної 

енергії, Кодекс системи передачі та Правила ринку електричної енергії.  

За результатами досліджень розроблені рольові моделі бізнес-процесів видачі 

кодів EIC (Energy Identification Coding scheme) та ідентифікації суб’єктів і об’єктів 

ринку електричної енергії. Такі рольові моделі використані при розробці правил 

формування ідентифікаторів у ринку електроенергії України на замовлення 

державного підприємства «Енергоринок». 

Для ефективного функціонування та адміністрування нової моделі ринку 

електроенергії в Україні необхідно розробити і впровадити відповідні інформаційні 

системи оператора системи передачі, оператора ринку, адміністратора розрахунків, 

адміністратора комерційного обліку. Впровадження комплексу таких систем 

керування ринком електроенергії України є однією з найбільш важливих і складних з 

технічної точки зору задач. У розділі наведено структурований за критеріями 

організаційного розподілу і функціонального наповнення опис інформаційних систем 

зазначених суб’єктів ринку електроенергії. Деталізовано складові автоматизованої 

інформаційної системи для реалізації оператором системи передачі ролі оператора БР. 

Отримані науково-практичні результати використано у процесі гармонізації та 

впровадження в Україні міжнародних стандартів серії ІЕС 62325 «Інфраструктура 

комунікації на енергетичному ринку», розробці технічного завдання на 

впровадження автоматизованої інформаційної системи  оператора БР, розробки 

уточненої загальної схеми гармонізованої моделі ринку електроенергії для 
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використання в державному підприємстві «НЕК «Укренерго», побудови рольової 

моделі ринку електроенергії України для НКРЕКП України. 

У другому розділі вирішується завдання з розвитку підходів до стимулювання 

виробників електроенергії щодо надання системному оператору допоміжних послуг 

з регулювання режимів ОЕС України як за діючої моделі функціонування оптового 

ринку електроенергії, так і під час переходу до повномасштабної конкурентної 

моделі ринку електричної енергії. Досліджені такі ДП, як: первинне та вторинне 

регулювання частоти, а також регулювання напруги з використанням генеруючого 

обладнання електростанцій в ОЕС України. Наведені результати аналізу та 

досліджень підходів до організації ринків допоміжних послуг на ринках 

електроенергії різних країн, передусім, країн Європи. Показано, що незважаючи на 

наявність стандартів щодо надання допоміжних послуг, в країнах Європи і досі 

існують відмінності як щодо складу ДП, так і щодо технічних вимог до цих послуг. 

Так само різняться і підходи до ціноутворення на ринку ДП (табл. 2).  

Таблиця 2 – Обов’язковість надання та складові ціноутворення за надання ДП 

в деяких країнах Європи 
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Відомості щодо обов’язковості надання окремих ДП: 

РЧ – регулювання частоти та потужності; РН – регулювання напруги та реактивної складової 

потужності; АП – автономний пуск енергоблоків після системної аварії; ● – обов’язкове надання 

РЧ ● ● ● - ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 

РН ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

АП ● ● ● - - ● ● ● ● - - - - ● ● 

Складові ціноутворення за надання ДП: 

К – капіталовкладення; В – втрачена вигода; А – амортизаційні відрахування на модернізацію; Р – 

відкритий ринок; С – ціна за договором; Ц – регульована ціна 

РЧ КА ВК - ВАК ВАК - В - - - С - - Р Ц 

РН КА - - ВАК ВАК - В - Ц - С ВА КА - Ц 

АП К К - - ВАК - - - Ц - С ВАК - - Ц 

Зокрема, вимоги до 

регулювання частоти в різних 

країнах різняться від обов’язкової 

неоплачуваної послуги до аукціону 

з визначенням ринкової ціни. 

Послуги з регулювання реактивної 

складової потужності, як правило, є 

обов’язковими. На тих ринках 

електроенергії, де така послуга є 

оплачуваною, здебільшого 

використовується принцип 

компенсації вигоди, яку виробники 

електроенергії недоотримали в 

b, г/кВт·год

P , МВт

b1

P1

Pрез+

( )
P max

рез
Pmax

bmax

bmax
(рез)

Рис. 2. Графічне відображення витрат 

палива на виробництво електроенергії від 

рівня завантаження енергоагрегату ТЕС 
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інших сегментах ринку електроенергії внаслідок надання цієї послуги. 

У дисертації виконано дослідження вартісних показників надання ДП як з 

первинного регулювання частоти (ПРЧП) в ОЕС України, так і готовності до 

надання послуг із вторинного регулювання частоти (ВРЧП). Витрати, які несе 

електростанція у разі надання ДП ПРЧП та/або ВРЧП стосовно підтримки стану 

готовності до надання цих послуг оцінювались лінійною моделлю витрат на 

утримання резерву активної потужності генератора електростанції. Аналіз витрат, 

що виникають внаслідок утримання резерву активної потужності, здійснювався із 

використанням лінійної характеристики відносних приростів палива 𝑏𝑖(𝑃𝑖
(роб)

) як 

функції витрат палива на виробництво електроенергії 𝑏𝑖 від рівня завантаження 

енергоагрегату 𝑃𝑖
(роб)

 (рис. 2). 

Сьогодні для енергоагрегату ТЕС характеристика відносних приростів палива 

подається опорною точкою (𝑏1, 𝑃1) та точкою максимального навантаження 

(𝑏max, 𝑃max). У роботі розглянуто характеристики відносних приростів палива із 

властивістю 𝑏1 > 𝑏max, характерною для переважної більшості енергоагрегатів ТЕС 

в Україні. Лінійне подання характеристики відносних приростів палива при цьому 

дає змогу легко оцінити економічні складові стану готовності енергоагрегатів ТЕС 

до надання ДП з регулювання частоти використанням значення приросту ціни 

палива 𝑑Цб: 

𝑑Цб = ЦУПЕ
𝑏max ∙ 𝑃max − 𝑏1 ∙ 𝑃1
1000(𝑃max − 𝑃1)

 (
₴

МВт ∙ год
), 

де ЦУПЕ – ціна однієї тонни палива, що використовується під час виробництва 

електроенергії (₴/т). 

Математична сутність 𝑑Цб – це похідна функції 𝑏𝑖(𝑃𝑖
(роб)

). У розглянутій 

лінійній моделі 𝑑Цб = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 для будь-якого 𝑃𝑖
(роб)

, що суттєво спрощує аналіз. 

Вигода П(𝑖), яку отримує ТЕС внаслідок продажу електроенергії у разі завантаження 

енергоагрегату 𝑃𝑖
(роб)

, визначається різницею між вартістю проданої електроенергії 

Т(𝑖) та витратами на виробництво цієї електроенергії Д(𝑖): 

П(𝑖) = Т(𝑖) − Д(𝑖) = Цр
ПС ∙ 𝑃𝑖

(роб)
− (Ц1 ∙ 𝑃1 + 𝑑Цб ∙ (𝑃𝑖

(роб)
− 𝑃1)), 

де Цр
ПС – ринкова ціна електроенергії; Ц1 – ціна виробництва електроенергії у разі 

завантаження енергоагрегату ТЕС на рівні опорної точки 𝑃1. 

Досліджено залежність вигоди 𝛿ПРЕЗ, яка втрачається у стані готовності 

енергоагрегату ТЕС до надання ДП, від ринкової ціни електроенергії Цр
ПС та обсягу 

резервів виробничих потужностей 𝑃РЕЗ, виділених для надання ДП. 

У разі утримання резерву на завантаження енергоагрегату 𝑃РЕЗ+ при наданні 

послуг ПРЧП та/або ВРЧП, втрачена вигода розраховується як 

𝛿П(+) = 𝑃РЕЗ+ ∙ (Цр
ПС − 𝑑Цб). 

Значення втраченої вигоди 𝛿П(+) не залежить від рівня завантаження 

енергоагрегату ТЕС і за незмінних 𝑑Цб та 𝑃РЕЗ+ зумовлюється виключно ринковою 
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ціною електроенергії Цр
ПС. Залежність втраченої вигоди від ринкової ціни на 

електроенергію 𝛿П(+)(Цр
ПС) умовно розділяється на дві області (рис.3,а). 

 
                            а)                                                                               б) 

Рис. 3. Залежність втраченої вигоди у стані готовності енергоагрегату ТЕС до 

надання послуг з ПРЧП та/або ВРЧП від ринкової ціни на електроенергію 

 

У разі Цр
ПС > 𝑑Цб значення втраченої вигоди пропорційно збільшується зі 

збільшенням ринкової ціни електроенергії. За умови Цр
ПС < 𝑑Цб функція втраченої 

вигоди набуває від’ємних значень 𝛿П(+)(Цр
ПС) < 0, тобто для енергоагрегату ТЕС 

економічно вигідно утримувати резерв на завантаження. За результатами аналізу 

економічних показників станів готовності енергоагрегатів ТЕС до надання ДП з 

регулювання частоти на завантаження виділено три відмінні за економічними 

показниками режими роботи енергоагрегатів (рис. 4): 

1) ринкова ціна електроенергії достатньо висока для отримання вигоди від 

виробництва електроенергії Цр
ПС > Цроб і утримання резерву для ДП стосовно завантаження 

призводить до втрати частини такої вигоди Цр
ПС > 𝑑Цб → 𝛿П(+) > 0 (рис. 4,а); 

2) ринкова ціна електроенергії низька і виробництво електроенергії 

енергоагрегатом економічно збиткове Цр
ПС < Цроб, при цьому формально утримання 

резерву для ДП стосовно завантаження призводить до ще більших збитків:        

Цр
ПС > 𝑑Цб → 𝛿П(+) > 0 (рис. 4,б); 

3) ринкова ціна електроенергії низька і виробництво електроенергії енергоагрегатом 

економічно збиткове Цр
ПС < Цроб, але утримання резерву для ДП стосовно завантаження 

призводить до зменшення збитків Цр
ПС < 𝑑Цб → 𝛿П(+) < 0 (рис. 4, в). 

 
                    а)                                               б)                                            в) 

Рис. 4. Графічне відображення розрахунку економічних показників станів готовності 

енергоагрегатів ТЕС до надання ДП з регулювання частоти на завантаження 
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Запуск енергоагрегату ТЕС у разі Цр
ПС < Цроб відбуватиметься у тих випадках, 

коли завантажені за результатами торгів на РДН виробничі потужності не надають 

необхідні обсяги резервів з регулювання частоти в ОЕС України. Відповідно в 

правилах функціонування ринку ДП України слід окремо визначити правила 

ціноутворення для електроенергії, виробленої економічно неефективними 

енергоагрегатами, завантаженими виключно для надання ДП з регулювання режиму. 

Розрахунок вартості стану готовності до надання ПРЧП та/або ВРЧП стосовно 

завантаження енергоагрегату здійснюється так: 

𝛿П(+) = {
𝑃РЕЗ+ ∙ (Цр

ПС − 𝑑Цб)|Цр
ПС > 𝑑Цб

0|Цр
ПС < 𝑑Цб

. 

У разі утримання резерву на розвантаження енергоагрегату 𝑃РЕЗ− при наданні 

послуг ПРЧП та/або ВРЧП втрачена вигода розраховується як 

𝛿П(−) = 𝑃РЕЗ− ∙ (𝑑Цб − Цр
ПС). 

Значення втраченої вигоди 𝛿П(−) також не залежить від рівня завантаження 

енергоагрегату ТЕС і за незмінних 𝑑Цб та 𝑃РЕЗ− зумовлюється виключно ринковою 

ціною електроенергії Цр
ПС. При цьому залежність втраченої вигоди від ринкової ціни  

електроенергії 𝛿П(−)(Цр
ПС) також умовно поділяється на дві області (рис. 3,б). 

