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ВСТУП
Вартість продукції, товарів, послуг, є одним із най)

важливіших показників економічної діяльності підприє)
мства будь)якої галузі, оскільки саме вона визначає
рентабельність виробництва, а отже, і його прибутко)
вість. Звісно, кожен суб'єкт на ринку енергопостачання
прагне максимізувати прибуток, оскільки чим вище при)
буток, тим більше коштів можна інвестувати у вироб)
ництво.

Дослідженням економічного функціонування
енергетичної галузі присвячено праці С. Вікторова [1],
В.М Геєця [2], І.В. Недіна [3], І.П. Частоколенко [4], А.
Шидловського [5] та інші. Але в них не приділяється
увага проблемам ефективного перерозподілу коштів
між виробниками та постачальниками електроенергії,
що призведе до відновлення енергетичної галузі. Це і
обумовило актуальність теми дослідження.
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The article is devoted to the problems of fund distribution in the system of power supply in Ukraine.

Balance cost model is introduced. It enables effective fund distribution management in the power

supply system by determining its weak points.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є побудова вартісної ба)

лансової моделі енергопостачання, яка дозволить ефек)
тивно управляти процесом перерозподілу коштів в га)
лузі енергопостачання за рахунок визначення центрів
та розмірів доходів і витрат.

РЕЗУЛЬТАТИ
Логістичний контур відображає товарний, грошовий

та інформаційний потоки. Формування логістичного
контуру є основою для забезпечення виконання прин)
ципів державного регулювання в галузі енергопостачан)
ня. Логістичний контур повинен забезпечувати інвести)
ційний та інноваційний розвиток галузі, з урахуванням
обмежень з боку споживачів, тобто, по)перше, фінан)
сових, а, по)друге — враховувати місткість енергетич)
ного ринку.

Логістичний контур енергопостачання має три вер)
шини: виробник, постачальник і споживач, а замикає цей
контур зворотний грошовий потік: від споживача через
постачальника і до виробника. На рис. 1. представлено
схему грошової складової логістичного контуру.

Побудову вартісної балансової моделі здійснюють
для постачальника та для виробника, оскільки саме в
цих ланках відбувається накопичення та перерозподіл
коштів.

Для аналізу руху грошового потоку у логістичному
контурі енергопостачання необхідно, по)перше, визна)
чити доходи постачальників та виробників, по)друге —
їх витрати, по)третє, порівняти доходи та витрати і знай)
ти оптимальне рішення щодо перерозподілу доходів, що
дасть змогу визначати суми витрат на оновлення галузі.

На першому етапі аналізу руху грошового потоку у
логістичному контурі енергопостачання визначимо до)
ходи постачальників та виробників. Споживачі фактич)
но є джерелом грошового потоку, тому визначення по)
току доходів у вартісній балансовій моделі почнемо саме
з пари взаємодіючих ланок: споживачів та постачаль)
ників. На цьому етапі аналізу доцільно використовува)
ти матрицю перерозподілу електричної енергії між по)

Рис. 1. Схема грошового потоку в
логістичному контурі енергопостачання
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стачальниками та споживачами, яка представлена в
табл. 1.

Сума за рядком показує обсяг електроенергії, який
отримує k)тий споживач, а сума за стовпчиком — обсяг
електроенергії, який  передає i )тий постачальник. Оск)
ільки вартість енергії для різних класів споживачів може
відрізнятися, найпоширенішими класами споживачів є:
промислові підприємства, непромислові підприємства та
населення. Ціни представимо у вигляді вектору:

 (1),
де С

k
 — вартість одиниці електроенергії для  k ) ого

споживача.
Споживачі розраховуються за отриману електрое)

нергію, тобто за обсяг у розмірі V n. Таким чином, спо)
живачі сплачують постачальникам за спожиту енергію
у розмірі, який визначають рівнянням:

 (2),

де Sc
i
 — сума коштів, які сплачують споживачі k)тому

постачальнику,
vn

ki
— обсяг електроенергії, який отримує k)тий спо)

живач від i)того постачальника.
Загальна сума, яку отримують постачальники від

споживачів, визначається наступним чином:

 (3),

де Sc — сума коштів, які отримують постачальники
від споживачів.

В свою чергу кожен постачальник сплачує вироб)
никам, враховуючи матрицю перерозподілу електро)
енергії між виробниками та постачальниками, наступну
суму коштів:

 (4),

де Sn
i
 — сума коштів, які сплачує i ) тий постачаль)

ник виробникам, i = 1
C

ij
 — вартість одиниці електроенергії, j )того вироб)

ника, яку сплачує i )тий постачальник.
Якщо підсумувати кошти, які сплачує кожен поста)

чальник виробникам, отримаємо:

 (5),

де Sn — виручка виробників від прода)
жу електроенергії.

