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ВСТУП 

 

 

Чинна енергетична стратегія України на період до 2030 року загалом 

відповідала потребам національної економіки, яка на початку 2000-х років 

вийшла із трансформаційної кризи та у 2006 році демонструвала досить ви-

сокі темпи зростання. Прийняття енергетичної стратегії давало підстави спо-

діватися на швидкі позитивні зрушення у вітчизняній енергетиці. 

Проте в умовах політичної кризи (яка фактично розгорнулася у 2006р.), 

а також світової фінансово-економічної кризи (що сталася у 2008р. та спра-

вила значний негативний вплив на експортно-орієнтовану економіку країни) 

виконання положень Енергетичної стратегії стало практично неможливим. 

До того ж, саме в цей час політичні, корпоративні та галузеві інтереси почали 

переважати загальнодержавні інтереси та вимоги енергетичної безпеки краї-

ни – що зумовило виникнення додаткових проблем, у т.ч. в електроенергети-

чній галузі.  

Усі ці чинники зумовили актуальність обраної тематики, оскільки в 

умовах політичної і фінансово-економічної кризи виникає необхідність по-

шуку дієвих механізмів формування вартості електроенергії в енергосистемі, 

які б забезпечили, з одного боку, підтримання енергетичної безпеки країни і 

надійність роботи енергетичних підприємств, та з іншого, соціальний захист 

населення.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних 

положень та розробці організаційно-методичного інструментарію і практич-

них рекомендацій щодо формування вартості і обліку електроенергії в енер-

госистемі України.   

Відповідно до мети в роботі поставлені такі завдання: 

- вивчити поняття собівартості, як складової вартості і тарифу, як відо-

браження вартості електроенергії в енергосистемі; 

- дослідити теоретичні аспекти обліку складових вартості продукції; 



- дослідити обліково-аналітичний аспект паливної складової вартості 

електроенергії; 

- дослідити методи формування вартості електроенергії; 

- розробити класифікацію чинників, які впливають на формування вар-

тості електроенергії на стадіях виробництва, передачі і постачання; 

- здійснити аналіз інструментарію обліково-аналітичного забезпечення 

формування вартості електроенергії в енергосистемі України; 

- розробити рекомендації щодо розрахунку вартості електроенергії на 

споживчому ринку і формування цінової політики енергокомпанії; 

 - розробити методичний інструментарій формування єдиного класифі-

катора рахунків аналітичного обліку в електроенергетиці України. 

Об’єктом дослідження виступає механізм формування вартості елект-

роенергії в енергосистемі України.  

Предмет дослідження склали теоретико-методичні засади обліку витрат 

і формування вартості електроенергії як товару.  

Базою дослідження став комплекс виробничих, розподільчих і поста-

чаючих підприємств, що здійснюють свою діяльність з виробництва, переда-

чі і розподілу електроенергії в об’єднаній енергетичній системі України.    

Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження: 

порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, причинно-наслідкових 

зв’язків – при вивченні теоретичних і методичних положень з обліку і форму-

вання вартості електроенергії; ретроспективного, порівняльного, економічного 

аналізу – при аналізі сучасного інструментарію обліково-аналітичного забезпе-

чення формування вартості електроенергії в енергосистемі України; інструмен-

тів аналізу Microsoft Excel, математико-статистичного аналізу – при розробці ре-

комендацій щодо розрахунку граничних витрат виробництва електроенергії на 

основі змінної складової собівартості.    

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених, фахівців-практиків щодо обліку і аналізу витрат, формування собі вар-

тості, ціноутворення на електроенергію в умовах ринку, тарифоутворення, чин-



не законодавство, дані державної служби статистики України, НЕК «Укренер-

го», ДП «Енергоринок», звітності і облікових даних теплових енергогенеруючих 

підприємств, ДП НАЕК «Енергоатом», результати власних досліджень. 

Робота складається з п’яти розділів.  

В першому розділі роботи вивчені теоретичні засади формування і об-

ліку вартості електроенергії в енергосистемі: розглянуто поняття собівартос-

ті, як складової вартості електроенергії в енергосистемі; структуру виробни-

чої собівартості з метою виділення її елементів; варіанти обліку витрат опе-

раційної діяльності підприємства, а також схему обліку витрат і доходів опе-

раційної діяльності підприємств виробничої сфери; надано характеристику 

терміну тариф на електроенергію. 

В другому розділі роботи досліджено механізм формування і обліку ва-

ртості електроенергії в енергосистемі, в якому особливої уваги приділено об-

ліково-аналітичному аспекту паливної складової вартості електроенергії. До-

сліджені методи формування вартості в електроенергетиці. Розроблено кла-

сифікацію чинників, що впливають на формування вартості електроенергії.  

В третьому розділі роботи в результаті аналізу інструментарію обліко-

во-аналітичного забезпечення процесу формування вартості електроенергії в 

енергосистемі України наведено загальну характеристику діяльності ОЕС 

України, проаналізовано процес формування вартості електроенергії в галузі, 

системи обліку витрат і собівартості електроенергії на стадії її виробництва. 

В четвертому розділі роботи, в результаті розробки методичного ін-

струментарію формування вартості в енергосистемі України, розроблено ре-

комендації щодо розрахунку тарифів на споживчому ринку, методичний ін-

струментарій формування єдиного класифікатора рахунків аналітичного об-

ліку в електроенергетиці України, рекомендації щодо застосування сучасних 

методів аналізу і розподілу витрат. 

Запропонована методика єдиного класифікатора статей витрат на виро-

бництво електроенергії виробниками різного типу, передачу і постачання її 

регіональними енергозбутовими компаніями забезпечує формування звітнос-



ті по статтям витрат в єдиному форматі. Це підвищить обґрунтованість ви-

значення сукупної вартості електроенергії в енергосистемі. Цінність рекоме-

ндацій щодо застосування сучасних методів розподілу витрат міститься в 

можливості виділення змінної складової виробництва електроенергії. Реко-

мендації щодо формування цінової стратегії енергокомпанії і розрахунку та-

рифів повинні набути статусу елементу облікової політики підприємства.  



РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ОБЛІКУ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ 

 

 

1.1 Собівартість, як складова вартості електроенергії в енергосистемі: 

сутність, критерії визнання і  види 
 

 

Вивчення категорії собівартості, як складової вартості, дозволяє визна-

чити місце і значення витрат і собівартості в структурі вартості електроенер-

гії в енергосистемі. Саме тому, перш ніж розкрити сутність витрат і собівар-

тості, і проаналізувати їх класифікаційні угруповання і види, використаємо 

загальноекономічний підхід до розкриття поняття вартості.  

У результаті процесу виробництва, який здійснюється на підприємстві, 

створюються певні матеріальні блага. Вони мають форму товару, а отже, і 

вартість. Вартість виробленої на підприємстві продукції складається із засо-

бів виробництва, спожитих у процесі виготовлення товарів, заробітної плати, 

а також додаткового продукту. У вигляді формули вартість може бути подана 

в такий спосіб [1, 2, 3, 4]: 

 

   (1.1) 

 

де  С – вартість спожитих засобів виробництва; 

 (V+m) – нова вартість, створена живою працею; 

V – вартість продукту, необхідного робітнику для відтворення його ро-

бочої сили (заробітна плата); 

 m – вартість додаткового продукту (прибутку).  

Вироблена на підприємстві продукція, а вона являє собою валову про-

дукцію підприємства, реалізується на ринку і зовні вартість виступає у ви-



гляді валової виручки. З цієї виручки частину, яка дорівнює вартості спожи-

тих факторів виробництва, слід знову повернути у виробництво для того, 

щоб мати можливість знову випускати продукцію. Ця частина вартості до-

рівнює вартості спожитого капіталу і подана витратами, які складаються 

з витрат на засоби виробництва і заробітну плату. Ці витрати в процесі 

функціонування підприємства відокремлюються і виступають як собівар-

тість [1]. 

Існує багато бачень щодо визначення поняття собівартості і вартості 

продукції в економічній науці.  

Так, згідно [5], вартість (собівартість, англ. Cost) – вартість факторів 

виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут. 

Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно хара-

ктеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень 

техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює підприєм-

ство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює 

техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість про-

дукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виро-

бництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок з ціною. Це проявляється 

в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для ви-

робника. При обчисленні собівартості продукції важливе значення має ви-

значення складу витрат, які в неї включаються. Як відомо, витрати підпри-

ємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: собівартості і при-

бутку. Тому питання про склад витрат, які включаються у собівартість, є пи-

тання їх розмежування між зазначеними джерелами відшкодування. Таке 

твердження має розбіжності з вищевикладеним загальноекономічним тракту-

ванням вартості в тій частині, що собівартість і вартість неможливо ототож-

нювати через те, що собівартість є елементом вартості. 

Автор наукових праць з основ економічної теорії [1] стверджує, що со-

бівартість являє собою грошову форму всіх поточних витрат, які несе під-

приємство у зв'язку з виготовленням та реалізацією продукції. Вона форму-



ється поступово, на певних послідовних стадіях виробничого процесу, тому 

виділяють кілька видів собівартості. 

Автори праць, що присвячені дослідженням в області контролінгу, 

управлінського обліку, управлінню витратами, також приділяють увагу пи-

танням і проблемам формування собівартості. Так згідно [6], собівартість 

продукції (робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі витрати, пов’язані з 

підготовкою, організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції 

(виконання робіт, надання послуг). Собівартість продукції (робіт, послуг) пі-

дприємства складається з витрат природних ресурсів, сировини, матеріалів, 

палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів, а також інших витрат. 

Собівартість – один з найважливіших показників діяльності підприємс-

тва, оскільки він: 

– комплексно характеризує рівень витрат усіх наявних ресурсів підпри-

ємства, а відтак, і рівень техніки, технології та організації виробництва; 

– є базою для оцінки економічної ефективності виробництва; 

– є базою для встановлення цін на продукцію (роботи, послуги); 

– є базою для визначення прибутку підприємства.  

Собівартість продукції є якісним показником, в якому концентровано 

відображаються результати господарської діяльності організації, її досягнен-

ня і резерви. Чим нижча собівартість продукції, тим більшою є економія пра-

ці, краще використовуються основні фонди, матеріали, паливо, тим дешевше 

виробництво продукції обходиться як підприємству, так і суспільству в ціло-

му. 

В результаті аналізу ряду праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

галузевих методичних розробок щодо формування і калькулювання собівар-

тості електроенергії сформовано загальну класифікацію видів собівартості, 

які більшою або меншою мірою використовуються в планово-аналітичній ді-

яльності електроенергетичних підприємств  (рис.1.1) [1-10, 23]. Типологію 

собівартості продукції (товарів, робіт послуг) сформовано з урахуванням 

аналітичного, облікового і податкового аспектів. 



Таблиця 1.1 – Класифікація собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) 
Вид собівартості Зміст 

1 2 
Аналітичний аспект визначення собівартості 

1. В залежності від видів витрат, що включаються у собівартість [6] 
1.1 Технологічна Включає лише прямі витрати, пов'язані з підготовкою та виго-

товленням продукції. 
1.2 Виробнича Включає прямі витрати і загальновиробничі витрати; вона ха-

рактеризує витрати самостійного виробничого підрозділу (це-
ху) на виготовлення продукції. 

1.3 Маржинальна (гра-
нична, обмежена) 

Це виробнича собівартість, яка характеризує рівень прямих 
змінних витрат, які припадають на одиницю продукції. 

1.4 Фабрично-заводська Собівартість, до складу якої включаються, крім безпосередніх 
затрат на її виготовлення, ще й адміністративні та інші опера-
ційні витрати. 

1.5 Повна Виробнича собівартість, яка збільшена на суму адміністратив-
них, комерційних і збутових витрат. Цей показник інтегрує за-
гальні витрати підприємства, які пов'язані як з виробництвом, 
так і з реалізацією продукції. 

1.6 Індивідуальна Характеризує витрати конкретного підприємства, які пов'язані 
з випуском продукції. 

1.7 Середньогалузева Характеризує середні по галузі витрати на виробництво даного 
виробу і розраховується за формулою середньозваженої із ін-
дивідуальних собівартостей підприємств галузі. 

2. Класифікація собівартості за ознаками 
За місцем виникнення 
витрат [7, 8]: 

 

2.1 Цехова собівартість Витрати конкретного цеху на виробництво продукції. 
2.2 Виробнича собівар-
тість 

Включає всі статті, крім адміністративних витрат і витрат на 
збут. Повна собівартість включає всі витрати. Вона 
вираховується для обґрунтування ціни, визначення 
конкурентоспроможності та інших розрахунків. 

2.3 Повна собівартість Це  сукупність витрат, що становлять виробничу собівартість, і 
поза виробничих витрат підприємства (адміністративних, на 
збут та інших). 

За тривалістю періоду 
[5,7]: 

 

2.4Сердньомісячна, 
середньоквартальна, 
річна 

Загальна сума витрат на виробництво, поділена на кількість 
вироблених одиниць продукції за відповідний період (місяць, 
квартал, рік). 

За методом розрахунку 
[7,9]: 

 

2.5 Планова собівартість Це завдання для досягнення певного рівня собівартості 
продукції, що визначається на основі передових норм і 
нормативів використання засобів виробництва і витрат праці. 

2.6 Нормативна собівар-
тість 

Відображає рівень витрат на виріб, що визначається діючими 
на певну дату технічними нормами і нормативами використан-
ня засобів виробництва і робочого часу. 

2.7 Фактична собівар-
тість 

Це рівень собівартості продукції, обчисленої на основі фактич-
них витрат на виробництво за певний період, з урахуванням 
фактичних умов виробництва, що склалися. 

За об’єктами розрахун-
ку [7, 10]: 

 

2.8 Собівартість одиниці 
продукції 
 

Визначається діленням собівартості всієї продукції відповідно-
го виду на її обсяг у натуральному вигляді. 



Продовження таблиці 1.1 
1 2 

2.9 Собівартість порів-
нянної продукції 

Собівартість порівнянної товарної продукції галузі обчислю-
ється по заводському методу, і являє собою суму звітних даних 
про собівартість порівнюваної товарної продукції окремих під-
приємств. Склад порівнянної продукції включається продукція, 
яка вироблялася на кожному підприємстві в звітному і базис-
ному періодах. 

