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На сучасному етапі економічних перетворень важливого значення 
набувають проблеми теоретичного аналізу й узагальнення досягнутих 
результатів у сфері формування та функціонування ринку електроенергії на 
регіональному рівні. Проблемам формування регіональних ринків, 
удосконаленню механізмів регіонального управління та регулювання 
присвячені роботи В.О. Онищенко, Т.А. Заяць, О.П. Сологуб, З.В. Герасимчук, 
В.В. Гришка, В.П. Дубіщева, М.І. Долішнього,  О.В. Комеліної, Б.Я. Кузняка, 
О.П. Крайник, А.Т. Опрі, Л.І. Яковенко та інших вчених. Деякі економічні 
проблеми електроенергетики досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені-
економісти, як В.І. Пила, О.С. Чмир, П.Т. Бубенко, І.В. Плачков, Б.В. Ященко, 
К.Я. Петриковець, А.І. Шевцов, Є.В. Крикавський. Особливості державного 
регулювання електроенергетики України становили об’єкт дослідження у 
працях О.В. Долгальової, І.А. Франчука та інших.  

Існує кілька класифікацій тарифів. Залежно від числа величин, за якими 
проводиться розрахунок, розрізняють одно-, двох-, багатоставочні тарифи. 
Залежно від диференціації умов використання розрізняють:  

• без диференціації;  
• диференційовані тарифи (ступінчасті або багато зонні). 
Важливою складовою господарської діяльності підприємства є 

ціноутворення товару, яке враховує окремі елементи (склад) ціни виробництва 
товару (послуги) та особливості формування тарифів за різною надійністю 
електроенергії. В Україні ціноутворення товарів регламентується Законом 
України «Про ціни і ціноутворення».  

В даній доповіді показано як можна сформувати хороший та вигідний 
тариф з урахуванням надійності. Формування тарифів з урахуванням надійності 
можна здійснити шляхом урахування збитків від перерв електропостачання: 

C=C0 + Cнад. 

де Снад. – складова ціни надійності електроенергії, С0 – ціна електроенергії. 
Знаючи що таке тариф та  принципи формування тарифів з врахуванням 

надійності  які показані в даній роботі досвідчений фахівець зможе вигідно 
скласти тариф для підприємства чи будь-якої іншої установи. Також в роботі 
показана класифікація тарифів. 

Для впевненості складання тарифів в моїй роботі показано багато графіків 
до кожної концепції складання тарифів з урахуванням надійності та опис цих 
концепцій. 

Отже, дана тема є важливою для економіки як держави так і самих 
громадян України. І це допомагає заощадити кошти всім хто у цьому 
зацікавлений. Дана тема буде актуальною як і зараз так і в майбутньому.  