Втрата вигоди виникає за умови Цр
ПС < 𝑑Цб. Такі низькі значення ринкової ціни 

електроенергії характерні для нічних годин доби. Відповідно правила 

функціонування ринку ДП мають визначати окремо принципи ціноутворення для 

запуску енергоагрегатів ТЕС з метою підтримки стану готовності до надання послуг 

ПРЧП та/або ВРЧП стосовно розвантаження. За умови Цр
ПС > 𝑑Цб стан готовності до 

надання послуг ПРЧП та/або ВРЧП стосовно розвантаження призводитиме до 

переведення енергоагрегату у більш економічно вигідний режим роботи і додаткова 

фінансова компенсація не потрібна. Розрахунок вартості стану готовності до 

надання ПРЧП та/або ВРЧП стосовно розвантаження енергоагрегату здійснюється так: 

𝛿П(−) = {
𝑃РЕЗ− ∙ (𝑑Цб − Цр

ПС)|Цр
ПС < 𝑑Цб

0|Цр
ПС > 𝑑Цб

. 

Як показав аналіз публікацій щодо ціноутворення за надання ДП в країнах 

Європи та США стосовно врахування технологічних особливостей регулювання 

напруги та реактивної потужності (РНПР) синхронними генераторами, виділяються 

три операційні зони з відповідними діапазонами регулювання, наведені в табл. 3 для 

визначення витрат синхронних генераторів під час надання послуги з РНРП (рис. 5) та 

подальшого формування платежів за цю ДП. Оскільки виділення у загальній сумі 

капітальних вкладень (або витрат на модернізацію) в енергоблок складових, що 

стосуються окремо РНРП та окремо виробництва активної потужності, неможливе, 

тому компенсація капітальних вкладень в енергоблок, як правило, враховується у 

розрахунках вартості виробництва електроенергії. Відповідно у разі визначення 

платежів за надання ДП з РНПР ця складова витрат не враховується. Нормальний 

(або звичайний) діапазон регулювання реактивної потужності у цьому випадку 

визначається як діапазон, у межах якого зміна рівня генерування (чи споживання) 
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реактивної потужності не супроводжується істотною зміною витрат палива та втрат 

електричної енергії. 

 

Таблиця 3 – Характерні витрати синхронних генераторів у разі надання РНРП 
Операційна зона Характерні витрати при наданні РНРП  

Перша зона 

QА- ≤ Q ≤ QА+ 

Наявність умовно постійних витрат, зазвичай капітальних вкладень або 

витрат на модернізацію обладнання генераторів електростанцій, а також 

витрати, що зумовлюються потребами в активній потужності та її технічними 

втратами при РНПР у нормальному діапазоні регулювання 

Друга зона 

QС- ≤ Q ≤ QА-, 

QС+ ≤ Q ≤ QА+ 

Суттєве збільшення значення умовно змінних витрат (ВЗВ
(𝑖)

) внаслідок 

збільшення втрат активної потужності у статорі, роторі та трансформаторі 

енергоагрегату 

Третя зона 

QВ- ≤ Q ≤ QС- , 

QВ+ ≤ Q ≤ QС+ 

Поява втраченої вигоди, що виникає внаслідок зменшення обсягу генерації 

активної потужності для забезпечення встановленого системним оператором 

діапазону регулювання реактивної потужності 

 

У більшості країн Європи, де введено плату за надання ДП РНРП, умовно 

постійні витрати прирівнюються нулю, а підтримка нормального діапазону 

регулювання визначається у двосторонніх договорах між СО та відповідним 

виробником електричної енергії як обов’язкова не оплачувана технічна вимога. 

Межі другої зони регулювання реактивної потужності визначаються областями 

режимів роботи енергоагрегату, де додаткові втрати активної потужності 

збільшуються достатньо суттєво, щоб їх необхідно було враховувати, але 

необхідність у зменшенні виробництва електричної енергії при цьому не виникає. 

Діапазон регулювання реактивної потужності в межах цієї зони визначається на 

основі поданої постачальником ДП звітності щодо технологічних характеристик 

енергоагрегату.  

 
Рис. 5. Визначення величин завантаження синхронних генераторів у разі РНПР 
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Сукупність втрат, які враховуються у разі визначення умовно змінних витрат 

електростанцій у другій операційній зоні, розраховується за формулою 

ВЗВ
(𝑖)
= ВЗВ_Т

(𝑖)
+ В(ЗВС)

(𝑖)
+ В(ЗВР)

(𝑖)
 (МВт), 

де ВЗВ_Т
(𝑖)

 – втрати активної потужності у підвищувальному трансформаторі і-го 

енергоагрегату; В(ЗВС)
(𝑖)

 – втрати активної потужності в статорі і-го генератора 

електростанції; В(ЗВР)
(𝑖)

 – втрати активної потужності в роторі і-го генератора 

електростанції. 

Обсяги зниження виробництва електроенергії для підтримки заданого 

діапазону регулювання для третьої зони визначаються за діаграмами статичної 

стійкості генератора.  

Досліджено різні підходи до визначення розрахункового значення активної 

потужності Рбр
(роз)

енергоагрегату: на основі характеристики статичної стійкості 

генератора; за фактичним коефіцієнтом потужності генератора; на основі діаграми 

залежності 𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2. Оскільки в Україні фактично відсутні нормативно-

технічна база та технічні засоби точного оцінювання меж статичної стійкості 

генераторів електростанцій, визначення розрахункового значення активної 

потужності на основі характеристики статичної стійкості генератора або за 

фактичним коефіцієнтом потужності генератора практично не можливе. З іншого 

боку, середній рівень завантаження теплових електростанцій в Україні, задіяних у 

покритті добового графіка навантаження, становить понад 85%. Виходячи з 

особливостей побудови характеристики статичної стійкості генератора, за такого 

рівня навантаження діапазон регулювання реактивної складової буде визначатися 

переважно обмеженням струму термічної стійкості якоря. Тому запропоновано 

замість діаграми статичної стійкості генератора використовувати діаграму 

залежності 𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2. Припускається, що в режимі максимально можливого за 

обмеженням потужності турбіни активного навантаження Qбр= 0 і умовно                 

Pбр
мах = Sбр

мах (рис. 5).  

Відшкодуванню «втраченої вигоди» підлягає зниження активного 

навантаження ∆Рбр  (рис. 5) яке виникає у разі генерування чи споживання 

реактивної потужності понад номінальне значення cos(φ)ном для енергоагрегату 

Qбр
норм

< Qбр
др

: 

∆Рбр  =  √(Sбр
мах)

2
− (Qбр

норм
)
2
−√(Sбр

мах)
2
− (Qбр

др
)
2
(МВт), 

де  Sбр
мах, МВА – максимальна потужність енергоагрегату; Qбр

норм
, Мвар – значення 

реактивної складової навантаження енергоагрегату за номінального cos(φ); Qбр
др

, 

Мвар – реактивна складова навантаження енергоагрегату у разі надання послуги з 

регулювання напруги та реактиву в енергосистемі: 

Qбр
норм

= max (|Qбр
норм−

| , |Qбр
норм+

|) (Мвар),  

де Qбр
норм(𝑖)−

, Qбр
норм(𝑖)+

, Мвар – відповідно мінімальна та максимальна межі 

звичайного діапазону регулювання реактивної потужності. 
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Рис. 6. Механізми врахування обмежень на  

обмін електроенергією по електричним мережам 

Qбр
др
= max (|Qбр

др−
| , |Qбр

др+
|) (Мвар), 

де Qбр
др−

 до Qбр
др+

 відповідно мінімальна та максимальна межі встановленого СО 

діапазону регулювання реактивної потужності і-го енергоагрегату електростанції 

окремо для кожного розрахункового періоду.  

Таким чином, у розділі розроблено нові та удосконалено існуючі методи 

дослідження вартісних показників до надання допоміжних послуг, що базуються на 

сучасних європейських підходах та на відміну від існуючих враховують витрати 

електростанцій у разі підтримки готовності до надання та надання зазначених 

допоміжних послуг, що забезпечують стимули до надання ДП виробниками 

електроенергії України з урахуванням встановлених технічних вимог, а також 

особливостей  нової моделі ринку електричної енергії України та перехідних етапів 

її впровадження.   

На основі розроблених методів сформовано практичні методики 

ціноутворення на допоміжні послуги, які забезпечують єдиний підхід до розрахунку 

вартості допоміжних послуг різними постачальниками для їх придбання системним 

оператором у прозорий та недискримінаційний спосіб. Впровадження зазначених 

методик в Україні дає змогу стимулювати модернізацію ТЕС, ТЕЦ і ГЕС для 

забезпечення можливості надання ними послуг з вторинного регулювання частоти, 

розширення їх можливостей з первинного регулювання частоти, а також надання 

допоміжних послуг з регулювання напруги. На основі розроблених методів та 

практичних методик розроблено розрахункові моделі визначення вартості 

допоміжних послуг, застосування яких дає змогу виробникам електроенергії 

прийняти економічно обґрунтоване рішення щодо стратегії їх дій на ринку 

допоміжних послуг України. Наукові та науково-практичні результати, отримані в 

цьому розділі, використано в аналітичних матеріалах щодо функціонування ринків 

допоміжних послуг та у разі розробки методики ціноутворення на ринку 

допоміжних послуг, що впроваджена в державному підприємстві «НЕК «Укренерго». 

У третьому розділі виконано аналіз існуючих механізмів урахування на РДН 

обмежень на обмін електроенергією в магістральних електричних мережах 

енергосистем. За результатами критичного аналізу таких механізмів виділено групи 

ринкових та неринкових механізмів розв’язання цієї задачі (рис. 6).  

У розділі проаналізовано 

особливості механізмів 

міждержавних об’єднань ринків 

електроенергії, впроваджених на 

сьогодні в Європі, зокрема, на 

біржі електроенергії EPEX SPOT, 

об’єднанні ринків Бенілюксу, 

Франції та Німеччини, відомого 

як Central West Europe (CWE), 

механізму сполучення цін 

Північно-Західної Європи (North 

Western Europe – NWE) та 

Південно-Західної Європи (South-
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Western Europe – SWE), а також об’єднанні бірж електроенергії Чехії, Словаччини, 

Угорщини та Румунії. Аналіз особливостей зазначених європейських об’єднань та 

положень регламентів комісії ЄС щодо врахування міждержавної пропускної 

спроможності, зокрема і Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1222, а  також вимог ENTSO-

E, показав, що на ринках електроенергії європейських країн сьогодні сформувалися 

такі підходи до вирішення системних обмежень: 

– вирішення системних обмежень виключно механізмами БР, що характерно 

для багатьох національних ринків електроенергії в Європі, де системні обмеження 

не чинять істотного впливу на результати ринку електроенергії в цілому; 

– виділення постійно діючих цінових зон та обмін електроенергією між ними 

із залученням явних аукціонів торгівлі пропускною спроможністю магістральних 

електричних ліній, що характерно передусім для процесів міждержавної торгівлі 

електроенергією між організаційно незалежними національними ринками; 

– виділення цінових зон, на які ринок розділяється, якщо результати торгів 

призводять до таких значень потоків електроенергії у магістральних лініях, за яких 

порушуються відповідні системні обмеження (механізм Market Splitting); 

– попереднє виділення цінових зон та сполучення з формуванням єдиної ціни 

тих зон, для яких за результатами торгів на РДН системні обмеження між ними не 

виникають (механізм Market Coupling).  