2.10 Собівартість непо-
рівнянної продукції 

Собівартість непорівнянної товарної продукції обчислюється 
по заводському методу, і являє собою суму звітних даних про 
собівартість непорівнюваної товарної продукції окремих під-
приємств. Непорівнянна продукція – це продукція, що не ви-
роблялася на підприємстві в попередньому періоді. 

2.11 Собівартість усієї 
товарної продукції (ви-
трати на 1 гривню това-
рної продукції) 

Визначається відношенням собівартості всієї продукції до її 
обсягу у вартісному виразі. 

Обліковий аспект визначення собівартості 
3. Для вирішення завдань бухгалтерського обліку [11, 12, 13] 

1.Собівартість реалізо-
ваних товарів 

Собівартість  реалізованих товарів визначається   як  різниця  
між  продажною  (роздрібною)  вартістю реалізованих  товарів  
і  сумою торговельної націнки на ці товари [11]. 

2.Собівартість реалізо-
ваної продукції (робіт, 
послуг) 

Собівартість  реалізованої  продукції   (робіт,   послуг) склада-
ється  з виробничої собівартості продукції (робіт,  послуг), яка 
була реалізована  протягом  звітного  періоду,  нерозподілених 
постійних  загальновиробничих  витрат та наднормативних ви-
робничих витрат. До виробничої    собівартості   продукції (ро-
біт,   послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі 
витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загально-
виробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати 
[12]. 

3. Собівартість реалізації В даному контексті використовується для визначення призна-
чення Рахунку 90 «Собівартість реалізації» для узагальнення 
інформації про собівартість реалізованої готової продукції, то-
варів, виконаних робіт, наданих послуг. За дебетом рахунку 90 
відображається виробнича собівартість реалізованої готової 
продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих 
товарів (без торгових націнок), страхові виплати відповідно до 
договорів страхування, за кредитом – списання в порядку за-
криття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результа-
ти» [13]. 

Податковий аспект визначення собівартості 
1.Собівартість реалізо-
ваних товарів, викона-
них робіт, наданих по-
слуг 

Відповідно до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу собівар-
тість виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних 
з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням по-
слуг, а саме: прямих матеріальних витрат, вартості придбаних 
послуг, інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання 
електричної енергії [14]. 

 

Собівартість електроенергії є однією з найважливіших категорій, бо 

вона є складовою її вартості, і чим меншою буде собівартість, тим відносно 

більшим буде додатковий продукт. Це обумовлює необхідність постійного 



обліку й аналізу собівартості. Для цього визначають структуру собівартості і 

розглядають її під різним кутом зору. 

Структура собівартості буде різною на підприємствах різних галузей, 

бо вони відрізняються між собою за технологією виробництва, ступенем його 

складності тощо. Це чітко відображається в собівартості. Так, у металургій-

ній промисловості значними будуть витрати на сировину, матеріали, паливо, 

енергію. У вугільній промисловості основну частину витрат складають ви-

трати на заробітну плату робітників, а витрати на сировину і матеріали знач-

но менші. В електроенергетиці структура собівартості на різних стадіях про-

цесу виробництва і розподілу відрізняється.  

В загальному вигляді сукупні витрати в енергетичній компанії (верти-

кально-інтегрованій компанії) включають витрати на виробництво, передачу 

і розподіл електроенергії. Виділяють змінну складову витрат, яка залежить 

від обсягів виробництва (в основному це витрати на паливо), і змінну складо-

ву, яка залежить тільки від встановленої потужності енергетичних установок 

і вартості основних фондів компанії. Постійні витрати виконують особливу 

роль в електроенергетиці внаслідок високої капіталомісткості галузі, необ-

хідності створення пікових і резервних потужностей і підтримання їх в по-

стійній готовності до електропостачання. В постійних витратах іноді виділя-

ють компонент, який називають «витратами підключення споживачів» (ви-

трати на установку і зняття показників лічильників, витрати на розрахунки із 

споживачами, бухгалтерські витрати, витрати, пов’язані з розподілом елект-

роенергії). Склад змінних і постійних витрат встановлюється нормативними 

калькуляціями, що затверджуються на галузевому рівні. 

Вивчення сутності і класифікації витрат господарської діяльності під-

приємства пов’язане з вивченням понять існуючих видів діяльності – опера-

ційної, інвестиційної і фінансової. Схема взаємозв’язку видів діяльностей на 

підприємстві має наступний вигляд: розміщення грошових коштів (інвести-

ційна діяльність) – заходи із залучення грошових коштів (фінансова діяль-



ність) для подальшого здійснення основного виробництва (операційна діяль-

ність) – та вкладення грошових коштів (інвестиційна діяльність).  

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» є 

основним нормативним документом, що регламентує облік витрат. Якщо 

керуватися П (С) БО 16 «Витрати», то під витратами розуміється «зменшення 

економічних вигід у результаті вибуття активів (засобів, іншого майна) і 

(або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї 

організації, за винятком  зменшення внесків за рішенням учасників 

(власників майна)». Витрати включають такі статті як витрати на 

виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) на оплату праці 

управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, а також втрати 

(збитки від стихійних лих, продажу основних засобів, змін валютних курсів 

та ін.) [12].  

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені.  

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу 

його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 

періодами. 

Витратами не визнаються: 

– платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими ана-

логічними договорами на користь клієнта, принципала, тощо; 

– попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

– погашення одержаних позик; 

– зменшення власного капіталу підприємства в результаті його вилу-

чення або розподілу власниками. 



Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється у двох напря-

мках: за видами діяльності та за елементами. 

Облік витрат за видами діяльності відображає, на що, на які цілі витра-

чені активи підприємства. Облік витрат за елементами показує, що конкрет-

но, які ресурси витрачені. 

Класифікація видів діяльності, яка використовується для обліку витрат, 

наведена на рис. 1.1. [15]. 

 
Рисунок 1.1 – Класифікація видів діяльності  

 

Звичайна діяльність – будь-яка діяльність підприємства, а також опера-

ції, які забезпечують її або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші 

види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Основна 

діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції 

(товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та за-

безпечують основну частину його доходу. Інвестиційна діяльність – при-

дбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, 

які є складовою еквівалентів грошових коштів. Фінансова діяльність – діяль-

ність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіта-

лу підприємства. Надзвичайна діяльність – операції або події, які відрізня-

ються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. 
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Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (операційні 

витрати), включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, по-

слуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

Елемент витрат представляє собою сукупність економічно однорідних 

витрат. За елементами операційні витрати поділяються на матеріальні, витра-

ти на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші опе-

раційні витрати. На рис. 1.2 представлений взаємозв’язок розглянутих кла-

сифікацій витрат операційної діяльності. 

 

 
Рисунок 1.2 – Структура операційних витрат і їх склад за елементами 

Таким чином, класифікація витрат у бухгалтерському обліку регламен-

тується П(С)БО 16 «Витрати» [12], та використана при формуванні Плану 

рахунків бухгалтерського обліку, який затверджений Інструкцією про засто-

сування плану рахунків [13], що узагальнено в таблиці 1.2. 

За результатами зіставлення різних видів витрат у зазначених нормати-

вних документах можемо зробити такі висновки. По перше, нормативна база 

не передбачає зазначення класифікаційних ознак витрат, а тільки констатує 

їх склад, що спричинює існування в економічній літературі полеміки віднос-

но класифікації витрат. По-друге, вимоги проаналізованих нормативних актів 

не суперечать одне одному, а навпаки є взаємодоповнюючими. По-третє, ви-

ділення у П(С)БО 16 собівартості товарів та собівартості продукції (робіт, 
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послуг) розмежовує методичні підходи щодо формування собівартості виро-

бничими та торговельними підприємствами.  

 

Таблиця 1.2 – Класифікація витрат у бухгалтерському обліку 

П(С)БО 16 «Витрати» [12] Інструкція 291 [13] 
Собівартість реалізованих товарів 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг) 

Собівартість реалізації 

Виробнича собівартість продукції (робіт, 
послуг) 

– 

Змінні витрати – 
Постійні витрати – 

Розподілені витрати – 
Нерозподілені витрати – 

Наднормативні виробничі витрати – 
Прямі матеріальні витрати – 

Прямі витрати на оплату праці  – 
Інші прямі витрати  – 

Змінні та постійні розподілені загальнови-
робничі витрати  

Загальновиробничі витрати  

Адміністративні витрати Адміністративні витрати 
Витрати на збут Витрати на збут 

Інші операційні витрати Інші витрати операційної діяльності 
Фінансові витрати Фінансові витрати 

Втрати від участі в капіталі Втрати від участі в капіталі 
Інші витрати Інші витрати 

Податки на прибуток  Податки на прибуток  
Надзвичайні витрати Надзвичайні витрати 
Матеріальні затрати Матеріальні витрати 

Витрати на оплату праці Витрати на оплату праці 
Відрахування на соціальні заходи (єдиний 

соціальний внесок) 
Відрахування на соціальні заходи 

(єдиний соціальний внесок) 
Амортизація Амортизація 

Інші операційні витрати Інші операційні витрати 
 

Відтак, можна зробити висновок, що собівартість, як складова вартості 

електроенергії в енергосистемі потребує більш глибокого дослідження через 

переважну частку в вартості виробництва, передачі і розподілу електроенер-

гії. Визначення виправданої вартості електроенергії в енергосистемі залежить 

від оптимізації витрат і собівартості в процесі її виробництва і розподілу. 

 

 



1.2 Теоретичні аспекти обліку складових вартості продукції   

 

 

Згідно існуючому плану рахунків бухгалтерського обліку щодо обліку 

витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

можна виділити такі варіанти обліку: 

– облік витрат діяльності з застосуванням рахунків класу 9; 

– облік витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) з за-

стосуванням рахунків класу 2; 

– облік незавершеного виробництва (робіт, послуг) (рахунок 23); 

– групування та облік витрат виробництва за елементами із застосуван-

ням рахунків класу 8. 

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування витрат за їх 

призначенням на рахунках класу 9 «Витрати діяльності» [13]. 

Витрати операційної діяльності поділяються на такі, що безпосередньо 

пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і 

витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і забез-

печенням основної діяльності. Перша група витрат включається до собівар-

тості реалізованої продукції (робіт, послуг), а друга обліковується відокрем-

лено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати. 

Розглянемо кожний з названих видів витрат. 

Структура собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) відобра-

жена на рис. 1.3. 

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) – основна складова 

собівартості реалізованої продукції, яка формується протягом звітного пері-

оду на рахунку 23 «Виробництво». 

Структура виробничої собівартості представлена на рис. 1.4. 

До прямих матеріальних витрат відносяться [16-21]: 

– вартість сировини та основних матеріалів; 



– вартість купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; 

– вартість допоміжних та інших матеріалів. 

 

 
Рисунок 1.3 – Структура собівартості продукції (робіт, послуг) 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Структура виробничої собівартості 

 

Прямі витрати на оплату праці включають: 

– заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві продукції, вико-

нанні робіт або наданні послуг; 

– інші виплати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретно-

го об’єкта витрат. 

Інші прямі витрати – інші виробничі витрати, які можуть бути безпосе-

редньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (відрахування на соціальні 

заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо).  

Прямі витрати включаються до виробничої собівартості окремих видів 

продукції (робіт, послуг) на підставі первинних документів про витрати ма-
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теріалів, сировини та інших виробничих запасів, документів про виробітку 

робітників, розрахунків бухгалтера про відрахування на соціальні заходи та 

інші. Особливістю прямих витрат є те, що вони включаються у собівартість 

окремих видів продукції, робіт та послуг без попереднього розподілу. 

Загальновиробничі витрати, як частина виробничої собівартості, мають 

непрямий характер, оскільки пов’язані з виготовленням групи або всієї про-

дукції, виконанням усіх послуг чи робіт. 

Загальновиробничі витрати включають [12]: 

– витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управ-

ління цехами, дільницями, тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне 

страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату слу-

жбових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); 

– амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, діль-

ничного, лінійного) призначення; 

– амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, 

дільничного, лінійного) призначення; 

– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, опера-

ційну оренду основних засобів та інших необоротних активів загальновироб-

ничого призначення; 

– витрати на вдосконалення технології й організації виробництва 

(оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удо-

сконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості про-

дукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних ха-

рактеристик у виробничому процесі,  

– витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфаб-

рикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо); 

– витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та 

інше утримання виробничих приміщень; 

– витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці зага-

льновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне 



страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на 

здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю 

продукції, робіт, послуг); 

– витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього 

природного середовища; 

– інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо). 

Загальновиробничі витрати поділяються на змінні і постійні. 

Змінні загальновиробничі витрати – витрати на обслуговування та 

управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або май-

же прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. 

Постійні загальновиробничі витрати – витрати на обслуговування і 

управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмін-

ними) при зміні обсягу діяльності. 

Змінні та постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен 

об’єкт витрат (вид продукції, робіт, послуг) із використанням бази розподілу. 

Базою для розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: 

– години праці; 

– заробітна плата; 

– обсяг діяльності; 

– прямі витрати. 

Під час розподілу загальновиробничих витрат необхідно враховувати 

фактичний рівень потужності діяльності підприємства у співставленні його з 

нормальним. 

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що мо-

же бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кі-

лькох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслугову-

вання виробництва [21]. 

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт ви-

трат, виходячи з фактичної потужності звітного періоду, постійні – виходячи 



з нормальної потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати 

включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Як було зазначено вище, до собівартості реалізованої продукції не 

включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні вит-

рати. 

До адміністративних витрат відносяться: 

– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління пі-

дприємства та іншого загальногосподарського персоналу; 

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необо-

ротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, 

страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопоста-

чання, водовідведення, охорона); 

– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо); 

– винагороди за зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс 

тощо); 

– амортизація нематеріальних активів загальногосподарського викори-

стання; 

– витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

– податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові пла-

тежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до ви-

робничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 

– інші витрати загальногосподарського призначення. 

Витрати на збут включають [12, 15]: 

– витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на 

складах готової продукції; 

– витрати на ремонт тари; 



– оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

– витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

– витрати на передпродажну підготовку товарів; 

– витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необо-

ротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (опера-

ційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охо-

рона); 

– витрати на транспортування, перевалку і страхування готової проду-

кції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транс-

портуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поста-

вки; 

– витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

– інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 

Інші операційні витрати включають: 

– витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стан-

дарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»; 

– собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтер-

ського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову 

одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу 

іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти; 

– собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгал-

терського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх 

реалізацією; 

– сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до ре-

зерву сумнівних боргів; 

– втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти 

за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяль-

ністю підприємства); 



– втрати від знецінення запасів; 

– нестачі й витрати від псування цінностей; 

– визнані штрафи, пеня, неустойка; 

– витрати на виплату матеріальної допомоги на утримання об’єктів 

соціально-культурного призначення; 

– інші витрати операційної діяльності. 