Необхідно відзначити, що постачаль)
ники сплачують виробникам за обсяг
енергії, який дорівнює V в, таким чином
вони також сплачують виробникам і за
втрати енергії. Як в енергетичному потоці
не вся енергія доходить до споживачів,
так і в грошовому потоці не всі сплачені
кошти доходять до виробників (Sn <Sc),
тобто:

 (6),

де n — кошти, які залишаються у по)
стачальників.

Кошти, які залишаються у постачальників, можуть
бути розподіленими на оплату витрат, на модернізацію
устаткування, прибуток тощо.

З матриці перерозподілу електроенергії між ви)
робниками та постачальниками випливає справед)
ливість також наступного твердження: кожен вироб)
ник отримує від постачальників від продажу елект)
роенергії виручку, що визначається рівнянням:

 (7),

де Sв
j
— виручка j )того виробника від продажу елек)

троенергії.
Кошти, які отримують виробники від постачальників,

визначаються як:

 (8),

де Sв — виручка виробників від продажу електрое)
нергії.

Звісно, враховуючи баланс енергії між виробника)
ми, постачальниками та споживачами та спираючись на
(6), отримаємо рівність:

  (9).

На другому етапі аналізу руху грошового потоку
у логістичному контурі енергопостачання визначимо
витрати постачальників та виробників, слід зауважи)
ти, що витрати на модернізацію, оновлення та замі)
ну обладнання будемо враховувати окремо, оскіль)
ки однією із головних задач енергетичної галузі є бу)
дівництво нових потужностей та модернізація дію)
чих.

Витрати постачальників визначають наступним чи)
ном:

 (10),

де B n — витрати постачальників,
G n — власні витрати постачальників,
b

i
— собівартість одиниці електроенергії i )того по)

стачальника.
Власні витрати постачальників можна визначити за

формулою:
I

i
iii HvahG

1
)(  (11),

Таблиця 1. Матриця перерозподілу електроенергії між
постачальниками та споживачами
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де h
i
 — інші витрати i ) того постачальника з ураху)

ванням втрат енергії (оплата праці персоналу, транс)
портні витрати, господарчі витрати тощо),

a
i
 — витрати на оновлення обладнання i )того по)

стачальника, зроблені в попередньому плановому пе)
ріоді,

H n — сумарні інші витрати постачальників з ураху)
ванням втрат енергії (оплата праці персоналу, транс)
портні витрати, господарчі витрати тощо),

An — сумарні витрати на оновлення обладнання по)
стачальників, зроблені в попередньому плановому пер)
іоді.

Собівартість одиниці електроенергії у постачаль)
ників містить в собі безпосередньо плату за електрое)
нергію виробникам та власні витрати постачальників (оп)
лата праці персоналу, транспортні витрати, господарчі
витрати тощо), тобто:

 (12),

де ic~  — середня вартість одиниці електроенергії

для  i ) того постачальника.
Показники в формулах (11) та (12) надані в питомо)

му вигляді з розрахунку на 1 кВт/год. поставленої кінце)
вому споживачу енергії. Середню вартість одиниці елек)
троенергії i )того постачальника можна визначити на)
ступним чином:

 (13).

Враховуючи (10) та (11) витрати постачальників до)
рівнюватимуть:

 (14).

Різниця між коштами, що отримують постачальни)
ки від споживачів, та витратами є валовим прибутком
постачальників, тобто:

 (15),

де Prn — валовий прибуток постачальників.
Діяльність постачальників повинна бути беззбитко)

вою, тобто повинна виконуватись умова:

 (16).
Витрати виробників визначаються також з врахуван)

ням витрат на модернізацію, оновлення та за)
міну обладнання тощо:

(17),

де BB — витрати виробників,
b

j
 — собівартість електроенергії i )того

виробника.
Різниця між коштами, що отримують ви)

робники від постачальників, та їх витратами
є валовим прибутком виробників, тобто:

 (18),

де PrB — валовий прибуток виробників.
Діяльність виробників також повинна бути беззбит)

ковою, тому повинна виконуватися умова:

 (19).

Аналіз структури коштів, які отримують постачаль)
ники від споживачів, представлено на рис. 2.

Від розміру доходів виробників та постачальників
електроенергії залежить і розвиток галузі., а цей
розмір визначається попитом споживачів та цінами, які
встановлені для споживачів, тому пріоритетними зав)
данням забезпечення розвитку енергетичної галузі є:
раціональне ціноутворення, яке має забезпечити кон)
курентоспроможність виробленої споживачами про)
дукції, зниження витрат за рахунок зниження втрат
енергії при її постачанні та введення енергозберігаю)
чих технологій.

ВИСНОВКИ
Сума витрат на оновлення обладнання залежить від

доходів виробників та постачальників, джерелом фор)
мування яких є вартість електроенергії. Запропонова)
на балансова вартісна модель дає змогу кошти, які
сплачені споживачами за електричну енергію, розпо)
діляти справедливо між виробниками та постачальни)
ками, що дозволить швидко відтворити енергетичну
галузь.
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Рис. 2. Структура коштів, які отримують постачальники
від споживачів