Поглиблено досліджені механізми неявних аукціонів за зональної моделі 

ціноутворення, які наразі застосовуються для врахування обмеженої пропускної 

спроможності електричних мереж у сегментах РДН європейських країн. Зокрема, 

розглянуто метод Flow-base Market Coupling (FB MC), запроваджений у 

міждержавних ринкових об’єднаннях Європи. В основу методу покладено аналіз 

потокорозподілу електроенергії в заступній схемі електричних мереж за цільової 

функції максимізації добробуту: 

{
 
 
 

 
 
 ∑ [∫ 𝑝𝑖(𝑞) ∙ 𝑑𝑞

𝑞𝑖
попит

0
− ∫ 𝑐𝑖(𝑞) ∙ 𝑑𝑞

𝑞𝑖
пропоз

0
]𝑖∈Обл → 𝑚𝑎𝑥
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≥ 0
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⋮ ⋮
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Обл𝑍
] ∙ [
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⋮
𝑞Обл𝑍
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− 𝑞Обл𝑍
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] ≤ [

Флінія1
𝑚𝑎𝑥

⋮
Флінія𝑝
𝑚𝑎𝑥

]

, 

де 𝑞𝑖
попит – задоволений у результаті торгів попит на електроенергію в області і; 

𝑝𝑖(𝑞) – функція ціни, залежної від обсягів задоволеного попиту, в області і; 𝑞𝑖
пропоз

 – 

прийнята в результаті торгів пропозиція електроенергії в області і; 𝑐𝑖(𝑞) – функція 

ціни, залежної від обсягів прийнятої пропозиції, в області і; 𝑅лінія𝑝
ОблХ  – коефіцієнт 

розподілу передачі потужності (Power Transfer Distribution Factor – PTDF) для лінії р 

в області Х; Флінія𝑝
𝑚𝑎𝑥  – фізичне обмеження пропускної спроможності лінії р. 

В FB MC структура електричних мереж подана топологічним графом, а цінові 

зони як області, де за відсутності обмежень на обмін електроенергією 

встановлюється єдина гранична ціна. Тому у разі виконання оптимізаційних 

розрахунків FB MC оперує не відношеннями потоків у лініях та завантаженнями 

вузлів, а відношеннями потоків між областями до ліній моделі електричної мережі. 

Так, структура електричних мереж у FB MC подається матрицею PTDF. Участь 
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електростанцій у загальному покритті графіка навантаження визначається 

постійними коефіцієнтами, які називаються ключами зміни навантаження 

(Generation Shift Keys – GSK), що пов'язують зміну балансу у вузлі заступної схеми 

(ціновій зоні) із зміною структури покриття навантаження у кожному вузлі. 

Відношення між критичними перерізами та операціями міждержавного 

імпорту/експорту електроенергії для електричної мережі, що складається з Z 

цінових областей, p ліній та q вузлів: 

[

𝑝𝑡𝑑𝑓лінія1
ОблА ⋯ 𝑝𝑡𝑑𝑓лінія1

Обл𝑍

⋮ ⋮
𝑝𝑡𝑑𝑓лінія𝑝

ОблА … 𝑝𝑡𝑑𝑓лінія𝑝
Обл𝑍

] = [

𝑝𝑡𝑑𝑓лінія1
Вузел1

⋯ 𝑝𝑡𝑑𝑓лінія1
Вузел𝑞

⋮ ⋮

𝑝𝑡𝑑𝑓лінія𝑝
Вузел1

… 𝑝𝑡𝑑𝑓лінія𝑝
Вузел𝑞

] ∙ [

GSK Вузел1
ОблА ⋯ GSK Вузел𝑞

Обл𝑍

⋮ ⋮
GSK Вузел1

ОблА … GSK Вузел𝑞
Обл𝑍

]. 

Метод FB MC інваріантний як до структури схеми електричних з’єднань між 

ціновими зонами, так і до структури електричних мереж у цінових зонах. У цьому 

разі найбільш проблемним місцем методу є розрахунок GSK, що відповідає 

значенню кута відхилення лінеаризованої функції пропозиції від осі обсягів 

електроенергії. Потреба у лінеаризації функції пропозиції призводить до похибки у 

розрахунках та підвищення вірогідності пропуску глобального екстремуму і 

отримання неоптимального рішення. 

Альтернативний механізм врахування обмежень на обмін електроенергією між 

ціновими зонами засновується на методі децентралізованого сполучення ринку 

(Decentralized Market Coupling – DMC). Метод DMC здійснює аналіз сполучення 

двох ринків електроенергії чи двох цінових областей одного ринку та базується на 

використанні апарата функцій чистого експорту (ФЧЕ – Net Export Curves), що 

відображають алгебраїчну різницю між попитом та пропозицією (рис. 7) за 

однакової ціни електроенергії. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Побудова графіків функції чистого експорту 

 

Слід зазначити, що ФЧЕ використовуються в багатьох макроекономічних 

моделях для оцінки потенціалу взаємодії окремих областей ринку та визначення 

балансу імпорту/експорту між ними. Так само і для ринків електроенергії ФЧЕ дає 

змогу порівнювати потенціал експорту та ємність імпорту окремих областей ринку з 

метою оцінки можливостей торгівлі між ними (рис. 8). Так, у точці перетину 

графіків ФЧЕ зони-експортера та оберненої ФЧЕ зони-імпортера визначаються 

оптимальні обсяги обміну електроенергією, за яких сполучувані зони повністю 

«зливаються», тобто результати торгів у цих зонах стають тотожними результату 

торгів на спільному аукціоні. При цьому вирівнюються граничні ціни у 

0 

C, ₴/МВт·год

V, МВт·год Імпорт, МВт·год Експорт, МВт·год

C, ₴/МВт·год

Заявки покупців

Пропозиції продавців

Область 
ємності 
імпорту

Експорт

Імпорт

Область 
потенціалу
експорту    ( )

      ( )

0 



21 

 

сполучуваних зонах та досягається максимум сумарного для цих зон добробуту 

ринку електроенергії. Якщо технологічні обмеження пропускної спроможності 

міжсистемного електричного зв’язку не дають змоги досягти оптимальних обсягів 

обміну електроенергією, то у сполучуваних зонах різниця граничних цін 

залишається ненульовою. При цьому реалізація обміну електроенергією на рівні 

максимального технологічно можливого обсягу призводить до отримання 

максимально можливого за цих обмежень значення сумарного добробуту, апріорі 

більшого за сумарний добробут ізольованих торгів у цих зонах. 

 
Рис. 8. Врахування обмежень на обмін електроенергією між ціновими зонами з 

використанням функцій чистого експорту 

 

Використання ФЧЕ у DMC дає змогу точно враховувати особливості 

структури попиту та пропозиції у сполучуваних зонах. Проте наведений метод 

передбачає аналіз лише одного електричного перетину між двома ціновими зонами. 

Розширення DMC для трьох цінових областей (Trilateral Market Coupling – TMC) не 

використовує формальний опис структури електричних зв’язків. У результаті TMC 

зведено до аналізу ситуацій, притаманних тільки сполученню ринків електроенергії 

Франції, Бельгії та Нідерландів. Таким чином, основними недоліками DMC та TMC 

є їх неінваріантність до структури електричних мереж. 

За результатами проведеного аналізу існуючих методів та алгоритмів 

розрахунку результатів торгів на РДН зроблено висновок про проблемність 

розв’язання задачі врахування обмежень на обмін електроенергією між 

сполучуваними зонами єдиного ринку. Крім того, з огляду на процеси інтеграції 

ринку електроенергії України з країнами ЄС слід враховувати застереження 

Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1222 про вірогідність появи ситуацій, коли процес 

сполучення цін не призводить до появи єдиної ціни на сполучуваних ринках і 

відповідно таке сполучення не відбувається. Для таких випадків рекомендована 

розробка альтернативних рішень поставленої задачі на національному і 

регіональному рівнях, що, в свою чергу, дає змогу розпочати інтеграційні процеси 

ринку електроенергії України до європейських об’єднань без впровадження єдиної 

європейської платформи. 

На основі виконаного аналізу запропоновано розробити новий метод 

розв’язання поставленої задачі з використанням апарата ФЧЕ для відображення 
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структури попиту та пропозиції сполучуваних областей та формальним описом 

структури зв’язків між ними, опис якого наведено у наступному розділі роботи. 

Для України наразі міждержавний обмін електроенергією здійснюється 

використанням явних аукціонів з торгівлі пропускною спроможністю в умовах 

недосконалої конкуренції, що не сприяє ефективності функціонування та розвитку 

цього сегменту ринку електричної енергії. Відсутність ринкових механізмів 

використання наявної пропускної спроможності міждержавних перетинів в ОЕС 

України для потреб ринків електроенергії сусідніх країн обумовлює актуальність 

розробки та впровадження методів використання міждержавних електричних 

зв’язків для обміну електроенергією між різними країнами через ОЕС України, 

перш за все, мова йде про східноєвропейський проект, що охоплює Угорщину, 

Словаччину, Чехію та Румунію (4M MC). На основі виконаних попередніх 

досліджень у роботі запропоновано та розроблено новий метод розподілу 

пропускної спроможності міждержавного перетину між ринками електроенергії на 

основі моделювання аукціону щодо купівлі пропускної спроможності з урахуванням 

двостороннього подання заявок на купівлю цього ресурсу, а також його розширення 

для кількох ринків електроенергії. 

Основою запропонованого методу є ітераційний дворівневий розрахунок 

результатів аукціону пропускної спроможності. На першому рівні розрахунків 

здійснюється декомпозиція загальної множини цінових заявок на підмножини 

окремо за кожним міждержавним перетином та розв’язуються задачі розрахунків 

результатів торгів для кожного перетину з урахуванням обох напрямків обміну 

електроенергією і різних типів цінових заявок. На другому рівні здійснюється 

узгодження обсягів обміну електроенергією для цінових заявок, якими залучається 

запит на пропускну спроможність кількох міждержавних перетинів. 

Реалізація на ринку міждержавної торгівлі електроенергією в Україні 

інструментів купівлі ресурсів пропускної спроможності для забезпечення транзиту 

електроенергії через ОЕС України не вимагає значних витрат на розробку та 

впровадження відповідної інформаційно-розрахункової системи, оскільки 

розроблені в роботі математичні моделі та методи реалізації процедури розрахунку 

результатів торгів є нескладними з точки зору їх практичної реалізації. При цьому 

впровадження можливостей транзиту електроенергії через ОЕС України призведе до 

збільшення кількості зацікавлених учасників ринку та обсягів попиту на ресурси 

пропускної спроможності, що призведе до бажаного посилення конкуренції в 

даному сегменті ринку електричної енергії. 

Як показав аналіз, ефективність застосування різних механізмів врахування 

обмежень на обмін електроенергією в електричних мережах зумовлюється як 

особливостями структури електричних мереж, так і особливостями структури 

попиту та пропозиції на ринку електроенергії. Тому для вибору оптимального 

способу врахування мережевих обмежень в ОЕС України необхідно провести 

відповідні теоретичні та експериментальні дослідження. Зокрема, необхідно 

дослідити доцільність впровадження механізмів врахування в сегменті РДН 

обмеженої пропускної спроможності магістральних електричних мереж ОЕС 

України у порівнянні з рішенням такої задачі виключно механізмами БР. 
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Рис. 9. Складові вартості електроенергії на РДН 

та БР з урахуванням мережевих обмежень 

Ц, грн/МВт·год

Р, МВт·год

Попит на 
електроенергію
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РДН  Σ

БР

Цгр
РДН

Цгр
БР
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(обм)

Ввиг
(обм)

0

З цією метою розроблено метод оцінки доцільності врахування мережевих 

обмежень у сегменті РДН, в якому здійснюється порівняння складових витрат, що 

виникають у разі врахування мережевих обмежень механізмами БР та РДН (рис.9). 

Загальна вартість електроенергії в організованих сегментах ринку ВΣ 

формується з таких складових: 

ВΣ = ВΣ
РДН

+ ВΣ
БР = Цгр

РДН
· 𝑉Σ

РДН
+ Цгр

БР · 𝑉Σ
БР, 

де ВΣ
РДН

, ВΣ
БР – сумарні вартості електроенергії, купленої відповідно на РДН та БР; 

Цгр
РДН

, Цгр
БР – граничні ціни відповідно на РДН та БР; 𝑉Σ

РДН
, 𝑉Σ

БР – обсяги 

електроенергії, купленої відповідно на РДН та БР. Врахування мережевих обмежень 

на РДН очевидно призводитиме до зниження обсягів торгів у цьому сегменті 

внаслідок відхилення частини цінових заявок та пропозицій за вимогою дотримання 

граничних рівнів потоків за системоутворювальними перетинами. Відхилена у 

сегменті РДН частина попиту покриватиметься на БР за апріорі більш високою 

ціною Цгр
БР. Чисельне значення таких додаткових витрат становитиме 

Вдод
(обм)

= (Цгр
БР − Цгр

РДН
) · 𝑉дод

(обм)
 . 