Для обліку вказаних витрат у плані рахунків бухгалтерського обліку 

передбачені рахунки 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 

«Інші операційні витрати» [23].  

На рисунку 1.5 наведено схему обліку витрат і доходів операційної дія-

льності підприємств виробничої сфери. Для обліку витрат підприємства мо-

жуть використовувати рахунки класу 8 «Витрати за елементами». Вони при-

значені для суб’єктів малого підприємництва організацій некомерційного 

спрямування, які використовують їх замість рахунків класу 9, однак можли-

вим є й паралельне використання рахунків цих класів. У Положенні (станда-

рті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» передбачено єдине для всіх під-

приємств групування витрат за економічними елементами: матеріальні ви-

трати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортиза-

ція, інші операційні витрати, інші затрати [12].  

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період 

призначений рахунок 80 «Матеріальні витрати» з такими субрахунками: 801 

«Витрати сировини й матеріалів», 802 «Витрати купівельних напівфабрикатів 

та комплектуючих виробів», 803 «Витрати палива та енергії», 804 «Витрати 

тари і тарних матеріалів», 805 «Витрати будівельних матеріалів», 806 «Ви-

трати запасних частин», 807 «Витрати матеріалів сільськогосподарського 

призначення», 808 «Витрати товарів», 809 «Інші матеріальні витрати». На 

дебеті рахунка 80 «Матеріальні витрати» відображаються суми визнаних ма-

теріальних витрат, на кредиті – списання на рахунок 23 «Виробництво» пря-

мих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості про-

дукції. 



 
Рисунок 1.5 – Схема обліку витрат і доходів операційної діяльності 
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На рахунки класу 9 – матеріальних витрат, що відносяться до виробни-

чих накладних витрат, адміністративних та збутових витрат, або на рахунок 

79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 

9.  

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний 

період призначено рахунок 81 «Витрати на оплату праці», який має такі суб-

рахунки: 811 «Виплати за окладами й тарифами», 812 «Премії та заохочен-

ня», 813 «Компенсаційні виплати», 814 «Оплата відпусток», 815 «Оплата ін-

шого невідпрацьованого часу», 816 «Інші витрати на оплату праці». На дебеті 

рахунка 81 «Витрати на оплату праці» відображається сума визнаних витрат 

на оплату праці, на кредиті – сума витрат на виробництво продукції (робіт, 

послуг), які включаються до затрат допоміжних виробництв, до виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг); на рахунки класу 9 – витрати, що від-

носяться до виробничих накладних витрат, адміністративних та збутових ви-

трат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не засто-

совує рахунки класу 9.  

На підприємствах, які використовують рахунки класу 8, для узагаль-

нення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи, призначе-

ний рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи». На дебеті рахунка 82 

«Відрахування на соціальні заходи» відображається належна сума відраху-

вань на соціальні заходи, на кредиті – списання на рахунок 23 «Виробницт-

во» суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних виробництв, на рахунки кла-

су 9 – суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, 

адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результа-

ти», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.  

Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основ-

них засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних ак-

тивів призначено рахунок 83 «Амортизація». На дебеті рахунка 83 «Аморти-

зація» відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, на 



кредиті – списання на рахунок 23 «Виробництво» суми амортизаційних від-

рахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (ро-

біт, послуг), до затрат допоміжних виробництв, на рахунки класу 9 – суми 

амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних ви-

трат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові ре-

зультати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.  

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосову-

ють тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», на рахунку 84 «Інші 

операційні витрати» відображають операційні витрати, що не находять відо-

браження на інших рахунках класу 8. На дебеті рахунку 84 «Інші операційні 

витрати» відображається сума визнаних витрат, на кредиті – списання на ра-

хунок 23 «Виробництво» суми відрахувань, які прямо включаються до виро-

бничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних вироб-

ництв, на рахунки класу 9 – суми амортизаційних відрахувань, що відносять-

ся до виробничих накладних витрат, адміністративних та збутових витрат, 

або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує 

рахунки класу 9.  

Рахунок 85 «Інші затрати» призначено для обліку витрат на інвести-

ційну діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На 

цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на при-

буток. Такі витрати періоду не можуть збільшувати вартість активів підпри-

ємства. На дебеті рахунка 85 «Інші затрати» відображається сума визнаних 

витрат, на кредиті – списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Згідно 

Інструкції № 291 для обліку витрат підприємства можуть визначитися в облі-

ковій політиці і застосовувати один із трьох варіантів ведення обліку викори-

стовуючи: лише рахунки класу 9; рахунки 8 і 9 класу одночасно; тільки раху-

нки класу 8 для підприємств – суб’єктів малого підприємництва [13]. 

Наведемо порядок здійснення бухгалтерських записів з використанням 

рахунків класу 9 (табл. 1.3). 

 



Таблиця 1.3 – Бухгалтерські записи з використанням рахунків класу 9  

Кореспонденція рахунків Найменування операції 
Дебет рахунка Кредит рахунка 

1 2 3 
Витрати операційної діяльності 

66 «Розрахунки з оплати пра-
ці» 
20 «Виробничі запаси» 
22 «МШП» 
65 «Розрахунки страхування» 

Списані запаси, заробітна 
плата, нарахування на заро-
бітну плату, на виробницт-
во, амортизація 

 
 

23 «Виробництво» 

13 «Знос необоротних акти-
вів» 

Нараховані обов’язкові  за-
гальнодержавні податки і 
збори (комунальний пода-
ток) 

92 «Адміністративні ви-
трати» 

64 «Розрахунки за податками і 
платежами» 

Закриття рахунка 23 на собі-
вартість готової продукції 

26 «Готова продукція» 23 «Виробництво» 

Списання собівартості реа-
лізації 

90 «Собівартість реаліза-
ції» 

26 «Готова продукція» 

Закриття рахунків 90, 94 791 «Результат основної 
діяльності» 

90 «Собівартість реалізації»  
94 «Інші витрати операційної 
діяльності» 

Списано матеріали на ре-
монт офісу 

92 «Адміністративні ви-
трати» 

20 «Виробничі запаси» 

Нарахована зарплата персо-
налу 

66 «Розрахунки з оплати пра-
ці» 

Зроблено нарахування на 
соціальне страхування 

65 «Розрахунки зі страхуван-
ня» 

Нарахована амортизація об-
ладнання для офісу 

13 «Знос необоротних акти-
вів» 

Нараховані обов’язкові за-
гальнодержавні податки та 
збори 

64 «Розрахунки за податками і 
платежами» 

Командировочні управлін-
ського персоналу 

92 «Адміністрати-
вні витрати» 

372 «Розрахунки з підзвітними 
особами» 

Віднесено суму адміністра-
тивних витрат на зменшення 
фінансового результату від 
основної діяльності 

791 «Результат основної 
діяльності» 

92 «Адміністративні витрати» 

Витрати на збут 
Нараховані послуги на рек-
ламу виробів, що продають-
ся 

93 «Витрати на збут» 68 «Розрахунок за іншими 
операціями» 

Відображено суму ПДВ 641 «Розрахунок за пода-
тками» 

68 «Розрахунок за іншими 
операціями» 

Списано пакувальні матері-
али 

201 «Сировина і матеріали» 

Нараховано зарплату про-
давцям 

 
93 «Витрати на збут» 

66 «Розрахунки з оплати пра-
ці» 



Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 
Зроблено нарахування на 
обов'язкове соціальне стра-
хування 

 65 «Розрахунки зі страхуван-
ня» 

Списання витрат, пов'язаних 
зі збутом продукції 

791 «Результат основної 
діяльності» 

93 «Витрати на збут» 

Інші операційні витрати 
Віднести на витрати втрати 
від знецінення запасів 

946 «Втрати від знеці-
нення запасів» 

20-28 рахунки обліку запасів 

Недостачі і втрати від псу-
вання цінностей 

947 «Недостачі і втрати 
від псування цінностей» 

20-28 рахунки обліку запасів 

Віднесені на витрати, визна-
ні економічними санкціями 

948 «Визнані штрафи, 
пені, неустойки» 

68 «Розрахунки за іншими 
операціями» 
31 «Рахунки у банках» 

Віднесено собівартість реа-
лізованих виробничих запа-
сів 

943 «Собівартість реалі-
зованих виробничих за-
пасів» 

201 «Сировина і матеріали» 

Закривається рахунок «Інші 
операційні витрати» 

791 «Результат основної 
діяльності» 

94 «Інші витрати операційної 
діяльності» 

 

Особливості бухгалтерського обліку електроенергії у виробників ви-

значаються технологічними і технічними особливості її виробництва і немо-

жливістю зберігання. У бухгалтерському обліку вартість електричної енергії 

ведеться на рахунку 23 «Виробництво» поряд з роботами й послугами. Вар-

тість робіт і послуг з електроенергією об’єднує те, що ні ті, ні інші не можна 

облікувати на складі, говорити про їх приріст чи убуток. Згідно з Планом ра-

хунків товари обліковуються на 28 рахунку і можуть бути на складі, в торгів-

лі, на комісії. На жодному із цих рахунків не обліковується вартість електро-

енергії. 

У постачальників електроенергію не можна класифікувати як запас з 

тієї причини, що будь-які запаси мають властивість як нарощуватися, так і 

убувати. У запропонованому ДПА України механізмі електрична енергія на-

буває властивості накопичуватися до нескінченності на умовному складі, але 

попри це електроенергія не набуває властивості убувати, що не дозволяє ста-

вити її в один ряд із запасами. 

Що стосується бухгалтерського обліку електричної енергії, то в жод-

ному зі стандартів обліку електрична енергія не ототожнюється з запасами, 



навпаки, підкреслюється її винятковість та необхідність окремого обліку. 

Так, відповідно до п. 12 і п. 15.6 Положення (стандарту) бухгалтерського об-

ліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. №318 та 

зареєстрованого в Мін’юсті 19.01.2000 р. за №27/4248, вартість сировини та 

основних матеріалів, що утворюють основу продукції, що виробляється, ку-

півельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших 

матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 

витрат, відноситься до складу прямих матеріальних витрат, а витрати на осві-

тлення – до складу загальновиробничих витрат. 

В результаті вивчення теоретичних аспектів обліку витрат операційної 

діяльності розглянуто структуру виробничої собівартості з метою виділення 

її елементів, варіанти обліку витрат операційної діяльності підприємства, а 

також розглянуто схему обліку витрат і доходів операційної діяльності під-

приємств виробничої сфери. Особливості виробництва електроенергії з влас-

тивостями товару знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку. 

 

 

1.3 Тариф, як відображення вартості електроенергії в енергосистемі 

 

 

В тарифі на електроенергію сфокусовані суперечливі інтереси постача-

льників, споживачів і регулюючих установ в сфері електроенергетики. Конф-

лікти інтересів часто виникають через відсутність ефективної взаємодії енер-

гопостачальної організації і споживачів при розробці і регулюванні тарифів. 

Розглянемо яке смислове навантаження надається терміну «тариф». 

Так, згідно [5], тариф – це система ставок оплати за виробничі і невиробничі 

послуги, які надаються населенню, компаніям, організаціям, фірмам і устано-

вам. До категорії тарифів відносять також системи ставок оплати праці. В 

Правилах користування електричною енергією населенням [25], що затвер-

джені відповідною Постановою Кабінету міністрів України, тариф – це ви-



значена відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ ціна (сукупність  цін  

відповідно до часу доби) одиниці електричної енергії. Також виділяють «зе-

лений» тариф – спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енер-

гія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують  альтерна-

тивні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів,  а з використанням 

гідроенергії – вироблена лише малими гідроелектростанціями) [26]. Аналі-

зуючи наведені твердження, можна зробити висновок, що тариф може бути 

встановлений як для виробника електроенергії так і для постачальника. Разом 

з тим існує також і поняття ціни на електроенергію, яка також відображає ві-

дповідну частину сукупної вартості електроенергії.  

Таким чином, розмежування видів діяльності в електроенергетиці 

України з метою впровадження ринкових (конкурентних) відносин між виро-

бниками, постачальниками привело до виникнення різних форм і видів тари-

фів і цін на електроенергію (табл. 1.4). 

Відтак, з наведеної таблиці можна зробити висновок, що тариф на еле-

ктроенергію – це дійсно вартість електроенергії, яка формується на різних 

етапах виробництва і постачання по-різному. Також характерними рисами 

тарифу на відміну від ціни є:  

- наявність більш жорсткого регулювання з боку регулюючих галузе-

вих установ; 

- більш широке застосування витратних методів формування вартості; 

- «штучне» встановлення без прояву ринкових механізмів. 

Питання ціноутворення  в конкурентному секторі (серед виробників 

теплових електростанцій, на оптовому ринку електроенергії) потрібно роз-

глядати окремо. На даному етапі найбільший інтерес все ж таки представляє 

тариф, який більш повно відображає сукупну вартість електроенергії в енер-

госистемі. Розглянемо питання формування тарифів з позиці вітчизняного і 

світового досвіду. 

 



Таблиця 1.4 – Тарифи і ціни, що встановлюються на різних етапах виробниц-

тва, передачі і продажу електроенергії 
Суб’єкти галузі еле-

ктроенергетики  
Вид тарифу Ціна 

Виробництво   
- ТЕС - Ціна, що встановлена на основі 

попиту і пропозиції, гранична 
ціна системи тощо 

- АЕС Тариф на електроенергію атом-
них електростанцій 

- 

- ГЕС Тариф на електроенергію гідро- 
електростанцій 

- 

- СЕС, ВЕС… «Зелений» тариф - 
Передача  - 

Національна компа-
нія, що здійснює пе-
редачу електроенер-
гії в магістральних 
мережах 

Тариф на передачу електроене-
ргії магістральними і міждер-
жавними лініями електропере-

дач  

 
 
- 

ОПЕРАТОР РИНКУ 
(оптове постачан-
ня) 

- Оптова ринкова ціна на елект-
роенергію 

Постачання  - 
Постачальники за 
регульованим і не 
регульованим тари-
фом 

Система тарифів для різних ка-
тегорій споживачів (промисло-

вість, населення тощо) 

 
- 

  

В різних країнах застосовуються тарифні системи, які відрізняються 

принципами формування і структурною складністю. Періодично вносяться 

корективи в ціноутворення в електроенергетиці, пристосовуючи його до змін 

в сферах власності і організації, зовнішнім умовах галузі, інтересами спожи-

вачів і зсувам в структурі електроспоживання.  