На противагу цим витратам зменшення обсягів торгів призводитиме до 

зниження граничної ціни і відповідно до зменшення вартості електроенергії у 

сегменті РДН Ввиг
(обм)

 (рис.9). Як показали дослідження, відношення між значеннями 

Вдод
(обм)

 і Ввиг
(обм)

 залежить як від обсягів обмежень 𝑉дод
(обм)

 та їх долі в обсягах торгів на 

РДН, так і від структури 

пропозиції, тобто кута відхилення 

графіка пропозиції від осі обсягів 

характеристики лінії пропозиції. 

Додатково до складових Вдод
(обм)

 і 

Ввиг
(обм)

 врегулювання мережевих 

обмежень механізмами БР 

призводитиме до появи витрат 

Ввиг
(розв)

, пов’язаних із 

розвантаженням енергоагрегатів 

електростанцій. 

Таким чином, рішення про 

доцільність впровадження механізмів врахування мережевих обмежень у сегменті 

РДН чи БР оцінюватиметься порівнянням вигідності відповідних механізмів у 

сегменті РДН КΣ
РДН

= Ввиг
(обм)

 та у сегменті БР КΣ
БР = Вдод

(обм)
+ Ввиг

(розв)
. Ознакою 

доцільності впровадження механізмів врегулювання мережевих обмежень у сегменті 

РДН є відношення КΣ
РДН

< КΣ
БР. 

Не важко показати, що для порівняння складових Вдод
(обм)

 і Ввиг
(обм)

 достатньо 

здійснити імітаційне порівняння вартості електроенергії на РДН із врахуванням та 

без урахування мережевих обмежень. При цьому Ввиг
(обм)

< Вдод
(обм)

 означає КΣ
РДН

< КΣ
БР 

(доцільно впровадити механізми врегулювання мережевих обмежень у сегменті 

РДН) і додаткова складова Ввиг
(розв)

 лише збільшить отриману різницю. У 
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протилежному випадку необхідно додатково розрахувати значення витрат Ввиг
(розв)

 

для рішення поставленої задачі. 

Розроблений метод у подальшому використано для аналізу перспектив 

запровадження різних моделей організації РДН України при розробці концепції його 

впровадження з урахуванням інших сегментів ринку електроенергії. Також 

результати наукових досліджень, наведених у цьому розділі дисертаційної роботи, 

практично використані при розробці концепції створення автоматизованої системи 

тарифоутворення в умовах реформування ринку електроенергії на базі моделювання 

режиму роботи електроенергетичного обладнання енергетичних систем України 

щодо моделювання ринку «на добу наперед» з урахуванням мережевих обмежень. 

Для перевірки результатів теоретичних досліджень та виконання 

експериментальних розрахунків під час аналізу різних правил ціноутворення на 

РДН розроблена універсальна імітаційна модель двостороннього аукціону, в якій 

реалізовано функціональні можливості щодо аналізу різних типів  лінійних, 

ступінчастих і змішаних графіків попиту та пропозиції. За результатами досліджень, 

наведеними у четвертому розділі дисертаційної роботи, імітаційну модель 

розвинуто у засіб імітаційного моделювання торгів на РДН з різними формами 

зонального ціноутворення. 

Четвертий розділ присвячений дослідженням, що пов’язані з розробкою 

нового методу врахування мережевих обмежень на РДН шляхом мінімізації різниці 

граничних цін у сполучуваних областях ринку електроенергії. Метод розроблено як 

удосконалення DMC для довільної кількості сполучуваних ринків електроенергії із 

довільною структурою електричних зв’язків між цими ринками і базується на 

використанні апарата функцій чистого експорту (ФЧЕ). Якщо попит та пропозиція 

на РДН подаються відповідними залежностями обсягів від ціни 𝑃𝑖
поп(𝐶𝑖) і 𝑃𝑖

проп(𝐶𝑖), 
то ФЧЕ позначається як алгебраїчна різниця між цими залежностями: 

𝑁𝐸𝐶(𝐶) = 𝑃𝑖
проп(𝐶) − 𝑃𝑖

поп(𝐶). 
Тоді, як наведена формула наочно демонструє принципи побудови ФЧЕ, для 

розробки нового методу врахування мережевих обмежень на РДН виникла потреба в 

її уточненні з метою дослідження властивостей ФЧЕ як відображення потенціалу 

експорту та ємності імпорту за різних відношень між попитом і пропозицією 

електроенергії. За результатами досліджень виділено вісім варіантів відношень між 

функціями попиту та пропозиції, для яких значення ФЧЕ розраховується за окремою 

формулою. Кожен з цих восьми випадків однозначно ідентифікується відношеннями 

заданої ціни до значень максимальної та мінімальної ціни функцій попиту та 

пропозиції. Також виділено окремий випадок відношень між попитом та 

пропозицією, за яких сформувати баланс неможливо. Показано, що в цьому випадку 

неможливо сформувати баланс між попитом та пропозицією і за рахунок 

імпорту/експорту електроенергії і тому слід вважати, що торги не відбулися. Цей 

випадок не впливає безпосередньо на математичну модель ФЧЕ, але має бути 

врахованим при розробці алгоритму розрахунків результатів торгів. 

Розроблено універсальну математичну модель ФЧЕ, яка враховує всі 

відношення між попитом та пропозицією локального ринку електроенергії. Якщо 

попит на погодинному аукціоні подається множиною подільних цінових заявок, 
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упорядкованою в напрямку зниження граничної ціни купівлі електроенергії, то 

графік попиту відображатиметься множиною цінових пар 𝑀поп ∋
{(𝐶1

поп, 𝑃1
поп), (𝐶2

поп, 𝑃2
поп), . . ., (𝐶𝑖

поп, 𝑃𝑖
поп), … , (𝐶𝑛

поп, 𝑃𝑛
поп)}, де 𝐶𝑖

поп, 𝑃𝑖
поп – 

відповідно ціна та обсяг електроенергії в точках зламу графіка попиту. Тоді функція 

попиту подається інтерполяційним многочленом, що встановлює залежність обсягів 

купівлі електроенергії від граничної ціни на аукціоні: 

𝑃𝑖
поп(𝐶𝑖) = 𝑃𝑘

поп +
𝑃𝑘+1
поп − 𝑃𝑘

поп

𝐶𝑘+1
поп − 𝐶𝑘

поп (𝐶𝑖 − 𝐶𝑘
поп), 𝐶𝑘+1

поп ≤ 𝐶𝑖 ≤ 𝐶𝑘
поп. 

Аналогічно функція пропозиції на погодинному аукціоні електроенергії 

подається у вигляді 

𝑃𝑖
проп(𝐶𝑖) = 𝑃𝑘

проп
+
𝑃𝑘+1
проп

− 𝑃𝑘
проп

𝐶𝑘+1
проп

− 𝐶𝑘
проп (𝐶𝑖 − 𝐶𝑘

проп
), 𝐶𝑘

проп
≤ 𝐶𝑖 ≤ 𝐶𝑘+1

проп
. 

Визначаємо мінімальне та максимальне значення цін для графіка попиту 

відповідно як 𝐶𝑚𝑖𝑛
поп  і 𝐶𝑚𝑎𝑥

поп , а мінімальне та максимальне значення цін для графіка 

пропозиції відповідно як 𝐶𝑚𝑖𝑛
проп

 і 𝐶𝑚𝑎𝑥
проп

. Тоді ФЧЕ розраховуватиметься за формулою 

𝑁𝐸𝐶(𝐶) =

{
 
 
 

 
 
 

−𝑃поп(𝐶𝑚𝑖𝑛
поп ), 𝐶 < 𝐶𝑚𝑖𝑛

проп
; 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥

поп

𝑃проп(𝐶) − 𝑃поп(𝐶𝑚𝑖𝑛
поп ), 𝐶𝑚𝑖𝑛

проп
≤ 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥

проп
; 𝐶 < 𝐶𝑚𝑖𝑛

поп

𝑃проп(𝐶𝑚𝑎𝑥
проп

) − 𝑃поп(𝐶𝑚𝑖𝑛
поп ), 𝐶 > 𝐶𝑚𝑎𝑥

проп
; 𝐶 < 𝐶𝑚𝑖𝑛

поп

𝑃проп(𝐶𝑚𝑎𝑥
проп

) − 𝑃поп(𝐶), 𝐶 > 𝐶𝑚𝑎𝑥
проп

; 𝐶𝑚𝑖𝑛
поп ≤ 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥

поп

𝑃проп(𝐶𝑚𝑎𝑥
проп

), 𝐶𝑚𝑖𝑛
проп

≤ 𝐶; 𝐶 > 𝐶𝑚𝑎𝑥
поп

𝑃проп(𝐶) − 𝑃поп(𝐶), 𝐶𝑚𝑖𝑛
проп

≤ 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥
проп

; 𝐶𝑚𝑖𝑛
поп ≤ 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥

поп

. 

У загальному випадку ФЧЕ відображається ламаною лінією, переривистою за 

віссю ціни. Це унеможливлює методи аналізу з використанням похідних. Крім того, 

за наявності на аукціоні цінових заявок з атрибутом “все або нічого” для аналізу 

ФЧЕ слід використовувати дискретні або комбіновані лінійно-дискретні методи. 

Для розробки типового методу врахування обмежень на обмін 

електроенергією між сполучуваними областями РДН при довільній кількості 

цінових областей за будь-якої структури електричних мереж здійснено поглиблений 

аналіз властивостей ФЧЕ, які впливають на результати розв’язання поставленої 

задачі. Області визначення та значень функцій попиту 𝑃поп(𝐶) та пропозиції 

𝑃проп(𝐶)  мають такий вигляд: 

{
𝑃поп(𝐶) ∈ [0, 𝑉max

поп]| 𝑉max
поп = 𝑃поп(𝐶min

поп), 𝐶min
поп ≤ 𝐶 ≤ 𝐶mах

поп

𝑃проп(𝐶) ∈ [0, 𝑉max
проп

]|𝑉max
проп

= 𝑃проп(𝐶mах
проп

), 𝐶min
проп

≤ 𝐶 ≤ 𝐶mах
проп. 

Значення ФЧЕ розраховується як 𝑁𝐸𝐶(𝐶) = 𝑃𝑖
проп(𝐶) − 𝑃𝑖

поп(𝐶). Неважко 

показати, що ФЧЕ визначатиметься на інтервалі граничних цін 

[min(𝐶min
поп , 𝐶min

проп
) ,max(𝐶max

поп , 𝐶max
проп

)] і набуватиме на цьому інтервалі таких значень: 

−𝑉max
поп ≤ 𝑁𝐸𝐶(𝐶) ≤ 𝑉max

проп
. Таким чином, ФЧЕ мають області додатних та від’ємних 

значень обсягів електроенергії. Інтервал, на якому 𝑁𝐸𝐶(𝐶) > 0, відображає 

експортний потенціал цінової області, а інтервал з 𝑁𝐸𝐶(𝐶) < 0 – ємність для 

імпорту електроенергії в ціновій області. 
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Дослідження різних відношень між ФЧЕ показали, що наведена в описі 

алгоритму DMC послідовність аналізу дає адекватні результати лише у випадку, 

коли графіки ФЧЕ двох цінових областей мають точку перетину. В протилежному 

випадку виникає ряд протиріч, для усунення яких необхідно здійснювати додаткові 

розрахунки. З метою формування уніфікованих методів аналізу ФЧЕ за різних 

відношень між попитом та пропозицією на РДН здійснено дослідження 

властивостей ФЧЕ, які впливають на результати розв’язання задачі врахування 

обмежень на обмін електроенергією за магістральними лініями під час торгів на 

РДН. Визначено дві причини, які призводять до неповного сполучення ринку 

електроенергії. Перша причина – це неможливість реалізації обміну 

електроенергією внаслідок обмеженої пропускної спроможності міжсистемних 

зав’язків. Врахування цих обмежень призводить до зниження добробуту ринку 

електроенергії, але зміна вартості електроенергії при цьому зумовлюється виключно 

відношеннями між попитом та пропозицією. Другою причиною неповного 

сполучення ринку є недостатні для вирівнювання граничних цін потенціал експорту 

та ємність імпорту електроенергії в сполучуваних цінових зонах. Цей випадок при 

моделюванні методом розділення на цінові зони неможливо відслідкувати без 

виконання додаткових розрахунків на рівні окремих зон, а при моделюванні 

методом сполучення цінових зон виникають протиріччя логіки ціноутворення. 