З метою всебічного охоплення елементів, з яких формується кінцевий 

тариф (сукупна вартість) електроенергії розглянемо гіпотетичну вертикаль-

но-інтегровану компанію, хоча в сучасних умовах розвитку і функціонування 

електроенергетики України чітко проявляються риси укрупнення деяких ене-

ргетичних підприємств по вертикалі, тобто виробництво-передача-

постачання [27]. 



Світовий досвід свідчить, що в умовах вертикально-інтегрованої струк-

тури енергокомпанії, що обслуговують закритий для конкуренції специфіч-

ний ринок, маються значні резерви удосконалення ціноутворення і підви-

щення ефективності регулювання тарифів на електроенергію [28].  

В основі концепції ціноутворення містяться техніко-економічні особ-

ливості енергетичного виробництва і принцип прийнятності тарифів як для 

виробників, так і споживачів електроенергії. При розробці тарифів врахову-

ються дві головні техніко-економічні особливості електропостачання: 

- збіг в часі виробництва і споживання електроенергії; 

- нерівномірність споживання протягом доби і протягом року. 

Система споживчих тарифів на електроенергію повинна відповідати 

вимогам: 

- стійкого забезпечення енергокомпанії фінансовими ресурсами для по-

криття поточних (експлуатаційних) і інвестиційних витрат; 

- відповідності диференційованої вартості обслуговування різних кате-

горій споживачів; 

- стимулювання зниження витрат виробництва, передачі і розподілу 

електроенергії; 

- раціоналізація режимів електроспоживання і зниження втрат в елект-

ромережах; 

- підвищення ефективності енерговикористання (стимулювання енерго-

збереження і електрифікації); 

- фінансової підтримки окремих споживачів (великих, енергомістких, 

містоутворюючих); 

- соціального захисту (мало забезпечені прошарки населення). 

При формуванні тарифів на електроенергію в регіоні можна виділити 

три послідовні стадії (рис. 1.6) [28]: визначення сукупної вартості обслугову-

вання і середнього тарифу; диференціація тарифних ставок по групам і кате-

горіям споживачів у відповідності з витратами електропостачання і розраху-



нок базових (прейскурантних) тарифів; розробка спеціальних тарифів, напра-

влених на реалізацію визначених цілей.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.6 – Схема формування споживчих тарифів на електроенергію  

в регіоні 

 

Сукупна вартість електроенергії, яка формується в сфері обслуговуван-

ня, представляє собою необхідну валову виручку енергокомпанії в розрахун-

ковому періоді (наприклад, за рік); вона включає сумарні поточні витрати і 

прибуток.  

Вартість обслуговування – це основа для визначення середнього по ре-

гіону тарифу. Для його розрахунку варто вартість обслуговування розділити 

на обсяг електроспоживання за розрахунковий період. Середні тарифи дифе-

ренціюються за регіонами (зонами) країни в залежності від умов енергетич-

ного виробництва і характеру електричних навантажень.  

Вартість обслуговування споживачів регіону 

Постійні витрати Змінні витрати 

Середня плата за  
1 кВт потужності 

Середня плата за  
1 кВт-г енергії 

Диференціація тарифних ставок в часі 

Диференціація тарифів по групам споживачів 

За характеристиками  
електропостачання 

За цілями регулювання  
електроспоживання 

Прейскурантні тарифи Спеціальні (контрактні) тарифи 



Рівень окремих елементів витрат пропонується регулювати на основі 

спеціально розроблених нормативів, які враховують конкурентні умови енер-

гопостачання в даному регіоні. В цьому відношенні важливе значення мають 

перш за все нормативи: 

- питомих витрат палива на електростанціях і втрат в електромережах; 

- чисельності експлуатаційного і ремонтного (власного) персоналу; 

- відрахувань в ремонтний фонд (витрат на ремонтне обслуговування); 

- резервів генеруючи потужностей. 

По-перше, для оптимізації витрат енергетичної компанії нормативний 

підхід повинен бути доповнений вибором постачальників палива, обладнання 

і ремонтних послуг виключно на конкурсній основі. Особливо актуальним це 

є для зниження ремонтних витрат на вітчизняних енергетичних підприємст-

вах, враховуючи загальний високий знос фондів в електроенергетиці. Таким 

чином, розробка нормативів потребує вивчення і дослідження відповідних 

ринків.  

По-друге, щоб забезпечити стабільність тарифів, вартісні показники 

необхідно визначати на основі не поточних, а перспективних оцінок. З цією 

метою слід суттєво посилити прогнозно-аналітичну діяльність як в енергети-

чних компаніях, так і в регулюючих органах. 

Особлива проблема при формуванні вартості електроенергії це є вста-

новлення норми прибутку. Прибуток в більшій частині українських енерге-

тичних компаній розраховується за статтями витрат, які компанія планує фі-

нансувати з прибутку. Очевидно, що такий метод формування прибутку іні-

ціює зріст середніх тарифів.  

Багато зарубіжних компаній цю проблему вирішують переходом при 

розробці тарифів до норми прибутку на інвестований капітал. Це в більшій 

мірі відповідає економічній функції прибутку як джерела розширеного від-

творення і дозволяє у відповідній мірі подолати недоліки витратного підходу: 

основний капітал як розрахункова база прибутку краще піддається контролю 

з боку регулюючих органів, ніж витрати.  При такому підході норма прибут-



ку визначається виходячи із структури (джерел) інвестованого капіталу і ви-

трат на його залучення енергетичною компанією (у вигляді дивідендів і про-

центів). Якщо компанія використовує лише власні джерела, то в якості норми 

прибутку може бути застосована середня ставка банківського проценту по 

довгостроковим кредитам [28, 29, 30]. Норма прибутку повинна бути достат-

ньою, щоб гарантувати фінансову стійкість енергетичній компанії і при не-

обхідності залучати додатковий капітал.  

На витрати і прибуток суттєвий вплив здійснюють податки, які спла-

чуються компанією в бюджети різних рівнів. Існують відмінності між енер-

гокомпаніями різних країн по відношенню до практики стягнення податків. 

Наприклад, в Канаді доходи державних енергетичних компаній не обклада-

ються деякими видами податків, а основним джерелом фінансування є піль-

гові банківські кредити. Досвід ряду зарубіжних країн (Франція, Швеція) по-

казує, що в основу розрахунків тарифів може бути покладений не тільки ме-

тод повних витрат, але й концепція довгострокових граничних витрат, яка за-

снована на обліку всіх витрат компанії в довгостроковій перспективі, необ-

хідних для задоволення прогнозованого приросту попиту на електроенергію. 

Науково обґрунтована ціна електроенергії є основним економічним 

стимулом у підвищенні її якості та ефективності енергозбереження. У ре-

зультаті дослідження пропонується враховувати додаткові споживчі якості 

електроенергії, використання яких необхідне при оптимізації системи тари-

фів. Так витрати можуть змінюватися в залежності від: 

1) рівня обслуговування: Передачі, підстанції, розподілу; 

2) навантаження: Пікове споживання, напівпіковий, внепіковое спожи-

вання; 

3) якості обслуговування (подачі електроенергії): Постійного, з пере-

рвами.  

Відповідно і рівні тарифів залежать від: 

1) категорій і груп споживачів: побутові; промислові; вуличне освіт-

лення; охоронне освітлення; для іригації і інш.; 



2) обсягів споживання; 

3) диференціації за часом доби: в піковий час, в непіковий час; 

4) сезонності: у літній період, у зимовий період. 

5) рівня обслуговування: за класами напруги. 

Характер споживання надає безпосередній вплив на вартість електро-

енергії (табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5 – Облік характеру споживання в тарифі на електроенергію 
Вартість Параметри 

Нижче Вище 
1) рівень обслуговування Висока напруга Низька напруга 
2) якість обслуговування Лімітоване поста-

чання 
Постійне  

Ефективність:   
Навантаження Поза піком Пікове  
Коефіцієнт навантаження високий низький 
Сезонність Літній період Зимовий період 
Рівень використання високий низький 
 

Визначаючи вартість послуг (електроенергії) необхідно вибрати метод 

дослідження та обліку витрат (метод валових витрат, усереднених витрат, 

граничних (маржинальних) витрат). Процес визначення вартості електроене-

ргії повинен містити наступні етапи: 

1) визначення всіх категорій витрат; 

2) функціоналізація – процес поділу витрат за видами функцій: 

- виробництво; передача; розподіл; обслуговування клієнтів; 

3) класифікація – процес поділу витрат за видами послуг, які надають-

ся: витрати на забезпечення навантаження (потужності); витрати на електро-

енергію; витрати на клієнтів; 

4) класифікація споживачів (за обсягами споживаної електроенергії, за 

якістю і надійності); 

5) розподіл – процес співвіднесення класифікованих і функціоналізова-

них витрат за категоріями споживачів.  



Особливості електроенергії відображають складність і специфіку ціно-

утворення в галузі електроенергетики, як на етапі її виробництва, так переда-

чі і розподілу. Формування тарифів на електроенергію вимагає комплексного 

підходу з урахуванням економічних і технологічних знань. Це основна умо-

ва, наявність якої необхідна при розробці нової класифікації витрат з ураху-

ванням якості електроенергії. Дослідження особливостей електроенергії як 

товару виявили необхідність класифікації, функціоналізації та розподілу ви-

трат, пов’язаних з її виробництвом, передачею і розподілом. 

 

Відтак, в результаті дослідження теоретичних засад формування і облі-

ку вартості електроенергії в енергосистемі: 

- розглянуто поняття собівартості, як складової вартості електроенергії 

в енергосистемі. Цей елемент потребує більш глибокого дослідження через 

переважну частку в вартості виробництва, передачі і розподілу електроенер-

гії. Визначення виправданої вартості електроенергії в енергосистемі залежить 

від оптимізації витрат і собівартості в процесі її виробництва і розподілу; 

- розглянуто структуру виробничої собівартості з метою виділення її 

елементів, варіанти обліку витрат операційної діяльності підприємства, а та-

кож схему обліку витрат і доходів операційної діяльності підприємств виро-

бничої сфери. Особливості виробництва електроенергії з властивостями то-

вару знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку; 

- надано характеристику терміну тариф на електроенергію, в результаті 

чого встановлено, що тариф на електроенергію для кінцевого споживача 

складає сукупну вартість електроенергії в енергосистемі, яка враховує багато 

елементів на стадіях виробництва, передачі, постачання. 

Зазначені компоненти потребують більш глибоко дослідження в кон-

тексті дії механізму формування і обліку вартості електроенергії в енергосис-

темі.  

 



РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І ОБЛІКУ ВАРТОСТІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ 

 

 

2.1 Обліково-аналітичний аспект паливної складової вартості електро-

енергії в енергосистемі України 

 

 

Питома вартість, паливна економічність, чисельність персоналу і еко-

логічні характеристики диференціюються в широких межах за типами енер-

гетичних установок. В свою чергу, типи енергетичних установок можуть від-

різнятися видом палива або первинного енергоресурсу (ТЕС, ГЕС, АЕС, 

НВДЕ), початковими параметрами пари (ТЕС, АЕС), схемою енергетичного 

циклу (ГТУ, ПГУ), відсутністю або наявністю відборів пари для теплопоста-

чання (КЕС, ТЕЦ) та іншими характеристиками. 

Зокрема, питомі капіталовкладення в ТЕС на газі и на мазуті приблизно 

на 15-20% нижче, ніж в вугільні електростанції. При цьому дещо нижчими є 

питомі витрати палива за рахунок більш високого ККД котлоагрегатів (на 3-

5%). Зріст початкових параметрів пари перед турбіною на ТЕС призводить до 

значного зниження питомих витрат палива, але збільшує вартість установки. 

Витрати на охорону навколишнього середовища призводять до дорож-

чання енергоустановки ТЕС і АЕС на 15-30%.  

За перспективними середньосвітовими оцінками існує певний взаємо-

зв’язок між паливною економічністю і капіталомісткістю окремих енергети-

чних установок (табл. 2.1) [28, 31, 32, 33].   

Проведемо ранжирування енергетичних установок за виділеними пока-

зниками. Перший ранг присвоїмо установкам, які володіють або найбільши-

ми питомими капіталовкладеннями, або найбільшими питомими витратами 

палива (табл. 2.2). 



Таблиця 2.1 – Усереднені характеристики питомих капіталовкладень і витра-

чання палива 
Показник Паротурбін-

на установка 
(ПТУ) 

Газотурбінна 
установка 

(ГТУ) 

Парогазова 
установка 

(ПГУ) 

Гідравлічна 
електростан-

ція (ГЕС) 

Атомна еле-
ктростанція 

(АЕС) 
Питомі капі-
таловкла-
дення, 
дол./кВт 

 
 

1300 

 
 

325 

 
 

525 

 
 

2300 

 
 

2000 

Питомі ви-
трати умов-
ного палива, 
г/(кВт-г) 

 
320 

 
410 

 
245 

 
- 

 
- 

 

Таблиця 2.2 – Результати ранжирування енергоустановок за питомими капі-

таловкладеннями і витрачанням умовного палива 

Тип установки Ранг капіталовкладень Ранг витрачання палива 
ГЕС 1 5 
АЕС 2 4 
ПТУ 3 2 
ПГУ 4 3 
ГТУ 5 1 
 

Очевидна закономірність: з ростом паливної економічності зростає ва-

ртість установки («капітал заміщає енергію»). Щоб виявити пріоритетну по 

ефективності установку, необхідно скласти суму рангів і обрати об’єкт з мак-

симальною сумою. Це парогазова установка (сума рангів 7), яка найкращим 

чином поєднує високу економічність по паливу з відносно невеликою пито-

мою вартістю. 

Структури генеруючих потужностей регіональних енергетичних сис-

тем України суттєво різняться через те, що формуються під впливом графіків 

навантаження і природно-кліматичних умов (наявності паливної бази, гідро-

ресурсів, НВДЕ тощо). Відтак можна зробити висновок, що ефективність 

електроенергетики країни багато в чому залежить від регіонального чинника. 