Особливість цього випадку полягає у повному витісненні власного попиту зони-

експортера або у повному витісненні власної пропозиції зони-імпортера. При цьому 

гранична ціна в одній із сполучуваних цінових зон фактично формується виходячи з 

відношень попиту та пропозиції іншої цінової зони. 

За результатами досліджень сформовано концепцію врахування обмежень на 

обмін електроенергією між ціновими зонами в сегменті РДН.  

1. Розв’язання поставленої задачі слід здійснювати методом сполучення, 

тобто ринок електроенергії попередньо поділяється на цінові зони, які сполучаються 

між собою потенційно проблемними електричними зв’язками. Далі має 

розв’язуватись задача пошуку оптимального розподілу електроенергії між зонами, 

за якого різниця граничних цін у цих зонах зводиться до мінімуму, причому метод 

розв’язання поставленої задачі має допускати можливість оптимізації за 

дискретними змінними. 

2. На етапі розрахунку обсягів обміну електроенергією між ціновими зонами 

граничні ціни в окремих зонах слід визначати за результатами балансування попиту 

і пропозиції з урахуванням поточного балансу імпорту/експорту електроенергії. 

3. Для формування єдиної граничної ціни (якщо таку не досягнуто на 

попередньому етапі розрахунків) слід здійснити розрахунок результатів спільного 

аукціону, на якому братимуть участь лише ті цінові заявки, які були прийняті за 

результатами розрахунку обсягів обміну електроенергією між ціновими областями. 

Використання цільової функції мінімізації різниці граничних цін у 

сполучуваних зонах дало змогу поєднати формалізми аналізу топологічного графа 

та аналізу двостороннього аукціону (рис. 10). Так, структура електричної мережі 

відображається топологічним графом, в якому цінові зони подаються множиною 

вузлів Z, а електричні зв’язки між ними – множиною гілок L. Основні 

характеристики вузлів 𝑧 ∈ 𝑍 топологічного графа: гранична ціна в ціновій зоні 𝐶𝑧 як 



27 

 

характеристика, що дає змогу оцінити можливість здійснення імпорту/експорту 

електроенергії; ФЧЕ цінової зони 𝑁𝐸𝐶𝑧 як характеристика, що дає змогу 

розрахувати обсяги імпорту/експорту електроенергії; чиста позиція цінової зони 𝑁𝑃𝑧 
як характеристика, що відображає чисельне значення сумарного балансу 

імпорту/експорту електроенергії для цієї зони. 

 
Рис. 10. Формалізми методу врахування обмежень на обмін електроенергією 

між ціновими зонами на РДН 

 

Основні характеристики гілок 𝑙 ∈ 𝐿 топологічного графа: обмеження на 

потоки електроенергії 𝑃𝑙(𝑚𝑎𝑥)
(𝑏𝑒𝑔)→(𝑒𝑛𝑑)

 та 𝑃𝑙(𝑚𝑎𝑥)
(𝑒𝑛𝑑)→(𝑏𝑒𝑔)

 окремо за кожним напрямком 

відносно формально визначених початку (beg) і кінця (end) лінії l;  значення потоку 

електроенергії 𝑃𝑙
(𝑏𝑒𝑔)→(𝑒𝑛𝑑)

 в гілці l як результат моделювання. 

На рівні аналізу топологічного графа здійснюється оптимізація з 

використанням цільової функції мінімізації граничних цін у суміжних цінових 

зонах: 

|𝐶𝑙,ℎ
𝑧(𝑏𝑒𝑔)

− 𝐶𝑙,ℎ
𝑧(𝑒𝑛𝑑)

| → min  ∀ (𝑙 ∈ 𝐿, 𝑧(𝑏𝑒𝑔) ∪ 𝑧(𝑒𝑛𝑑) ∈ 𝑍, ℎ ϵ {1,2,… ,24}), 

де 𝐶𝑙,ℎ
𝑧(𝑏𝑒𝑔)

, 𝐶𝑙,ℎ
𝑧(𝑒𝑛𝑑)

 – граничні ціни у початковому 𝑧(𝑏𝑒𝑔) та кінцевому 𝑧(𝑒𝑛𝑑) 

вузлах гілки l за годину доби h. 

Обсяг обміну електроенергією 𝑉𝐶𝑜𝑢𝑝
𝐴→𝐵, реалізація якого призводитиме до 

мінімізації різниці граничних цін у суміжних цінових зонах А та В, з урахуванням 

обмежень на обмін електроенергією від зони А до зони В 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝐴→𝐵 та у зворотному 

напрямку 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝐵→𝐴 розраховуються за формулою: 

𝑉𝐶𝑜𝑢𝑝
𝐴→𝐵 = {

−min(max(𝑁𝐸𝐶𝐵(𝐶𝐵)) ,min(𝑁𝐸𝐶𝐴(𝐶𝐴)) , 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝐵→𝐴) , 𝐶𝐴 ≥ 𝐶𝐵, 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙

𝐴 > 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙
𝐵

min(min(𝑁𝐸𝐶𝐵(𝐶𝐵)) ,max(𝑁𝐸𝐶𝐴(𝐶𝐴)) , 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝐴→𝐵) , 𝐶𝐴 ≤ 𝐶𝐵, 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙

𝐴 < 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙
𝐵

0, 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙
𝐴 = 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙

𝐵

, 

де 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙
𝐴 , 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙

𝐵  – граничні ціни за результатами ізольованих торгів у цінових зонах 

відповідно А та В. 

За наявності більш ніж однієї гілки топологічного графа (більш ніж двох 

вузлів), розрахунки здійснюються ітераційним послідовним аналізом кожної гілки 

до досягнення стійкого оптимального рішення (рис. 11).  

Задача пошуку оптимальних значень потоків 
між ціновими зонами, за яких різниця 
граничних цін у цих зонах мінімізується

AB

𝑃𝐴→𝐵  
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𝐶гр 

𝑉бал 

Задача максимізації добробуту 
у ціновій зоні:

0
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Рис. 11. Алгоритм врахування обмежень на обмін електроенергією між 

ціновими зонами в сегменті РДН 

Цикл по годинам доби h=1..24

MustNext= false 

k=k+1

Початок

Цикл по гілкам заступної схеми l=1..L

АНАЛІЗ ГІЛКИ l

Ні

Так

Підготовка до ітераційного процесу

Моделювання ізольованих торгів

h=h+1

Кінець

АНАЛІЗ ГІЛКИ l

Початок

Кінець

Розрахунок вирівнювального потоку в гілці l

Моделювання аукціонів у прилеглих вузлах для отримання нових значень граничних цін

Коригування значення потоку в гілці l та значень чистих позицій у прилеглих вузлах 

𝑀𝑢𝑠𝑡𝑁𝑒𝑥𝑡 = "𝑡𝑟𝑢𝑒" ← 

|𝐶
ℎ ,[𝑘−1]

𝑍𝑏𝑒𝑔 − 𝐶
ℎ ,[𝑘]

𝑍𝑏𝑒𝑔 | > 𝑉𝑇𝐶⋁ |𝐶ℎ ,[𝑘−1]
𝑍𝑒𝑛𝑑 − 𝐶ℎ ,[𝑘]

𝑍𝑒𝑛𝑑 | > 𝑉𝑇𝐶  

𝑀𝑢𝑠𝑡𝑁𝑒𝑥𝑡 = "𝑡𝑟𝑢𝑒" ← 

|∆𝑉
ℎ ,[𝑘−1]

𝑍𝑏𝑒𝑔→𝑍𝑒𝑛𝑑 | > 𝑉𝑇𝑉𝐿  

отримання початкової множини граничних цін

k=0

(𝑀𝑢𝑠𝑡𝑁𝑒𝑥𝑡 = true) ∧ (𝑘 < 𝐾max ) 
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Зв'язок між потоком електроенергії в гілці l та чистими позиціями обміну 

електроенергією в прилеглих вузлах 𝑧(𝑏𝑒𝑔) і 𝑧(𝑒𝑛𝑑) описується системою 

обмежень рівності: 

𝑃𝑙,ℎ
𝑧(𝑏𝑒𝑔)→𝑧(𝑒𝑛𝑑)

= 𝑁𝐸𝑋𝑖,ℎ
𝑧(𝑏𝑒𝑔)

= −𝑁𝐸𝑋𝑗,ℎ
𝑧(𝑒𝑛𝑑)

∀ 𝑙 ∈ 𝐿 ≡ 𝐼 ∪ 𝐽, ℎ ϵ {1,2, … ,24}. 

На рівні цінової зони (вузла топологічного графа) розв’язується задача 

оптимізації балансу між попитом та пропозицією з урахуванням балансу 

імпорту/експорту електроенергії за критерієм максимізації добробуту. 

Нехай на спільному аукціоні, в якому беруть участь всі цінові зони 𝑧 ϵ 𝑍, 

зареєстровані учасники ринку, що подають для участі в торгах на кожну годину 

доби ℎ ϵ {1,2, … ,24} цінові заявки 𝑏 ϵ 𝐵 з купівлі електроенергії (𝑉𝑏,ℎ
𝐵,𝑧, 𝐶𝑏,ℎ

𝐵,𝑧) та цінові 

заявки з продажу електроенергії (𝑉𝑏,ℎ
𝐷,𝑧, 𝐶𝑏,ℎ

𝐷,𝑧), в яких вказані обсяги електроенергії 

(відповідно 𝑉𝑏,ℎ
𝐵,𝑧

 і 𝑉𝑏,ℎ
𝐷,𝑧

) і ціна (відповідно 𝐶𝑏,ℎ
𝐵,𝑧

 і 𝐶𝑏,ℎ
𝐷,𝑧

)). Тоді цільова функція задачі 

оптимізації балансу між попитом та пропозицією у ціновій зоні z для години доби h: 

∑(𝑉𝑏,ℎ
𝐵,𝑧 ⋅ 𝐶𝑏,ℎ

𝐵,𝑧)

𝑏∈𝐵

−∑(𝑉𝑏,ℎ
𝐷,𝑧 ⋅ 𝐶𝑏,ℎ

𝐷,𝑧)

𝑏∈𝐵

→ 𝑚𝑎𝑥 ∀ 𝑧 ∈ 𝑍, ℎ ϵ {1,2,… ,24}. 

При цьому баланс попиту та пропозиції формується з урахуванням складових 

імпорту/експорту електроенергії: 

∑(𝑉𝑏,ℎ
𝐵,𝑧 − 𝑉𝑏,ℎ

𝐷,𝑧)

𝑏∈𝐵

+𝑁𝑃𝑧,ℎ = 0 ∀ 𝑧 ∈ 𝑍, ℎ ϵ {1,2,… ,24}, 

де 𝑁𝑃𝑧,ℎ – чиста позиція зони z за годину доби h. 

Значення 𝑁𝑃𝑧,ℎ відображає сумарний баланс імпорту/експорту електроенергії 

у ціновій зоні: 

𝑁𝑃𝑧,ℎ =∑𝑁𝐸𝑋𝑖,ℎ
𝑧

𝑖∈𝐼

+∑𝑁𝐸𝑋𝑗,ℎ
𝑧

𝑗∈𝐽

∀ 𝑧 ∈ 𝑍, ℎ ϵ {1,2,… ,24}, 

де 𝑁𝐸𝑋𝑖,ℎ
𝑧  – значення чистої позиції обміну для i-го зв’язку, через який із зони z за 

годину доби h здійснюється експорт електроенергії; 𝑁𝐸𝑋𝑗,ℎ
𝑧  – значення чистої 

позиції обміну електроенергією для i-го зв’язку, через який із зони z за годину доби 

h здійснюється імпорт електроенергії. 

Значення чистої позиції 𝑁𝑃𝑧,ℎ у ціновій зоні z використовується для 

коригування поточного розташування графіка 𝑁𝐸𝐶𝑧 відносно осі нульового балансу 

імпорту/експорту. Відкоригована ФЧЕ зони z використовується в наступному циклі 

ітераційних розрахунків оптимальних обсягів обміну електроенергії на рівні аналізу 

топологічного графа. 

Запропонований метод врахування мережевих обмежень під час торгів на РДН 

позбавлений недоліків, притаманних відомим основним методам розв’язання 

поставленої задачі. Він не вимагає лінеаризації функції пропозиції і не накладає 

будь-яких обмежень на типи цінових заявок, що можуть використовуватись 

учасниками РДН. Розроблений метод є розвитком DMC для довільної кількості 

сполучуваних цінових областей і, на відміну від DMC та TMC, використовує 

уніфіковане подання структури електричних зв’язків між сполучуваними ринками 

та дає змогу здійснювати аналіз для довільної структури електричних мереж з 

урахуванням цінових заявок різних типів. Практична реалізація розробленого 
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методу для моделювання торгів на РДН дала змогу більш гнучко враховувати 

потреби учасників цього сегменту ринку електроенергії та дослідити аспекти 

інтеграції ринку електроенергії України до ринків країн Європи. Результати таких 

досліджень практично використані під час розробки концепції впровадження РДН 

України, якою визначені можливості явного та неявного врахування мережевих 

обмежень. Крім того, розроблений метод використаний при оцінці ефективності 

рішень на різних етапах інтеграції ринку електричної енергії України до ринків 

електроенергії європейських країн. 

У п’ятому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

взаємодії сегментів лібералізованої моделі ринку електроенергії в Україні з огляду 

на плани подальшого розвитку української електроенергетики у напрямку інтеграції 

з європейськими енергосистемами та перспектив сполучення ринку електроенергії 

України або його окремих частин з ринками країн Європи. Зокрема, досліджені 

особливості взаємодії між РДН, БР, ринком допоміжних послуг та сегментом 

міждержавної торгівлі електроенергією. 

Запропонований у третьому розділі дисертації метод оцінки доцільності 

впровадження механізму врахування мережевих обмежень у сегменті РДН 

використано для оцінки наслідків виділення Бурштинського енергоострова в окрему 

цінову зону в межах РДН України. Виходячи із особливостей реалізованого в 

Імітаційній моделі РДН математичного апарата, додаткові втрати ∆𝑃гр.ц, що 

виникають внаслідок ігнорування мережевих обмежень на РДН України, 

розраховані як різниця вартості електроенергії на єдиному аукціоні РДН 𝑃ОЕС+БЕО та 

сумарної вартості електроенергії на відокремлених торгах для БЕО 𝑃БЕО та ОЕС 𝑃ОЕС: 

∆𝑃гр.ц = 𝑃ОЕС+БЕО − (𝑃БЕО + 𝑃ОЕС) = 𝑉ОЕС+БЕО ∙ 𝐶ОЕС+БЕО − (𝑉БЕО ∙ 𝐶БЕО + 𝑉ОЕС ∙ 𝐶ОЕС), 

де 𝑉ОЕС+БЕО, 𝑉БЕО, 𝑉ОЕС – обсяги торгів, а 𝐶ОЕС+БЕО, 𝐶БЕО, 𝐶ОЕС – граничні ціни 

відповідно на спільному аукціоні та на відокремлених аукціонах БЕО і ОЕС 

України. 

За результатами порівняльного моделювання з використанням статистичних 

даних за 14 квітня 2015 року збільшення вартості електроенергії на РДН склало 8.6 

млн. грн, або 9,3% від добової вартості електроенергії на РДН. За оцінками, 

отриманими під час виконання науково-дослідних робіт встановлено, що за рік 

додаткове зростання вартості електричної енергії на РДН може сягати 1,5 млрд. грн, 

залежно від особливостей добового графіка навантаження за різні сезони року. 

Таким чином, доведено економічну ефективність відокремлення БЕО в окрему 

цінову зону на РДН України за існуючих умов функціонування ОЕС України. 

Виконано теоретичні та експериментальні дослідження впливу сегменту 

допоміжних послуг на результати торгів у сегменті РДН. Рівень такого впливу 

оцінювався значенням похибки у розрахунках вартості електроенергії у сегменті 

РДН, що виникатиме за неврахування обсягів резервів виробничих потужностей на 

регулювання режимів ОЕС України. Дослідження виконані для БЕО та іншої 

частини ОЕС України як окремих цінових зон (табл.3). Доведено, що величина такої 

похибки зумовлюється переважно особливостями відношень між попитом та 

пропозицією на РДН і має стохастичний характер.  
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Таблиця 3 – Похибка у розрахунках вартості електроенергії на РДН внаслідок 

неврахування обсягів резервів, виділених для регулювання режимів ОЕС України 
Інтервал часу Доба, % Сезон, % Рік, % 

Бурштинський енергоострів 0,26 – 2,18 0,48 – 1,62 1,29 

Інша частина ОЕС України 2,23 – 8,76 2,51 – 7,76 4,20 

 

Проведено оцінку 

експортного потенціалу ОЕС 

України за існуючих технічних 

умов та під час впровадження РДН 

в Україні на прикладах різних 

варіантів ринкового сполучення 

БЕО з енергосистемами Угорщини 

та Румунії. Відзначені в цілому 

достатня пропускна спроможність 

міждержавних електричних 

перетинів у разі сполучення БЕО як 

окремої цінової зони з РДН 

Угорщини та недостатня пропускна 

спроможність таких перетинів для 

реалізації потенціалу імпорту/експорту електроенергії у разі сполучення з РДН 

Румунії. Показано, що сполучення БЕО з ENTSO-E у сегменті РДН призводитиме до 

імпорту електроенергії до БЕО в нічні години доби, а в денні години доби – до 

експорту електроенергії з БЕО (рис. 12). 

У цілому за розрахунковий період 1 рік для БЕО отримано додатне сальдо 

імпорту/експорту електроенергії (904,3 млн кВт·год за рік), розширення пропускної 

спроможності міждержавних електричних перетинів, а також розширення БЕО за 

рахунок підключення енергоблока №2 Хмельницької АЕС, що призведе до 

збільшення річних обсягів експорту електроенергії до 7,6 млн кВт·год за рік. Це 

підтверджує наявність експортного потенціалу, достатній рівень 

конкурентоспроможності Бурштинської ТЕС (БуТЕС) у порівнянні з виробниками 

електроенергії європейських країн у сегменті РДН, а також широкі перспективи 

щодо збільшення експортного потенціалу БЕО. 

Виконано поглиблений аналіз впливу міждержавної торгівлі електроенергією 

на РДН України (передусім – БЕО). З цією метою проаналізовано різні аспекти 

реалізації пілотного проекту енергетичного моста «Україна – Європейський Союз» в 

сегменті РДН (рис. 13), а саме: 1) сполучення РДН Бурштинського енергоострова, 

Угорщини і Румунії з урахуванням діючих обмежень на потоки електроенергії між 

цими енергосистемами; 2) сполучення РДН Бурштинського енергоострова, 

Угорщини і Румунії без урахування обмежень на потоки електроенергії між цими 

енергосистемами; 3) сполучення РДН Бурштинського енергоострова, енергоблока 

№2 Хмельницької АЕС, Угорщини і Румунії з урахуванням діючих обмежень на 

потоки електроенергії між цими енергосистемами; 4) сполучення РДН 

Бурштинського енергоострова, енергоблока №2 Хмельницької АЕС, Угорщини і 

Рис. 12. Добовий баланс імпорту/експорту 

електроенергії за сполучення БЕО з РДН країн  ЄС 
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Румунії без врахування обмежень на потоки електроенергії між цими 

енергосистемами. 

 
Рис. 13. Порівняльні діаграми імпорту/експорту електроенергії за різних умов 

 

Виявлено, що модернізація міждержавних електричних перетинів БЕО для 

повної реалізації імпорту/експорту електроенергії не призводить до суттєвого 

подорожчання електроенергії для споживача. Максимальне збільшення вартості 

електроенергії для БЕО до 3.78% зафіксовано при моделюванні торгів у теплу пору 

року, коли збільшуються обсяги імпорту електроенергії. Розширення виробничого 

потенціалу БЕО енергоблоком №2 Хмельницької АЕС призводитиме до суттєвого 

зниження вартості електроенергії для споживачів. За умови повної реалізації 

експортного потенціалу БЕО річна вартість електроенергії знизиться на 15,1%. Таким 

чином, в цілому для споживачів БЕО реалізація проекту «енергетичний міст 

«Україна – ЄС» призведе до позитивних наслідків. З іншого боку, відзначено 

проблему дефіциту виробничих потужностей для регулювання режиму БЕО. Дійсно, 

значний період доби (рис. 12) енергоагрегати БуТЕС знаходитимуться поза зоною 

готовності до надання системному оператору послуг з регулювання частоти та 

активної потужності. Так само і за різних варіантів інтеграції БЕО з ринками країн 

ЄС в різні сезони року спостерігається недостатній для стану готовності до надання 

допоміжних послуг рівень завантаження енергоагрегатів БуТЕС (рис. 14). Виходячи 

з технічних вимог ENTSO-E до мінімального рівня резервів із ВРЧП в 

енергосистемі, для Бурштинського енергоострова за різні розрахункові періоди часу 

необхідно забезпечити резерви виробничих потужностей на ВРЧП в обсягах від 19 

до 39 МВт. Тому мінімально необхідний рівень гарантованого навантаження 

Бурштинської ТЕС за різні розрахункові періоди року має складати від 144 до 281 

МВт. 
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За результатами цих та інших досліджень зроблено висновок, що 

обов’язковою складовою процесів інтеграції українських енергосистем з ENTSO-E 

має бути впровадження ринку допоміжних послуг та забезпечення рівня їх 

пропозиції, достатнього для повноцінного функціонування інших сегментів ринку 

електроенергії.  

 
Рис. 14. Рівні завантаження енергоагрегатів БуТЕС за різних варіантів 

сполучення БЕО з країнами ЄС на РДН 

 

З рисунку 14 видно, що для БуТЕС як учасника ринку електроенергії найбільш 

економічно вигідним варіантом є збільшення пропускної спроможності 

міждержавних електричних перетинів без змін у структурі попиту/пропозиції. 

Розширення Бурштинського енергоострова енергоагрегатом №2 Хмельницької АЕС 

призведе до суттєвого витіснення виробничих потужностей БуТЕС з локального 

ринку електричної енергії навіть за умови збільшення пропускної спроможності 

міждержавних електричних перетинів. Аналіз варіантів сполучення БЕО з 

енергосистемами Угорщини та Румунії показав потенційну вигоду для цих країн від 

формування додаткового маршруту експорту електроенергії з Румунії до Угорщини 

через БЕО у сегменті РДН та можливості ринків електроенергії Угорщини і Румунії 

експортувати електроенергію до БЕО в нічні години доби. 