Питомі  витрати  умовного  палива  на  відпуск  електроенергії з шин 

ТЕС Міненерговугілля України за 2011 рік становили  380,8 г/кВт.год, що 

нижче на 2,9 г/кВт.год минулого року, при нормативі – 381,3 г/кВт.год. Пи-



томі  витрати  умовного  палива  на  відпуск  електроенергії з шин ТЕС Міне-

нерговугілля України за 2012 рік становили  385,9 г/кВт.год, що вище на 5,1 

г/кВт.год минулого року, при нормативі – 386,4 г/кВт.год [34].  

Аналіз даних виявив проблемні показники питомого витрачання палива 

на теплових електростанціях України, що, в свою чергу, впливає на рівень 

вартості електроенергії, що відпускається тепловими генеруючими компані-

ями. Так, зростання питомих витрат умовного палива деяких генеруючих 

компаній можна пояснити збільшенням пусків блоків, змінами в структурі 

використовуваного палива, зменшенням калорійності вугілля. Крім збіль-

шення питомих витрат умовного палива спостерігаються також значні відхи-

лення фактичних питомих витрат від нормативних.  

Зниження питомих витрат палива безпосередньо сприяє підвищенню 

загальної фінансової ефективності (рентабельності) енергокомпанії через те, 

що забезпечує: 

- зменшення витрат виробництва (паливна складова собівартості елект-

роенергії досягає 50-70%, теплоенергії – 80% загальних витрат); 

- скорочення потреби електростанцій в оборотних коштах для створен-

ня запасів палива. 

 На рисунку 2.1 наведена узагальнена схема основних напрямків зни-

ження питомих витрат палива в енергооб’єднанні і на електростанціях. В 

верхній частині схеми показані напрямки, що забезпечують прогресивні змі-

ни в процесі виробництва енергії шляхом прискорення вводу і підвищення 

готовності до роботи економічних конденсаційних енергоблоків ТЕЦ.  

При цьому очевидною стає необхідність підвищення маневреності і 

модернізації всього енергообладнання. 

Методика визначення собівартості електричної енергії випливає із 

особливостей енергетичної промисловості. В даній галузі існує єдність ви-

робництва і споживання енергії, а виробництво енергії залежить від рівня і 

режиму споживання.  



 
 

Рисунок 2.1 – Основні напрямки аналізу питомих витрат палива в енергосистемі України і на електростанціях 

Підвищення частки відпустку електроенергії 
високо економічними конденсаційними енерго-

блоками (ПТУ, ПГУ, ГТУ) 

Зменшення частки відпуску електроенер-
гії низько економічними агрегатами 

Підвищення частки відпуску електроенергії 
на базі паливного споживання 

Прискорення строків введення і освоєн-
ня енергоблоків 

Підвищення готовності енергоблоків до 
відпуску електроенергії 

Підвищення маневреності обладнання 

Модернізація діючого обладнання 

Поліпшення диспетчерського управ-
ління 

Прискорення строків введення і освоєн-
ня теплофікаційного обладнання 

Підвищення готовності теплофікаційно-
го обладнання 

Робота ТЕЦ по графіку теплового нава-
нтаження 

Аналіз технічного стану облад-
нання (основного і допоміж.) 

Аналіз економічних режимів 
роботи обладнання 

Аналіз показників паливопоста-
чання ТЕС 

Аналіз показників  водопоста-
чання ТЕС 

Аналіз ступеню зносу елемен-
тів обладнання 

Усунення розриву між встано-
вленою і наявною потужністю 

Аналіз ступеню забруднення 
елементів обладнання 

Усунення нещільності облад-
нання 

Аналіз економічного розподілу 
електричних і теплових наван-

тажень між агрегатами 

Комплексна автоматизація 
технологічних процесів 

Підтримка оптимальних пара-
метрів 

Забезпечення відповідності 
виду палива характеристи-

кам котлоагрегатів 

Відповідність якісних харак-
теристик палива нормативам 

Удосконалення підготовки 
палива до спалювання 

Поліпшення стану технічних 
засобів водопостачання 

Підтримання оптимальної 
продуктивності систем во-

допостачання 

Удосконалення водопідгото-
вки 



Завдяки великої швидкості передачі електроенергії, рівній швидкості 

світла, її транспортування у часі практично співпадає з процесом виробницт-

ва. Передача і розподіл викликає необхідність її трансформування з низької 

на високу напругу і навпаки, що пов’язане із втратами енергії як при транс-

формації, так і при передачі. 

В електроенергетиці відсутнє незавершене виробництво і склад готової 

продукції. 

Особливості обрахування собівартості електроенергії є її калькулюван-

ня за методом франко-споживач, тобто визначення собівартості за всім 

технологічним циклом від виробництва до реалізації. 

В повну собівартість енергії в енергосистемах включаються витрати: на 

виробництво енергії на електростанціях, по передачі і розподілу в мережі, 

витрати енергозбуту. 

В енергосистемі складають три калькуляції собівартості електроенергії 

[33]: 

1) на електростанціях – калькуляція виробничої собівартості 

електричної і теплової енергії; 

2) на підприємствах електричних мереж – калькуляція собівартості 

передачі і розподілу електроенергії; 

3) в обленерго – калькуляції повної собівартості електроенергії як суми 

витрат електростанцій, електричних мереж, з включенням витрат на енергоз-

бут і закупівлю електроенергії.  

В електроенергетиці калькуляційною одиницею на електростанціях є 1 

кВт, відпущеної з шин електростанціях, і 1 Гкал. Відпущеного з колекторів 

тепла; в енергосистемах – 1 кВт.год. і 1 Гкал., відпущених споживачам. 

Структура витрат в енергетичній промисловості всередині галузі 

суттєво відрізняється. Так, для теплоенергетики характерним є велике спо-

живання палива, тому в собівартості електричної і теплової енергії його пи-

тома вага складає біля понад 70%. Атомні електростанції, 

гідроелектростанції, високовольтні лінії електропередач, – капіталоємні ви-



робництва. У звязку з цим в собівартості є досить висока частка амортизації. 

Витрати по заробітній платі на ГЕС в силу невеликого числа обслуговуючого 

і ремонтного персоналу в кілька разів нижче, ніж на ТЕЦ. 

За статтею «Паливо на технологічні потреби» відображається вартість 

тільки технологічного палива, витраченого на виробництво електричної і 

теплової енергії. Витрачання палива незалежно від виду (вугілля, мазут, газ, 

торф) приводиться до єдиного вимірника шляхом переводу в умовне паливо з 

теплотою згоряння 7000 ккал/кг. Перерахунок ґрунтується на лабораторних 

аналізах відібраних проб витраченого палива [33]. 

На електростанціях витрати обліковуються за технологічними стадіями 

виробництва. Їх кількість залежить від технологічного процесу і вихідних 

енергетичних ресурсів для виробництва енергії (рідке або тверде паливо, газ, 

гідравлічні ресурси). 

На теплових електростанціях, які виробляють електричну і теплову 

енергію, витрати групують за такими стадіями: паливно-транспортний цех  

(тверде паливо), котельний цех (включаючи хімводоочистку), машинний цех, 

теплофікаційне відділення, електричний цех. 

За паливно-транспортним цехом відображаються витрати по доставці 

палива від пункту його надходження до паливного складу, витрати по пере-

вантаженню палива, витрати на механічну подачу палива. 

За котельним цехом відображається вартість витраченого палива, вит-

рати за водоприготуванням, попеловловлення і витрати по утриманню ко-

тельного цеху. 

За машинним цехом враховуються витрати, пов’язані з експлуатацією 

парових турбін і відпуском відпрацьованого пару. До них відносяться витра-

ти по експлуатації, поточному ремонту і амортизації будівель та обладнання. 

За теплофікаційним відділенням враховуються витрати по бойлерних і 

пароперетворюючих установках, які складаються із витрат по експлуатації, 

поточному ремонту і амортизації обладнання, заробітної плати персоналу. 



За електричним цехом відображаються витрати, пов’язані з 

трансформацією електроенергії, відпуском її з шин в мережі і на власні по-

треби цехів. До них відноситься витрати по експлуатації, ремонту і 

амортизації електрообладнання цеху: електрогенераторів, акумуляторних ба-

тарей, щитів управління іт.д. Виробничі витрати розподіляються між елек-

тричною і тепловою енергією за натуральним (фізичним) методом в 

залежності від участі того чи іншого цеху у виробництві цих двох видів 

продукції. 

Витрати цехів, які беруть участь у вироблені двох видів енергії (пали-

во-транспортного і котельного), розподіляють пропорційно витратам умов-

ного палива. Витрати машинного і електричного цехів, які беруть участь у 

виробітку тільки електричної енергії, повністю відносяться на виробництво 

електроенергії. Витрати бойлерної і пароперетворювальної установки, 

пов’язаної з відпуском палива, входять у витрати на теплову енергію. Витра-

ти на паливо розподіляються між електричною і тепловою енергією шляхом 

оцінки витрат умовного палива. 

Облік витрат на ГЕС ведеться за технологічними стадіями, які 

співпадають з цеховими підрозділами: гідротехнічний, машинний, 

електротехнічний цех. 

В енергетиці товарною продукцією і калькуляційною одиницею є 

відпуск з шин електричної енергії і відпуск з колекторів теплової енергії. До 

техніко-економічних показників роботи ТЕЦ відносяться: відпуск з шин 

електроенергії (тис. кВт год), відпуск з колекторів тепла (Гкал), витрати 

електроенергії на власні потреби (тис. кВт.год.), витрати умовного палива 

(т.), витрати натурального палива. Витрати умовного палива на виробництво 

електричної і теплової енергії – один з основних показників роботи. 

Планується в грамах на 1 кВт.год. і кілограмах на 1 Гкал. 

З точки зори бухгалтерського обліку, паливо є частиною виробничих 

запасів підприємства. На різних типах електростанцій частка палива в зага-



льній структурі запасів відрізняється. Отже, розглянемо як обліковується па-

ливо на різних типах виробників.  

Облік палива на теплових генеруючих підприємствах (ТЕС, ТЕЦ) під-

розділяється на:  

1) оперативний – приймання палива, визначення витрати на виробниц-

тво, рух його на складах, претензійна робота, інвентаризація;  

2) технічний – визначення витрати палива, вироблення і відпустки ене-

ргії, питомої витрати умовного палива;  

3) бухгалтерський – суцільна документальна реєстрація в грошовому і 

натуральному виразі.  

Методи здійснення цих видів обліку приведені в спеціальних галузевих 

інструкціях.  

Для вимірювання кількості і якості палива (твердого, рідкого, газоподі-

бного) застосовують прилади: ваги, розхідоміри, вологоміри, щільноміри, ка-

лориметри, пробовідбірники газу і мазуту. При витраті палива враховують: 

для рідкого і твердого палива – нижчу теплоту згорання, для газу – додатково 

температуру і тиск. При виборі типів приладів обліку перевагу надають інте-

груючим пристроям з автоматичним обліком параметрів вимірюваного сере-

довища.  

Паливо, що надходить до електростанції, враховується в двох мірах – 

натуральному і умовному. Його перед вивантаженням зважують і оприбутко-

вують по фактичній масі. Всякий відступ від маси, вказаної в накладній, офо-

рмляють актом. Відразу ж в лабораторії приступають до контролю якості па-

лива, визначаючи відповідність його умовної маси, вологості і зольності сер-

тифікату паливопостачальної організації. Все паливо, що відпускається з 

центрального складу підрозділам господарства, котельним, обов'язково зва-

жують.   

При обліку електричної енергії застосовують розрахунковий і контро-

льний способи. Перший служить для грошових розрахунків господарств з 

енергосистемою. Крім того, його даними користуються енергопостачальні 



організації для перевірки дотримання споживачем місячних, добових і часо-

вих лімітів енергоспоживання і відповідності споживання нормам витрати. 

В грошовому виразі паливо обліковується на відповідних рахунках бу-

хгалтерського обліку: 

- на атомних електростанціях: оцінка ядерного палива при завантажен-

ні в активну зону, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом сере-

дньозваженої собівартості за кожним видом ядерного палива. Вартість ядер-

ного палива, що списується із активної зони на витрати, визначається згідно з 

діючою Методикою планування та списання витрат ядерного палива на ви-

робництво електричної та теплової енергії на АЕС України з реакторами типу 

ВВЕР, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 

18.06.2004 №331. Транспортно-заготівельні витрати (включаючи послуги 

сторонніх організацій із постачання товарно-матеріальних цінностей) відо-

бражаються на окремому субрахунку обліку запасів «Транспортно-

заготівельні витрати» та відносяться на витрати діяльності (за елементом ви-

трат «Матеріальні витрати») при вибутті запасів у сумі, визначеній як добу-

ток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат у загальній сумі 

запасів і вартості запасів, що вибули. Допускається включення транспортно-

заготівельних витрат до складу витрат періоду у наступному після вибуття 

запасів місяці [35]; 

- на теплових електростанціях за статтею «Паливо на технологічні по-

треби» відображається вартість тільки технологічного палива, витраченого на 

виробництво електричної і теплової енергії. Весь розхід палива незалежно від 

виду (вугілля, мазут, газ, торф) приводиться до єдиного вимірника шляхом 

переводу в умовне паливо з теплотою згоряння 7000 ккал/кг. Перерахунок 

ґрунтується на лабораторних аналізах відібраних проб витраченого палива. 

Типові бухгалтерські записи з обліку палива у виробників електроенер-

гії відображено в таблиці 2.3.  

 
 



Таблиця 2.3 – Господарські операції з обліку палива 

Кореспонденція Зміст господарської операції 
Дебет 

рахунку 
Кредит 
рахунку 

Отримано паливо від постачальників і підрядників 203 63 
Придбано запаси за рахунок цільового фінансування 203 48 
Списано зі складу паливо у виробництво: 

- з використанням рахунків 2, 9 класу 
- з використанням рахунків 8 класу 

 
23 
803 

 
203 
203 

Списано паливо в рахунок витрат майбутніх періодів 39 203 
 

Оцінка палива при вибутті (відпуск у виробництво) може здійснювати-

ся за одним з таких методів (п. 16 П(С)БО 9): 

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;  

– середньозваженої собівартості;  

– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);  

– нормативних затрат;  

– ціни продажу.  