За результатами моделювання відзначено, що наявна пропускна спроможність 

міждержавних електричних перетинів між Угорщиною та БЕО у контрольні дні 

року дає змогу вирівняти ціни на РДН цих країн протягом 7-17 годин. На той час як 

експорт електроенергії з БЕО до Угорщини у денні години доби збережеться на 

існуючому наразі рівні до 325 МВт, у нічні години доби спостерігається імпорт 

електроенергії з Угорщини до БЕО до 450 МВт. У цілому за рік експорт 

електроенергії з БЕО до Угорщини складатиме до 1,2 млн МВт·год, або 6,65% від 

обсягу торгів на РДН Угорщини. Імпорт електроенергії з Угорщини до БЕО за рік 

складатиме 1,5 млн МВт·год, або 8,4% від обсягу торгів на РДН Угорщини. При 

цьому розширення пропускної спроможності міждержавних електричних перетинів 

між Угорщиною і БЕО, а також розширення БЕО за рахунок підключення 

енергоблока №2 Хмельницької АЕС не призводитимуть до вирівнювання цін на 
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РДН Угорщини і БЕО за усі години доби. Тому питання модернізації електричного 

перетину між Угорщиною та БЕО потребує відповідного обґрунтування економічної 

доцільності таких робіт. 

Наявна пропускна спроможність міждержавних електричних перетинів між 

Румунією та БЕО у контрольні дні року дає змогу вирівняти ціни на РДН цих країн 

не більше 11 годин за добу, а в окремі періоди року таке вирівнювання взагалі 

відсутнє. Переважну більшість годин доби електричний перетин між БЕО та 

Румунією знаходитиметься у стані переобтяження. За умови модернізації 

пропускної спроможності цього перетину імпорт електроенергії до Румунії може 

досягати в окремі години доби 1600 МВт (за рахунок експорту з БЕО та Угорщини), 

а експорт електроенергії з Румунії – 677 МВт. У цілому за рік обмін 

електроенергією в напрямку з БЕО до Румунії складатиме до 1,8 млн МВт·год, або 

6,5% від обсягу торгів на РДН Угорщини. Обмін електроенергією в напрямку з 

Румунії до БЕО за рік складатиме 0,5 млн МВт·год, або 2% від обсягу торгів на РДН 

Румунії. В окремі періоди року доля імпорту електроенергії на РДН Румунії може 

сягати 10,3% , а експорту – 9,8%. При цьому розширення пропускної спроможності 

міждержавних електричних перетинів між Румунією і БЕО, а також розширення 

БЕО за рахунок підключення енергоблока №2 Хмельницької АЕС призведе до 

збільшення річних обсягів імпорту електроенергії Румунією до 6 млн МВт·год (21% 

від обсягу торгів на РДН Румунії) та знизить обсяги експорту електроенергії з 

Румунії до 0,14 млн МВт·год (0,5% від обсягу торгів на РДН Румунії). В цьому 

випадку в окремі періоди року доля імпорту електроенергії на РДН Румунії може 

збільшитися до 38,9%, а експорту не перевищуватиме 3,3%. Таким чином, реалізація 

окремих складових проекту енергетичного моста «Україна – ЄС» може призводити 

до порушень операційної безпеки в енергосистемі Румунії та актуалізуватиме 

питання захисту інтересів власних виробників електроенергії у цій країні. 

В умовах неоднозначних ринкових наслідків інтеграції ОЕС України до 

ENTSO-E необхідним є створення засобів імітаційного моделювання РДН з 

урахуванням мережевих обмежень та взаємного впливу ринків електричної енергії. 

Тому за результатами виконаних досліджень розроблено концепцію побудови 

імітаційної моделі РДН. Основним її призначенням є моделювання процесів 

ціноутворення в цьому сегменті ринку та пошук на його основі оптимальних рішень 

щодо цін на електроенергію в Україні з урахуванням особливостей структури ринку 

електроенергії і правил його функціонування, а також системних обмежень в ОЕС 

України. 

Імітаційна модель РДН має розраховувати результати торгів за правилами 

двостороннього аукціону. Методи та алгоритми розрахунку результатів РДН мають 

забезпечувати аналіз графіків попиту та пропозиції, сформованих із погодинних 

цінових заявок різних типів. Крім того, програмна реалізація моделі має 

передбачати можливість її доповнення, за необхідності, функціями аналізу цінових 

заявок складних типів у циклі добової оптимізації за критерієм максимізації 

добробуту учасників РДН за добу в цілому. 

Моделювання РДН з урахуванням мережевих обмежень має здійснюватися 

шляхом визначення цін на РДН при балансуванні попиту та пропозиції на 

електричну енергію з урахуванням обмежень при обміні електроенергією 
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міжсистемними зв’язками, що сполучають між собою зони вільних потоків, тобто 

області, в яких засоби регулювання режиму здатні реалізувати заданий баланс 

виробництва та споживання електричної енергії. 

Метою моделювання є визначення цін на РДН за умовою сполучення  

суміжних ринків (Market coupling) або цінових зон з урахуванням обмежень щодо 

обміну електроенергією між ними, визначення оптимальних обсягів такого обміну 

та формування максимального сумарного значення добробуту зазначених 

сполучених РДН або цінових зон. Відповідно модель має надавати можливість 

оцінки наслідків запровадження зональної моделі ціноутворення в межах РДН 

України та об'єднання РДН України з ринками країн Європи в різній конфігурації 

для формування пропозицій щодо розвитку РДН України. 

Результати виконаних досліджень засвідчили, що модель РДН з урахуванням 

мережевих обмежень має забезпечувати можливість виконання розрахунків для 

таких варіантів задач моделювання: 

- відсутність або ігнорування наявних мережевих обмежень на РДН, тобто 

моделювання єдиного двостороннього аукціону; 

- наявність потоків електроенергії міжсистемними зв’язками за результатами 

явних аукціонів з торгівлі пропускною спроможністю у вигляді балансів імпорту-

експорту електроенергії за кожною ціновою зоною окремо; 

- непряме врахування мережевих обмежень шляхом оптимізації потоків 

електроенергії в електричній мережі з лінеаризованим чи деталізованим поданням 

структури попиту та пропозиції за кожною зоною або РДН, що сполучаються між 

собою. 

Модель РДН має надавати інтерфейс введення та аналізу довільної кількості 

цінових зон із довільною структурою електричних зв’язків між ними та 

забезпечувати наочний аналіз таких зон у межах національного ринку 

електроенергії і віртуальних зон, якими подаються операції міждержавної торгівлі 

електроенергією. Має бути передбачена можливість моделювання процесів 

міждержавного обміну електроенергією з використанням агрегованих функцій 

попиту та пропозиції на погодинній основі. Функціональна арітектура такої 

імітаційної моделі наведена на рисунку 15. Під розрахунковими графіками попиту 

та пропозиції розуміються інформаційні структури, що містять складові погодинних 

цінових заявок у вигляді, придатному для аналізу з використанням функцій 

імітаційного моделювання торгів на двосторонньому аукціоні. Залежно від 

особливостей постановки задачі імітаційна модель РДН здійснює аналіз окремо 

кожної цінової зони або виконує ітераційний пошук оптимальних балансів 

імпорту/експорту електроенергії в цих зонах, за яких функція добробуту набуватиме 

максимального значення із дотриманням встановлених системних обмежень. Процес 

пошуку оптимального рішення має базуватись на механізмі децентралізованого 

сполучення ринків електроенергії (цінових зон) та використовувати наведений у 

третьому розділі роботи математичний апарат пошуку оптимального рішення. З 

цією метою додатково до функцій моделювання цінової зони в розрахунковій 

моделі РДН реалізуються такі функції: пошуку оптимальних значень обміну 

електроенергією між ціновими зонами; перегрупування цінових зон; контролю 

ітераційних процесів. Імітаційна модель РДН має реалізовувати такі основні 
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принципи формування граничних цін: розрахунок граничних цін окремо за кожною 

ціновою зоною з урахуванням обсягів імпорту/експорту електроенергії для цієї зони 

(децентралізоване ціноутворення); формування єдиної граничної ціни шляхом 

організації додаткового єдиного аукціону, на якому здійснюється аналіз цінових 

заявок, прийнятих за результатами рішення задачі пошуку оптимальних обсягів 

обміну електроенергією між ціновими зонами (механізм Postcoupling); формування 

єдиної граничної ціни для повністю сполучених цінових зон. 

 
Рис. 15. Функціональна архітектура імітаційної моделі РДН 

 

На етапах проектування, реалізації та тестування імітаційної моделі РДН слід 

визначити формальні ознаки виключних ситуацій, коли неможливо визначити 

граничну ціну за заданими правилами та визначити дії в таких ситуаціях. Для 

перевірки наслідків впровадження різних правил ціноутворення розрахункова 

модель РДН має містити інтерфейс для директивного визначення правил 

цінотворення за окремими ціновими зонами.  

Результати досліджень виконаних у цьому розділі, знайшли практичне 

застосування під час розробки концепції та технічного завдання на створення 

автоматизованої системи тарифоутворення в умовах реформування ринку 

електроенергії на базі моделювання режиму роботи електроенергетичного 

обладнання енергетичних систем України, що були впроваджені в Інституті проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України та Об'єднанні енергетичних 

підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" 

(ГРІФРЕ) України. Розроблені методи та моделі також використані в процесі 

підготовки аналітичних матеріалів для НКРЕКП України. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Дисертаційна робота в цілому вирішує проблему створення наукових та 

науково-прикладних основ шляхом розвиту підходів, розробки моделей, методів та 

засобів раціональної організації функціонування та взаємодії різних сегментів 

лібералізованого ринку електричної енергії України, які враховують правила 

функціонування, бізнес-інформаційні, технологічні особливості й обмеження 

національної енергетичної системи, що у сукупності спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності України на європейському енергетичному ринку з огляду 

на перспективу її інтеграції до ринків країн Європи із забезпеченням технологічної 

єдності та керованості  ОЕС України. 

2. Дослідження принципів організації загальноєвропейського ринку 

електроенергії дало змогу вперше в Україні формалізувати та побудувати 

гармонізовану з європейськими вимогами рольову модель ринку в цілому та 

окремих його сегментів, а також гармонізувати сегменти та ролі учасників з 

європейськими моделями.  

3. Виконано опис, структурований за критеріями організаційного розподілу і 

функціонального наповнення складових загальної системи управління ринком 

електроенергії, та деталізовано структуру автоматизованої інформаційної системи 

оператора балансуючого ринку. Результати наукових та науково-практичних 

досліджень, використані під час гармонізації та впровадження в Україні 

міжнародних стандартів серії ІЕС 62325», розробки технічного завдання на 

створення автоматизованої інформаційної системи  оператора БР, розробки 

уточненої загальної схеми гармонізованої моделі ринку електроенергії для 

державного підприємства «НЕК «Укренерго», а також розробки правил формування 

ідентифікаторів в ринку електроенергії України державним підприємством 

«Енергоринок». Практична значимість розроблених моделей підтверджується 

довідками та висновками управління  НКРЕКП України та актами ТОВ 

«Укренергоналадкавимірювання». 

4. Виконано дослідження сучасних методів розрахунку результатів торгів на 

ринку «на добу наперед» різних країн світу та розроблено імітаційну модель ринку 

«на добу наперед», яка впроваджена в ТБ «Українська енергетична біржа». 

5. За результатами досліджень методів організації ринків міждержавної торгівлі 

та розподілу пропускної спроможності розроблено новий метод дворівневого 

розрахунку результатів об’єднаного явного аукціону пропускної спроможності 

міждержавних перетинів України з країнами Європи, який на відміну від існуючих 

дає змогу здійснювати комплексний аналіз балансу імпорту та експорту 

електроенергії за фізичними обсягами потоків електроенергії через міждержавні 

перетини. Метод заснований на ітераційному дворівневому розрахунку, і його 

реалізація та практичне використання є початковим етапом інтеграції ринку 

електроенергії України до ринків європейських країн у формі постійно виділеної 

окремої цінової зони в межах спільного з іншими країнами ринку електроенергії. 