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове 

призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із 

наведених методів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущен-

ні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили 

на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які 

першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюють-

ся за собівартістю перших за часом надходження запасів [11]. 

Оцінка ядерного палива при завантаженні в активну зону, продажу та 

іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості за 

кожним видом ядерного палива. Вартість ядерного палива, що списується із 

активної зони на витрати, визначається згідно з діючою Методикою плану-

вання та списання витрат ядерного палива на виробництво електричної та те-

плової енергії на АЕС України з реакторами типу ВВЕР, затвердженої нака-

зом Міністерства палива та енергетики України від 18.06. 2004 №331 [35]. 



Оцінка палива при використанні у виробництві електроенергії на теп-

лових генеруючих підприємствах здійснюється на даний момент за методом 

ФІФО за кожним видом палива (вугілля, газ, мазут).  

Таким чином, досліджуючи обліково-аналітичний аспект паливної 

складової вартості електроенергії в енергосистемі України проаналізовано 

взаємозв’язок між паливною складовою і капіталомісткістю окремих енерге-

тичних установок. Виділено види установок, які найкращим чином поєдну-

ють високу економічність по паливу з відносно невеликою питомою вартіс-

тю, що важливо враховувати при формуванні стратегії подальшого розвитку 

всієї галузі електроенергетики з метою підвищення стійкості енергосистеми 

України. Також розглянуто облікові особливості врахування паливної скла-

дової в вартості електроенергії атомними і тепловими електростанціями. Ви-

явлено, що на вартість електроенергії впливає якість палива (теплотворна 

спроможність вугілля, газу, мазуту тощо) і обраний метод оцінки палива при 

його використанні у виробництві. Дослідження механізму формування і об-

ліку вартості електроенергії в енергосистемі потребує більш глибокого ви-

вчення методів формування її вартості.  

 

 

2.2 Дослідження методів формування вартості електроенергії в енерго-

системі 

 

 

Методи формування вартості електроенергії, що використовуються в 

світовій практиці ціноутворення мона узагальнено розділити на 2 види: 

- витратні методи формування вартості електроенергії; 

- конкурентні (ринкові) методи формування вартості електроенергії. 

Майже всі країни світу з розвинутою економікою пройшли етапи ста-

новлення конкурентного ринку електроенергії від монополії до розвинутої 

конкуренції. В той же час, поступово змінювались методи, принципи і мето-



дики формування цін на продукцію галузі. На даний момент в таких країнах, 

як США, Великобританія, Норвегія, Франція, Німеччина та багатьох інших 

сформувались цілісні системи оптових ринків електроенергії, які побудовані 

на поєднанні конкурентних методів формування ціни на електроенергію і 

власних особливостей енергетичних систем, розміщення генеруючи потуж-

ностей, структури потужне стой тощо. Змінювалтсь умови функціонування 

галузі і змінювалась вартість електроенергії. Аналізуючи досвід реформуван-

ня електроенергетики деяких країн світу такі зміни узагальнено представлено 

на рисунку 2.2. 
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де S1 – стан монополії в галузі електроенергетики; S2 – етап проголошення конкуренції; S3 – етап дерегу-
лювання і зниження цін; S4 – період стабілізації; S5 – злиття і дія ефектів ринкової влади; S6 – етап форму-

вання приватних монополій 
 

Рисунок 2.2 – Зміни вартості електроенергії в залежності від ступеню дерегу-

лювання світових електроенергетичних ринків  

 

Можливість конкурентного формування ціни на електроенергію зале-

жить від організаційно-економічної моделі енергетичного ринку. Реалізація 

такого механізму можлива, коли ціни в меншому ступені піддаються регулю-

ванню з боку держави й у більшому ступені визначаються ринком.  
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Теорія конкурентного ціноутворення в електроенергетиці виділяє два 

відомих методи формування ціни на оптовому ринку. Перший – це метод 

граничної вартості електроенергії який застосовується у Великобританії, час-

тково в Австралії і США. Другий метод рівних можливостей, знайшов своє 

застосування в електроенергетиці Норвегії і лежить в основі ціноутворення в 

Скандинавському пулі (Норвегія – Швеція, Данія - Фінляндія). Обидва мето-

ди мають на увазі утворення ринкової ціни на оптовому ринку, де формуєть-

ся ціна виробництва електроенергії [36].  

У рамках першого методу, граничні ціни на електроенергію визнача-

ються на кожен диспетчерський інтервал (наприклад, 30 хвилин, 1 година) 

для майбутньої доби відповідно до заявок, що надані генеруючими компані-

ями і розрахунками, здійснюваними оператором ринку. При цьому кожен ви-

робник подає заявку на видачу потужності в електроенергетичну систему. 

Заявка містить наступні основні данні: робоча потужність відповідного агре-

гату, вартість пуску зупиненого агрегату, вартість роботи агрегату на холос-

тому ходу, відносний приріст витрат при видачі електроенергії в мережу. 

Здійснюючи різноманітні розрахунки, програма обирає раціональний склад 

працюючих енергетичних агрегатів і їх завантаження. Потім для кожного ди-

спетчерського інтервалу складається перелік допущених до роботи агрегатів, 

починаючи з найбільш економічних. Ціна електроенергії, виробленої самим 

неекономічним агрегатом, що замикає баланс енергосистеми на даному ін-

тервалі і займає останнє місце в списку, призначається граничною системною 

ціною або єдиною ціною генерування на оперативному ринку (рис. 2.3), де S1 

– S7 –  заявлена вартість виробництва на i –му інтервалі доби, Pпi  - сумарне 

навантаження споживачів регіону, Pнi – незатребувана потужність генерато-

рів електроенергії, Pri – сумарна робоча потужність генераторів електроенер-

гії, rS  - гранична (крайня) вартість виробництва в енергооб’єднанні. 



Рисунок 2.3 – Метод граничної вартості електроенергії 
 

На оптовому ринку ціна виробництва електроенергії встановлюється на 

рівні операційних витрат найдорожчої генеруючої установки, необхідність у 

якій виникає при черговому збільшенні попиту чи відповідно до економічної 

теорії на рівні маржинальних витрат виробництва. Конкурентні ціни є більш 

мінливими, чим усереднені ціни при встановлюваному тарифі завдяки мінли-

вості попиту. При методі середніх цін більшість споживачів не інформовані 

про варіації операційних витрат протягом сезонів і діб. При ринковому ціно-

утворенні споживачі можуть спостерігати зміни цін  в залежності від витрат 

виробництва. Інша проблема ціноутворення, заснованого на  маржинальних 

витратах, полягає в тому, що відображаючи частку постійних і капітальних 

витрат і задовольняючи попит за ціною маржинальних витрат часто відбува-

ється ситуація, при якій ціна виявляється нижче середніх витрат. Покриваю-

чи змінні, але не постійні витрати, використання маржинального підходу 

може привести до втрат у галузі [36].   

По методу рівних можливостей кожна енергетична компанія зіставляє 

свою граничну системну ціну електроенергії з цінами, пропонованими інши-

ми енергокомпаніями, і обирає вигідні для себе умови постачання-покупки 

електроенергії. Усі пропозиції на покупку і продаж на відповідні періоди ча-

су підсумовуються на біржі і у точці перетинання кривих попиту та пропози-
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ції визначається балансова ціна, що і є єдиною ціною оперативного ринку 

електроенергії.  

Розходження між двома підходами до ринкового ціноутворення визна-

чається тим, як організована біржа з боку попиту. При першому підході ціно-

ві пропозиції на покупку не запитуються, при другому — покупці (постача-

льники електроенергії, кінцеві споживачі, енрегокомпанії) передають на бір-

жу свої заявки на покупку. Слід зазначити, що крім плати за електроенергію 

за ціною оперативного ринку виробники також можуть одержувати з фонду 

пула плату за утримання резервних потужностей і інші технологічні послуги. 

В окремих випадках застосовуються компенсаційні виплати ефективним ви-

робникам за недопоставку електроенергії через мережні обмеження. 

В основі ринкових методів формування вартості лежить поняття грани-

чних витрат – тобто витрат на виробництво і випуск додаткової одиниці про-

дукції. В електроенергетиці граничні (маржинальні) витрати – це переважно 

змінні витрати, пов’язані з виробництвом кожної додаткової кВт-години. Фо-

рмування вартості електроенергії в енергосистемі на основі граничних витрат 

можна проілюструвати таким чином (рисунок 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Формування вартості електроенергії в енергосистемі 
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В Україні створений ринок електроенергії з явними рисами конкуренції 

на оптовому ринку з обов'язковим спотовим ринком, однак ринковий меха-

нізм ціноутворення задіяний на незначному сегменті ринку (рисунок 2.5). 

Можливість впровадження повномасштабного конкурентного оптового 

ринку з можливістю конкуренції усіх виробників у даний час відсутня. Це 

обумовлено істотним розривом у витратах виробничих компаній, що зводить 

до нуля конкурентоспроможність теплових електростанцій у порівнянні з го-

ловним конкурентом – атомними електростанціями. Саме тому єдина цінова 

політика на даному етапі розвитку ринку неможлива, інакше це приведе до 

одержання надприбутку атомними електростанціями і збиткам теплових ене-

ргогенеруючих компаній.  

Етапи формування вартості електроенергії на оптовому ринку електро-

енергії України містять наступне: 

1) за правилами оптового ринку електроенергії України формування 

цін на електроенергію починається з формування цін покупки електроенергії 

від виробників, що поділяються на дві групи. Перша група має тарифи, що 

встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) для 

продажу електроенергії в оптовий ринок. До них відносяться атомні електро-

станції (Національна атомна енергогенеруюча компанія НАЕК «Енергоа-

том»), частина теплоелектроцентралів, компанія гідроелектростанцій, вітрові 

установки, тобто ті компанії, що не працюють за ціновими заявками. Ціни 

компаній теплових електростанцій, що представляють другу групу виробни-

ків, формуються за правилами оптового ринку електричної енергії України і 

засновані на даних цінової заявки; 

2) наступним етапом в механізмі ціноутворення є формування оптових 

ринкових цін (тарифів), за якими здійснюється продаж електроенергії з опто-

вого ринку. На внутрішньому ринку такі ціни (тарифи) встановлюються для 

постачальників, тарифи яких регулюються і для незалежних постачальників 

окремо. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Рисунок 2.5 – Типова структура електроенергетичного ринку 
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Таким чином для постачальників електроенергії ціна покупки форму-

ється на основі середньої оптової ціни покупки електроенергії від виробни-

ків, а також надбавки, яка включає витрати на утримання Державного під-

приємства (ДП) «Енергоринок», витрати Національної енергетичної компанії 

(НЕК) «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними і міждержав-

ними лініями електропередач і централізоване диспетчерське управління, ін-

вестиційної складової. Окрім цього, в формуванні оптової ринкової ціни бе-

руть участь дотаційні сертифікати, що встановлюються для постачальників за 

регульованим тарифом для компенсації збитків від постачання електроенергії 

окремим категоріям споживачів. Отже значна кількість українських спожи-

вачів, а саме: приватних домогосподарств та окремих крупних заводів мета-

лургійної та хімічної промисловості отримують перехресні субсидії. Так як 

розмір субсидій додається до середньої оптової ціни виробленої електроенер-

гії, решта промислових та інших споживачів змушені сплачувати ці субсидії, 

оскільки вони включені у їхні тарифи.  

3) електроенергія продається кінцевим споживачам на основі контракту 

чи тарифу. Деякі фахівці розрізняють контракти і тарифи, однак тариф можна 

розглядати як контракт на необмежену кількість електроенергії. Тариф про-

понує покупцю фіксовану ціну на визначений відрізок часу, при цьому про-

давець бере на себе зобов'язання забезпечувати покупців поставками, що від-

повідають визначеному стандарту. Пріоритетність застосування різних видів 

контрактів і тарифів залежить від структури галузі.  

Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду в області встановлення та-

рифів на електроенергію дозволяє виділити наступні основні види тарифів: 

базовий двоставочний тариф, одноставочний тариф, диференційовані тариф-

ні ставки, спеціальні (контрактні) тарифи, тарифи управління енергоефекти-

вністю, тарифи фінансової підтримки, соціально орієнтовані тарифи та інші 

їх модифікації [27, 28, 31, 33, 37, 38, 39]: 

1) Базовий двоставочний тариф. Як у будь-якій виробничій системі, ви-

трати енергопостачальної компанії складаються з постійної і змінної частини. 



Постійні витрати, що не залежать від виробництва електроенергії і визнача-

ються величиною основного капіталу, забезпечують створення генеруючих 

потужностей, і підтримку їх у готовності до несення навантаження. Тому во-

ни називаються також «витратами на забезпечення потужності» чи «витрата-

ми по навантаженню». Зокрема до них відносяться амортизаційні відраху-

вання, витрати пов’язані з експлуатацією і ремонтом устаткування, деякі по-

датки. Зазначені витрати, так само як і нормативний прибуток, що служить 

джерелом приросту основного капіталу, повинні оплачуватися всіма спожи-

вачами незалежно від режиму енергоспоживання. Звідси випливає необхід-

ність роздільного відшкодування постійних витрат (разом із прибутком) і 

змінних витрат, що змінюються пропорційно обсягу виробництва електро-

енергії (головним чином паливні витрати). Отже, кожен споживач сплачує в 

розрахунковому періоді частину постійних витрат пропорційно замовленої 

потужності і частину змінних витрат пропорційно обсягу фактично спожитої 

електроенергії. Так утворюється тариф, що складається з двох ставок: основ-

ний за кожний 1 квт потужності (навантаження) споживача і додаткової за 

кожну 1 квт-г електроенергії. Модель двоставочного тарифу є вихідною, ба-

зовою для різних модифікацій, у тому числі і для одержання простого одно-

ставочного тарифу.  

2) Одноставочний тариф припускає оплату тільки спожитої електро-

енергії. Тому при відсутності споживання постійні витрати компанії взагалі 

не оплачуються. Крім того, плата росте пропорційно споживанню, що веде до 

відриву тарифу від вартості обслуговування. Проте він застосовується для 

населення і малопотужних споживачів, тому що не вимагає приладів для ви-

міру навантаження. Кожний з підходів має свої недоліки. Розподіл загальних 

постійних витрат між споживачами пропорційно, наприклад, їхнім максима-

льним навантаженням не враховує участь цих споживачів у формуванні спо-

лученого максимуму. Тим часом вважається, що постійні витрати в більшому 

ступені слід відносити на тих споживачів, у яких максимальне навантаження 

збігається за часом із загальним піком, створюваним усіма споживачами. У 



той же час метод відповідальності за загальний максимум цілком звільняє 

споживачів поза піком від участі у відшкодуванні витрат на забезпечення по-

тужності, що зовсім невиправдано і є його недоліком. Тому доцільно засто-

совувати компромісні підходи, при яких обов'язкова участь усіх споживачів в 

оплаті постійних витрат поєднувалася б зі стимулами до зниження пікових 

навантажень.  

3) Диференційовані тарифні ставки. Основний принцип ціноутворення 

полягає в тім, що тарифи повинні ґрунтуватися на повних витратах електро-

постачання, тобто вартості обслуговування. Ці витрати змінюються в досить 

широких межах у залежності від часу виробництва електроенергії, умов ене-

ргопостачання і технологічних характеристик різних споживачів. Тому став-

ки плати за потужність і енергію диференціюються в тимчасовому розрізі, по 

групах і категоріям споживачів, а також по видах електроспоживаючих про-

цесів. Тимчасова диференціація тарифів викликана нерівномірністю спожи-

вання електроенергії і полягає в застосуванні ставок, що розрізняються по 

годинних зонах доби, дням тижня і сезонам року. У години нічного мінімуму 

навантаження енергосистеми, коли маються вільні потужності і приріст ви-

роблення можливий з найменшими витратами, установлюються знижені ста-

вки плати за електроенергію. Навпаки, у години пікових навантажень  про-

понуються максимальні тарифи.  

Усе це вимагає визначення постійних і змінних витрат виробництва 

електроенергії по зонах графіків навантажень з урахуванням складу працюю-

чого устаткування. Розрахунок цих тарифів базується на концепції коротко-

строкових граничних витрат – додаткових витрат, необхідних для покриття 

одиниці приросту попиту в межах існуючої потужності електростанції і про-

пускної спроможності електричних мереж енергосистеми. Такий підхід до 

тарифів заснований на ринкових методах ціноутворення серед виробників 

електроенергії стимулює збільшення споживання її у періоди поза піком, що, 

як відомо, веде до зниження загальних витрат електропостачання і середньої 

ціни. Прикладом може служити побудова тарифів на електроенергію на ос-



нові граничних витрат енергетичними компаніями деяких штатів США (таб-

лиця 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Граничні питомі витрати з урахуванням витрат електроенергії 

(цент/кВт-г) 
Години споживання електроенергії Передача на відповідну 

напругу Пікові години  
(300 г) 

Години середнього 
навантаження 

(1200 г) 

Непікові години  
(7260 г) 

Надвисока 30,5 3,17 2,56 

Висока 35,74 3,36 2,60 

Середня  58,51 4,09 2,70 

Низька  62,66 4,28 2,78 

 

4) Спеціальні (контрактні) тарифи розробляються з метою:  

- підвищення енергетичної ефективності в споживчому секторі; 

- фінансової підтримки окремих споживачів; 

- соціального захисту. 

Спеціальні тарифи відрізняються від розглянутих вище, як правило, 

більш індивідуальним підходом до споживачів, а також тим, що в процесі ці-

льового регулювання допускається їхнє відхилення від вартості обслугову-

вання.  

Тарифи управління енергоефективністю можуть бути запропоновані 

споживачам у рамках програми управління попитом, що поширені в закор-

донних компаніях (Demand side management, програми DSM). Один з підхо-

дів, спрямованих на лібералізацію тарифної політики при посиленні взаємодії 

енергетичної компанії зі споживачами, полягає в наступному. Для групи 

промислових споживачів розробляється комплект моделей багатоставочного 

тарифу на електроенергію (тарифне «меню»), що стимулює різні напрямки 

раціоналізації електроспоживання в залежності від технологічних і функціо-

нальних характеристик споживачів. Кожен споживач обирає із запропонова-

ного набору найбільш прийнятну для себе модифікацію. Після вибору тари-



фної моделі споживач заявляє її енергокомпанії, що фіксується в договорі. 

Після закінчення контрактного періоду допускається зміна моделі. Реалізував 

обрану модель за допомогою відповідних проектів і заходів щодо раціоналі-

зації, споживач сам знижує для себе вартість 1 квт-г енергії.  

Тарифи фінансової підтримки застосовуються при несприятливій для 

енергетичних підприємств-споживачів ринковій кон'юнктурі, а також у кри-

зових ситуаціях в економіці.  

Соціально-орієнтовані тарифи враховують обсяги електроспоживання в 

різних по матеріальній забезпеченості групах населення, тип житла, частку 

витрат на електропостачання в сімейному бюджеті й інші фактори.  

У результаті аналізу різних тарифних систем в електроенергетиці, мо-

жна зробити висновок, що політика енергокомпанії в області утворення та-

рифів повинна враховувати наступні основні пункти: 

1) тарифи повинні бути уніфіковані і споживачі, що мають схожі хара-

ктеристики споживання електроенергії, повинні обслуговуватися по однако-

вих тарифах; 

2) тарифи повинні по можливості максимально відображати витрати, 

пов'язані з подачею електроенергії споживачу; 

3) енергопостачальна компанія повинна брати до уваги умови техноло-

гічного виробництва у споживача для того, щоб запропонувати йому досить 

варіантів, що дозволяють йому ефективно управляти своїм навантаженням; 

4) енергокомпанія повинна брати до уваги можливості конкуренції на 

роздрібному ринку; 

5) енергокомпанія повинна інформувати споживачів про структуру та-

рифів.  

Закордонний досвід впровадження конкурентних методів ціноутворен-

ня і формування розвинутих тарифних систем представляє особливу актуа-

льність для вітчизняних енергокомпаній і відображення реальної вартості 

електроенергії, що формується в енергосистемі. Такі системи – найважливіша 



передумова для підвищення ефективності енергетичного виробництва і необ-

хідний етап формування ринкових взаємин зі споживачами. 

 

 

2.3 Класифікація чинників, що впливають на формування вартості еле-

ктроенергії в енергосистемі 

 

 

Теоретичним і практичним аспектам процесу формування ціни, вияв-

ленню чинників, які здійснюють вплив на процес формування вартості елек-

троенергії присвячено багато наукових досліджень, адже проблеми, пов’язані 

з формуванням цінової політики підприємств є об’єктом досліджень вчених у 

галузях економіки, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів то-

що. Формування ціни на підприємстві і вартості суспільного продукту потре-

бує професійного підходу до визначення та врахування всіх чинників, які є 

визначальними і впливають на рівень ціни.  

Перш ніж розробити класифікацію чинників, що впливають на форму-

вання вартості електроенергії в енергосистемі України, необхідно визначити-

ся з формами вартості електроенергії в енергосистемі, які складаються під 

впливом історично сформованої структури електроенергетичної галузі (ри-

сунок 2.6). 

З рисунку видно, що вартість електроенергії на різних етапах виробни-

цтва і споживання формується по-різному. Тому, визначаючи чинники впли-

ву на вартість електроенергії, необхідно розуміти і розрізняти поняття варто-

сті виробництва електроенергії, вартості передачі і вартості розподілу елект-

роенергії. Завдяки такому розмежуванню процес виявлення цих чинників 

стає більш цілеспрямованим.  

Узагальнено середні відпускні ціни на електроенергію в Україні фор-

муються на основі таких складових (табл. 2.5). 

 



 
 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6 – Форми вартості електроенергії в енергосистемі України 

 
Таблиця 2.5 – Складові середніх відпускних цін на електроенергію в Україні 
Вартість електроенергії 
Вартість виробництва електроенергії 

- паливні витрати 
- постійні витрати 
- інвестиційні витрати 

Тариф сітьових і інфраструктурних організацій, у т.ч. 
- постійні витрати 
- інвестиційні витрати 

 

Класифікації чинників формування ціни електроенергії приділяло ува-

ги багато вчених. Зокрема автори роботи [27], досліджуючи ціноутворюючі 

чинники в процесі виробництва електроенергії виділяють класифікацію чин-

ників впливу на процес формування ціни на електроенергію теплових енер-

гогенеруючих підприємств, тобто охоплюючи тільки частково процес фор-

мування вартості виробництва. З метою формування вартості електроенергії 

в енергосистемі, тобто сукупної її вартості, ввважаємо за доцільне дослідити 

чинники, що впливають на формування сукупної вартості електроенергії, 

проходячи через стадії виробництва, передачі і постачання. Таким чином, 

класифікацію чинників, що впливають на формування вартості електроенер-

гії в енергосистемі України, представимо у розрізі трьох складових (рисунок 

2.7) [24-28, 31-34, 36-41]. 

ВИРОБНИЦТВО 

ПЕРЕДАЧА 

РОЗПОДІЛ  
(ПОСТАЧАННЯ) 

Види діяльності або етапи виробниц-
тва і споживання електроенергії як 

товару 

Форми вартості на різних етапах виробниц-
тва і споживання електроенергії  

- гранична ціна системи (ГЦС) 
- тариф  
- оптова ринкова ціна 

 
- тариф на передачу електроенергії 

- тариф регульований 
- тариф нерегульований 
- тарифи за класами 
- тарифи диференційовані 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.7 - Класифікація чинників, що впливають на формування вартості електроенергії в енергосистемі  

Класифікація чинників, що впливають на формування вартості електроенергії в енергосистемі 

Чинники впливу на вартість виробництва електроенергії Чинники впливу на вартість передачі  Чинники впливу на вартість постачання 

– потужність підприємства;  
– технологія виробництва; 
–  особливості виробничого процесу;  
– витрати;  
– доступність необхідних для виробництва ресурсів;  
– рівень організації виробництва,  
– ступінь використання прогресивних методів у виробни-
цтві 
– коефіцієнт використання встановленої потужності; 
– норма прибутку в тарифі. 

– технічний стан електричних ме-
реж; 
– структура споживання; 
– метод ціноутворення; 
– динамічність навантаження; 
– взаємозв’язок між режимом виро-
бництва та споживання енергії; 
– наявність резервних потужностей; 
– підтримання частоти в енергосис-
темі. 
 
Витрати: 
– витрати на утримання національ-
ного диспетчерського центру 
(НДЦУ); 
– витрати на утримання магістраль-
них ліній електропередач; 
– інвестиційні витрати; 
– технологічні втрати електроенер-
гії (технічні і комерційні); 
 

– технічний стан електричних мереж; 
– структура споживання; 
– метод ціноутворення; 
– рівень попиту; 
– рівень пропозиції; 
– рівень диференціації тарифів; 
– рівень конкуренції в галузі; 
– ступінь регулювання ціноутворення в 
секторі розподілу електроенергії  дер-
жавою; 
– технологічні втрати електроенергії 
(технічні і комерційні); 
– рівень впровадження енергозберіга-
ючих заходів; 
– норма прибутку в тарифі; 
– методики розрахунку тарифу; 
– наявність програм управління попи-
том; 
– витрати постійні, що формують вар-
тість 1 МВт потужності; 
– витрати змінні, що формують ва-
ртість 1 кВт-г електроенергії тощо. 
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– витрати;  
– мобільність (маневреність) виробничих потужностей, 
– частка ринку,  
– доступність необхідних для виробництва ресурсів;  
– крапка беззбитковості;  
– чинники, обумовлені альтернативними виробничими 
можливостями; 
– структура використовуваного палива; 
– рівень обмежень з боку регулюючої організації (НКРЕ); 
– метод ціноутворення. 
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– рівень державної підтримки альтернативної енергетики; 
– ступінь лобіювання приватних власників крупних ВЕС, 
СЕС та інших НВДЕ. 



Наведений на рисунку перелік не є повним, але його комплексне скла-

дання, на наш погляд, має суттєве значення для визначення впливу окремих 

елементів на вартість електроенергії. Більш того представлена класифікація 

чинників на відміну від тих, що зустрічаються в роботах окремих науковців 

характеризується більш повним набором факторів, що впливають не тільки 

на вартість в процесі виробництва, але й в процесі передачі, розподілу і по-

стачання електроенергії кінцевим споживачам. 

Таким чином, розробка класифікації чинників, що впливають на фор-

мування вартості електроенергії в енергосистемі України, повинна врахову-

вати особливості енергетичного виробництва, розмаїтість методів, методик, 

ступінь регулювання і обмежень діяльності суб’єктів електроенергетичної 

галузі. Вказані особливості значно впливають на формування, планування, та 

облік техніко-економічних показників підприємства, а розроблена класифі-

кація чинників здатна підвищити ефективність аналізу процесу формування 

вартості електроенергії в енергосистемі на всіх стадіях її виробництва і спо-

живання.  

 

Відтак, в результаті дослідження механізму формування і обліку варто-

сті електроенергії в енергосистемі досліджено обліково-аналітичний аспект 

паливної складової вартості електроенергії в енергосистемі України, методи 

формування вартості в електроенергетиці, чинники, що впливають на форму-

вання вартості електроенергії, а також розроблено їх класифікацію. Розгля-

нуто облікові особливості врахування паливної складової в вартості електро-

енергії атомними і тепловими електростанціями. Виявлено, що на вартість 

електроенергії впливає якість палива (теплотворна спроможність вугілля, га-

зу, мазуту тощо) і обраний метод оцінки палива при його використанні у ви-

робництві. В результаті дослідження закордонного і вітчизняного досвіду 

впровадження конкурентних методів ціноутворення і формування розвину-

тих тарифних систем зазначено особливу їх актуальність для сучасних енер-

гетичних компаній України. Розроблена класифікація чинників, що вплива-



ють на формування вартості електроенергії в енергосистемі України, врахо-

вує особливості енергетичного виробництва, розмаїтість методів, методик, 

ступінь регулювання і обмежень діяльності суб’єктів електроенергетичної 

галузі в сферах виробництва, передачі і постачання електроенергії. 

На наступному етапі дослідження варто здійснити аналіз інструмента-

рію обліково-аналітичного забезпечення процесу формування вартості елект-

роенергії в енергосистемі України.  

 



РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕ-

РГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1 Загальна характеристика діяльності Об’єднаної енергетичної систе-

ми України 

 

 

Основу електроенергетики України становить об’єднана енергетична 

система (ОЕС), що централізовано охоплює функції забезпечення внутрішніх 

споживачів електроенергією, а також експорт та імпорт. Закон «Про електро-

енергетику» визначає ОЕС України як «сукупність електростанцій, електри-

чних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спі-

льним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової 

енергії при централізованому управлінні цим режимом» [42].  