6. Досліджено основні механізми врахування мережевих обмежень на ринках 

електроенергії різних країн. Виконано поглиблені дослідження апарата функцій 

чистого експорту для врахування різних відношень попиту і пропозиції 
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електроенергії в цінових областях ринку «на добу наперед», що дало змогу 

розробити та науково обґрунтувати математичну модель, яка на відміну від 

існуючих, враховує зазначені ситуації у разі сполучення ринків електричної енергії. 

Це дало змогу розвинути теоретичні засади сполучення ринків електроенергії 

стосовно підходу до вирішення проблеми врахування мережевих обмежень у цьому 

сегменті ринку за рахунок узгодженого подання структури електричних зв’язків між 

ціновими областями та відношень між попитом і пропозицією його учасників. 

7. Розвинуто теоретичні основи врахування технологічних обмежень на потоки 

електроенергії магістральними лініями електропередачі в сегменті ринку «на добу 

наперед» шляхом розроблення нового методу, який на відміну від існуючих не 

вимагає лінеаризації функції пропозиції і не накладає обмежень на типи поданих 

цінових заявок, що можуть використовуватись. Розроблений метод засновується на 

уніфікованому поданні структури електричних зв’язків між сполучуваними ринками 

та здійснює аналіз електричних мереж довільної структури. 

8. Розроблено концепцію побудови імітаційної моделі ринку «на добу наперед» 

шляхом розробки складових, що передбачають явне та неявне врахування 

мережевих обмежень у цьому сегменті ринку електричної енергії з використанням 

розроблених та розвинутих математичних моделей, методів і підходів. Реалізація 

імітаційної моделі дає змогу оцінити ефективність рішень на різних етапах 

інтеграції України до європейських ринків, розробити практичні рекомендації щодо 

організації національного ринку «на добу наперед», а також забезпечити взаємодію 

та гармонізацію з іншими сегментами ринку. Отримані результати використано під 

час розробки концепції та відповідного технічного завдання на створення 

автоматизованої системи тарифоутворення в умовах реформування ринку 

електроенергії на базі моделювання режиму роботи електроенергетичного 

обладнання енергетичних систем України, що були впроваджені в ГРІФРЕ України. 

9. За результатами досліджень особливостей функціонування РДН вперше 

розроблено метод аналізу складових вартості системних обмежень в енергосистемі 

та науково обґрунтовано його використання для оцінки доцільності врахування 

технологічних обмежень на потоки електроенергії міжсистемними лініями на РДН у 

порівнянні з рішенням цієї задачі виключно за механізмами балансуючого ринку. 

Розроблений метод дав змогу оцінити доцільність впровадження в Україні зональної 

моделі ціноутворення на РДН України, зокрема в частині відокремлення 

Бурштинського енергоострова в окрему цінову зону. Визначено, що це дасть змогу в 

окремі періоди року зменшити на 9,3 % добову вартості електроенергії на РДН 

України під час його впровадження. 

10. Виконано експериментальні дослідження складових процесу інтеграції 

ринку електроенергії України та здійснено оцінку експортного потенціалу ОЕС 

України за існуючих технічних умов та під час впровадження РДН в Україні на 

прикладах різних варіантів ринкового сполучення Бурштинського енергоострова з 

РДН Угорщини та Румунії. Показано, що в цілому для БЕО забезпечується додатне 

сальдо імпорту/експорту електроенергії (904,3 млн кВт·год за рік). Розглянуто 

окремі сценарії розширення Бурштинського енергоострова та показано шляхи 

збільшення річних обсягів експорту електроенергії до 7,6 млн кВт·год за рік. 
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Практична значимість отриманих науково-практичних результатів підтверджена 

довідками НКРЕКП України. 

11. Набули розвитку підходи до оцінки вартості надання оператору системи 

передачі ДП з регулювання режимів енергосистем, які враховують існуючі в світі 

способи до визначення вартості ДП та гармонізують техніко-економічні режими з 

технологічними вимогами до роботи енергоагрегатів електростанцій, що 

стимулюватиме виробників електроенергії до надання ДП в Україні. 

12. Розроблено нові методи оцінки та математичні моделі розрахунку вартості 

надання оператору системи передачі послуг із первинного та вторинного 

регулювання частоти в ОЕС України, що на відміну від існуючих методів 

враховують особливості підтримки станів готовності до надання відповідних ДП 

виробниками електричної енергії  в Україні. Удосконалені методи визначення та 

нові математичні моделі розрахунків вартості надання оператору системи передачі 

послуг з регулювання напруги, які на відміну від існуючих дають можливість 

практично враховувати витрати виробників електричної енергії на підтримку стану 

готовності до надання та фактичне надання таких допоміжних послуг. Розроблені 

методи та моделі використані підчас розробки методики та розрахункової моделі 

ціноутворення на ринку допоміжних послуг, практична значимість яких 

підтверджена актами ТОВ «Донецький головний комп'ютинговий центр» та 

висновками державного підприємства «НЕК «Укренерго». 
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Розвинуто методи оцінки та розроблено математичні моделі розрахунків 

вартості надання оператору системи передачі допоміжних послуг з регулювання 

режимів енергосистем. 

Розвинуто теоретичні основи врахування обмежень на потоки електроенергії 

магістральними ЛЕП у сегментах міждержавної торгівлі електроенергією та ринку 

«на добу наперед» шляхом вдосконалення існуючих та розробки нових методів 

розрахунку. Розвинуто концепцію побудови імітаційної моделі ринку «на добу 

наперед» для оцінки ефективності рішень на різних етапах інтеграції України до 

європейських ринків електроенергії. 
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электроэнергии Украины. Разработаны предложения по имплементации 

европейской нормативной и регламентирующей базы для управления рынком 

электроэнергии Украины. 

Развиты методы оценки и разработаны математические модели расчетов 

стоимости предоставления оператору системы передачи вспомогательных услуг по 

регулированию режимов энергосистем. 

Развиты теоретические основы учета ограничений на потоки электроэнергии 

по магистральным линиям в сегментах межгосударственной торговли 

электроэнергией и рынка «на сутки вперед» путем усовершенствования 

существующих и разработки новых методов расчета. Развита концепция построения 

имитационной модели рынка «на сутки вперед» для оценки эффективности решений 

на разных этапах интеграции Украины к европейским рынкам электроэнергии. 

Ключевые слова: рынок электрической энергии, рынок вспомогательных 
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ABSTRACT 

Blinov I.V. Scientific fundamentals of the interaction of the electricity market 

segments. – On the rights of manuscript. Dissertation for obtaining a scientific degree of 

doctor of technical sciences in specialty 05.14.01 - energy systems and complexes. – The 

Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, National 

Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, 2018. 

The study of the principles of the organization of the pan-European electricity 

market and ENTSO-E requirements allowed for the first time in Ukraine to construct a 

role model of a liberalized electricity market in general and its separate segments, 

harmonized with European requirements, as well as to harmonize the role of participants 

and the organization of this market with European models based on the use of the 

formalized approach to description of their components. The carried out researches 

allowed to bring distribution of roles in the liberalized model of the Ukrainian electricity 

market in accordance with the European harmonized model. 

It is structured according to the criteria of organizational distribution and functional 

filling of the information systems of individual subjects of the market of electric energy, as 

components of the control system of the market of electricity of Ukraine. The proposals on 

the implementation of the European normative and regulatory framework necessary for the 

implementation of the considered components of the Ukrainian electricity market control 

system have been developed. The list of regulating European documents and international 

standards concerning the processes of information exchange in the market of electricity 

has been formed, adapted analogues, which are needed to be implemented in Ukraine. 

Presented the results of analysis and researches of approaches to the organization of 

ancillary services markets on the electricity markets at different countries, first of all - 

countries of Europe. The characteristics of the power plant's expenses are researched at 

maintenance of reserves for loading and unloading of power aggregates for the provision 

of primary and secondary frequency regulation services in the power grid. It is proposed to 

assess the costs of the state of the power plant readiness for the provision of primary and 

secondary frequency regulation services based on the value of the benefit lost as a result of 

the maintenance of reserves for the provision of such services and the development of 

appropriate mathematical models. 

The technological features of voltage and reactive power control by synchronous 

generators have been investigated and the analysis of publications on pricing for the 

provision of ancillary services in the countries of Europe and the USA has been carried 

out. Developed methods and mathematical models of estimation of the cost of expenses 

borne by the power plant when rendering services on voltage control in the power system. 

The mechanisms for taking into account restrictions on the exchange of electricity in 

main electrical grids of power systems analyzed. A new method of two-level calculation of 

the results of the combined explicit auctioning of the capacity of the interstate crossings of 

Ukraine with the countries of Europe has been proposed and developed. Unlike existing 

ones, it allows for a comprehensive analysis of the balance of imports and exports of 

electricity by physical volumes of electric flows through interstate intersections 

considering different bidding types. 

A method for evaluating the expediency of taking into account network constraints 

in the "day ahead" market (DAM) was developed, which was further used for practical 
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analysis of the effect of such restrictions on the results of the functioning of the organized 

segments of the Ukrainian electricity market during their interaction. 

The studies of the influence of demand and supply structure on the results of the 

solving of the problem of taking into account the restrictions on the exchange of electricity 

by main electric crossings for the electricity exchange are reflected. A methodology for 

studying the influence of the relationship between demand and supply on the export 

potential and the import capacity in the price zone, the essence of which is the allocation 

of price ranges with unchanged properties of the relation between demand and supply, is 

developed. According to research results, eight variants of the relation between demand 

and supply have been distinguished, for which the export potential and import capacity are 

estimated by separate mathematical dependencies. According to the results of additional 

studies of imbalances between supply and demand, the mathematical models of net export 

curves (NEC) are presented, which reflect the various features of the processes of 

connecting the electricity markets. The developed models of  NEC are used in theoretical 

and experimental studies, the results of which determine the properties of NEC as criteria 

for assessing the export potential and the capacity of imports of a separate electricity 

market, as well as features of the comparative analysis of NEC in solving the problem of 

determining the optimal volume of electricity exchange between connected markets. The 

method of solving the problem of finding the optimal values of the exchange of electricity 

between the connected electricity markets, which uses the apparatus of NEC, is used to 

accurately reflect the relation between demand and supply and the function of the analysis 

of the topological graph of electrical networks for the analysis of the voluntary structure of 

the connected price zones. 

The practical aspects of organizing a liberalized model of the electricity market in 

Ukraine in view of the plans for the further development of Ukrainian electricity in the 

direction of integration with the European energy systems and the prospects of connecting 

the Ukrainian electricity market or its parts with the markets of Europe are covered. The 

estimation of the export potential of the IPS of Ukraine was made on the example of the 

connection of the Burshtyn Energy Island with the power systems of Hungary and 

Romania in the DAM segment. According to the results of experimental research, the 

necessity of taking into account the reserves of capacities kept by the power units of power 

plants for the needs of regulation of the regime. Both during the modeling of DAM of 

Ukraine, and in the assessment of the integration projects implementation consequences of 

the IPS of Ukraine to European energy systems has been proved. The presence of 

significant export potential of the IPS of Ukraine in case of integration with ENTSO-E 

energy systems is noted/ 

The concept of construction is developed and requirements regarding imitation 

model of DAM as a component of segments of liberalized electricity market imitation 

models of Ukraine provides implicit and explicit consideration of network constraints in 

this electricity market segment needed at different stages of integration of Ukraine into 

European markets. 

Keywords: electricity market, ancillary services market, "day ahead" market, 

balancing market, power system, electricity production, zonal pricing model, imitation 

modeling, role model, network congestions, capacity, information system, main electrical 

networks, market operator. 



 
 

 