ОЕС складають вісім регіональних енергетичних систем – Дніпровська, 

Донбаська, Західна, Кримська, Південна, Південно-Західна, Північна, 

Центральна, що охоплюють усю територію країни та поєднані між собою лі-

ніями електропередачі напругою 750 кВ і 330-500 кВ. ОЕС України працює 

синхронно з Єдиною енергетичною системою Росії та з енергосистемами Бі-

лорусі й Молдови. Виокремлено частину ОЕС, так званий «Бурштинський 

острів», яка синхронізована з ENTSO-E, що дозволяє здійснювати експорт 

української електроенергії до європейських країн (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity – Асоціація Європейської мережі 

системних операторів з передачі електроенергії). До липня 2009 р. Бурштин-

ський острів працював синхронізовано з UCTE (Union for the Co-ordination of 

Transmission of Electricity – Енергооб’єднання європейських країн), яке наразі 

належить до ENTSO-E. Оперативно-технологічне управління ОЕС, управлін-



ня режимами енергосистеми, а також забезпечення надійності та умов пара-

лельної роботи з енергосистемами інших країн покладено на державне під-

приємство (ДП) «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – 

НЕК «Укренерго») [43].  

Централізоване виробництво електроенергії здійснюють 17 найбільших 

теплових електростанцій (14 ТЕС і три ТЕЦ), чотири атомних (АЕС) і вісім 

гідравлічних (ГЕС і ГАЕС). Порівняно невелику частку електроенергії виро-

бляють також малі ТЕЦ, ГЕС і станції, що працюють з використанням відно-

влюваних джерел енергії (ВДЕ) – вітрові (ВЕС), сонячні (СЕС) та ті, що ви-

робляють електроенергію з біомаси. У складі ОЕС є також блок-станції, які 

працюють з використанням різних видів енергії. Сумарна встановлена поту-

жність електростанцій ОЕС України (включно із блок-станціями) на початок 

2012 р. становила 53,31 млн. кВт (1 січня 2011р. – 53,16 млн. кВт). Найбільша 

частка цієї потужності (понад 51%) припадає на ТЕС, що належать до гене-

руючих компаній, найменша (близько 0,6%) – на електростанції, що працю-

ють з використанням ВДЕ. 

З урахуванням законсервованих блоків, блоків, що перебувають на ре-

конструкції, та мережевих обмежень загальна встановлена потужність, гото-

ва до експлуатації, складає близько 47 млн. кВт. Для покриття максимуму 

навантаження на енергосистему можуть бути використані енергоблоки сума-

рною потужністю близько 32 млн. кВт. Таким чином, резерви потужності в 

ОЕС України складають близько 32%. 

Структура генеруючих потужностей ОЕС характеризується недостатні-

стю маневрових потужностей. Так, потужності ГЕС, які можуть бути висо-

команевровими піковими потужностями, складають лише 8,6% (проти 15% 

необхідних); енергоблоки ТЕС, які можуть ефективно використовуватись як 

маневрові напівпікові потужності, складають 16,7% (проти необхідних 30-

35%). Тому поширеною практикою є використання в маневрових напівпіко-

вих режимах енергоблоків ТЕС потужністю 300 МВт, які для цього не при-

стосовані. Ситуацію може ускладнити інтенсивне будівництво електростан-



цій, що використовують ВДЕ. Вони працюють винятково в базовому режимі 

та через нестабільність первинного ресурсу потребують великих обсягів ре-

зервування – що може бути забезпечене лише ТЕС з відповідними маневро-

вими характеристиками, яких, як зазначено вище, на цей час бракує.  

До крупних теплових електростанцій відносять 14 ТЕС п’яти ГК ТЕС – 

Дніпроенерго, Донбасенерго, Західенерго, Східенерго та Центренерго. Пере-

важна частина обладнання цих електростанцій введена в експлуатацію в 

1960-1970 рр. На цей час їх середній ККД становить близько 32% (проти 45% 

у розвинутих країнах), а технічний стан характеризується високим рівнем 

зношеності основного обладнання, через перевищення розрахункового ре-

сурсу та відзначене вище використання їх енергоблоків у маневрових режи-

мах, що прискорює спрацювання обладнання. Загалом, заміни потребують 

енергоблоки ТЕС сумарною потужністю 12 ГВт, або понад 40% загальної 

встановленої потужності ТЕС. Через зношеність обладнання об’єктів тепло-

вої електроенергетики, погіршення їх технічного стану та використання в не-

проектних режимах: 

– зростають питомі витрати палива. Так, у 2011 р. питомі витрати умо-

вного палива в середньому складали 395,5 г.у.п./кВт-год., а на окремих ТЕС – 

417 г.у.п./кВт-год. Для порівняння: відповідні показники ТЕС Європи скла-

дають 280-320 г.у.п./кВт-год.; 

– збільшується кількість відмов основного обладнання. Так, у 2010 – 

2011 рр., порівняно з 1985р., вона збільшилася майже вдвічі. Найбільша кіль-

кість відмов пов’язана з роботою котлоагрегатів, а останніми роками – також 

турбін і генераторів; 

– підвищується рівень шкідливих викидів в атмосферу. Переважна бі-

льшість ТЕЦ збудовані в 1940-1950-х роках. За винятком Київських ТЕЦ-5 і 

ТЕЦ-6 та Харківської ТЕЦ-5, їх обладнання є фізично зношеним і морально 

застарілим. 

В країні діють чотири АЕС, що належать до НАЕК «Енергоатом». На 

АЕС працюють 15 блоків сумарною встановленою потужністю 13 835 МВт. 



Коефіцієнт її використання у 2011 р. склав 74,5% (проти 73,6% у 2010р.) [44]. 

Попри загалом задовільний технічний стан АЕС та позитивні оцінки безпеки 

їх роботи міжнародними інституціями, атомній енергетиці притаманні про-

блеми, що потребують вирішення найближчим часом, зокрема: 60% (дев’ять) 

енергоблоків АЕС загальною потужністю 9 000 МВт у період до 2020 р. по-

требують подовження терміну експлуатації; три з чотирьох АЕС (Рівненська, 

Хмельницька, Запорізька) через мережеві обмеження не можуть працювати 

на повну потужність; залишаються проблеми в поводженні з відпрацьованим 

ядерним паливом і радіоактивними відходами. Крупні ГЕС і ГАЕС країни 

об’єднані в ПАТ «Укргідроенерго». Це ГЕС Дніпровського каскаду (Дніп-

ровська, Дніпродзержинська, Київська, Канівська, Каховська, Кременчуць-

ка), Дністровська ГЕС та Київська і Дністровська ГАЕС. Названі ГЕС введені 

в експлуатацію переважно в 1960-1970-х роках, тому термін експлуатації по-

над 60% їх гідрогенераторів перевищив 30 років [39]. Модернізація об’єктів 

гідроенергетики здійснюється досить повільно: на цей час «Укргідроенерго» 

виконує II етап Програми реабілітації (реконструкції) ГЕС, розрахований до 

2017 р. 

Процес формування ціни на електроенергію об’єктивно має певні осо-

бливості, зумовлені історично сформованою структурою галузі, статусом 

енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, запровадженими протя-

гом незалежності країни механізмами купівлі-продажу електроенергії та 

принципово новим методом ціноутворення. За роки існування нової моделі 

енергоринку, електроенергетика України зазнала деяких структурних змін, 

які в контексті поставленого завдання ігнорувати не можна (рис. 3.1, табл. 

3.1). 

Створення нової крупної вертикально інтегрованої компанії, яка, воло-

діючи підприємствами всього ланцюгу «ресурси-виробництво-постачання», 

складає великий потенціал для розвитку підприємств електроенергетики. В 

той же час такі підприємства здатні спричиняти значний тиск на функціону-

вання окремих ланок оптового ринку електроенергії: зокрема на процес фор-



мування ціни на електроенергію, вибір палива для виробництва електроенер-

гії на ГК ТЕС і, взагалі, на вибір подальшої моделі розвитку електроенерге-

тичного ринку.  

 

 

Рисунок 3.1 – Схема оптового ринку електроенергії України з урахуванням 

структурних змін [27] 
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Негативним моментом залишається також зниження долі виробництва 

електроенергії тепловими енергогенеруючими підприємствами. Зростання 

питомої ваги АЕС з одночасним витісненням блоків ТЕС, здатних забезпечу-

вати регулювання, призводить до певних негативних наслідків, пов’язаних з 

ускладненням підтримки пікових і напівпікових режимів електричних наван-

тажень енергосистеми країни. Недолік маневрених потужностей, неможли-

вість оперативних змін потужності АЕС ускладнюють режими роботи енер-

госистеми країни, приводячи до значних (до 1,5 Гц) коливанням частоти, і як 

наслідок – до суттєвих обмежень можливості паралельної роботи енергосис-

теми України з енергосистемами Росії, Молдови та країн Центральної Євро-

пи. Крім того, вимушена робота в пікові і напівпікові години графіку наван-

таження, з нічними зупинками і тривалими періодами глибокого розванта-

ження фізично зношеними енергоблоками ТЕС погіршує не тільки показники 

ефективності їх роботи, але і надійність електропостачання. Очевидно, що 

електроенергетика України потребує докорінних змін у структурі її генерую-

чих потужностей. 

Реалізація необхідних заходів у напрямку створення маневрених енер-

гогенеруючих потужностей потребує значних коштів і часу, тобто цей шлях 

не веде до швидкого вирішення проблеми. Але формування ефективного ри-

нкового механізму утворення ціни, спрямованого на стабілізацію фінансово-

го стану підприємств електроенергетичної галузі і підвищення ефективності 

енерговикористання повинне включати збалансоване враховування інтересів 

всіх учасників ринку в електроенергетичній системі України. 

В результаті надання загальної характеристики діяльності об’єднаної 

енергетичної системи України, виявлення низки проблем ціноутворюючої 

галузі, можна зробити висновок про необхідність впровадження дієвих меха-

нізмів збалансування інтересів всіх учасників ОЕС, зокрема щодо формуван-

ня вартості електроенергії.  

 

 



Таблиця 3.1 – Основні теплові енергогенеруючі компанії ОЕС України [27] 

Структура власності 
генеруючих компа-

ній 

Встановлена 
потужність, 

тис. кВт 

Виробництво 
електроенергії, 
млн. кВт-год.  

% загального 
виробництва 

електроенергії 

 
Енергогенеруюча 
компанія / елект-

ростанція   Станом на початок 
2013 р. 

Станом на початок 2011 р. 

Теплова генерація 
Теплові електричні станції (ГК ТЕС) 

ПАТ «Центренер-
го» 7 600 14 636,8 21,6 

Вуглегірська ТЕС 3 600 4 373,3 6,6 
Трипільська ТЕС 1 800 4 373,3 6,4 

Зміївська ТЕС 

НАК «ЕКУ» – 78,3% 
Інші юридичні та 
фізичні особи – 

20,38% та 1,33% ак-
цій відповідно 2 200 5 917,1 8,7 

ПАТ «Донбасенер-
го» 2 705 8 081,7 11,9 

Старобешівська 
ТЕС 1 825 5 275,4 7,8 

Слов’янська ТЕС 

НАК «ЕКУ» – 
85,7732% 

 
880 2 806,4 4,1 

ПАТ «ДТЕК Дніп-
роенерго» 8 185 15 659,2 23,1 

Криворізька ТЕС 2 820 6 744,3 9,9 
Придніпровська 

ТЕС 1 765 3 881,5 5,7 

Запорізька ТЕС 

НАК «ЕКУ» – 27,1% 
DTEK Holdings Ltd 

(Кіпр) – 72,9% 
 

3 600 5 033,4 5,4 
ПАТ «ДТЕК Захі-

денерго» 4 700 11 341,5 16,7 

Бурштинська ТЕС 2 300 6 137,9 9,1 
Добротвірська ТЕС 600 1 457,6 2,1 
Ладижинська ТЕС 

НАК «ЕКУ» –29,1% 
ДТЕК спільно з афі-
лійованими компа-

ніями володіє 
70,91% акцій ПАТ 

«ДТЕК Західенерго» 1 800 3 746,0 5,5 

ТОВ «ДТЕК Схі-
денерго» 4 157 18 109,7 26,7 

Зуївська ТЕС 1 245 5 888,4 8,7 
Луганська ТЕС 1 425 6 230,1 9,2 

Курахівська ТЕС 

 
 

ДТЕК – 100% 
1 487 5 991,2 8,8 

Усього по ТЕС 27 347 67 828,9 100,00 
Крупні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 

ПАТ «Київенерго» 1200 4 746,0 73,9 
Київська ТЕЦ-5 700 2849 44,4 
Київська ТЕЦ-6 

НАК «ЕКУ» – 
27,61% 

ДТЕК – 72,39 500 1897 29,5 
НАК «Нафтогаз 

України» 
ПАТ «Харківська 

ТЕЦ-5» 

НАК «Нафтогаз 
України» - 100% 

 
470 

 
1 677,1 26,1 

Усього по ТЕЦ 1 670 6 423,1 100,00 
Усього по тепловій генерації 29 017 74 252,0 - 
 



Визначення основних суб’єктів ОЕС дає змогу більш повно розкрити і 

проаналізувати процес формування вартості електроенергії в енергетичній 

системі України. 

 

 

3.2  Аналіз процесу формування вартості електроенергії в енергосисте-

мі України  

 

 

Процес формування вартості електроенергії в енергосистемі України, 

від виробництва до постачання кінцевому споживачеві, суцільно здійснюєть-

ся під контролем регулюючого органу. Відповідно до наданих законодавст-

вом повноважень в електроенергетиці України регулювання цін (тарифів) на 

товари (послуги) суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання, 

що проводять діяльність на суміжних ринках у паливно-енергетичному ком-

плексі України, здійснює НКРЕ. Регулюючий орган керується принципами 

регулювання, визначеними чинним законодавством на основі збалансування 

економічних інтересів виробників і споживачів їх товарів та послуг, а також 

забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих 

витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. 

Система цінового регулювання передбачає контроль за ціноутворенням 

на кожному етапі формування тарифів на електроенергію – виробництва, пе-

редачі та постачання електричної енергії. 

НКРЕ встановлює тарифи на: 

1) відпуск електричної енергії для енергогенеруючих підприємств, що 

працюють на ОРЕ не за ціновими заявками. До такої групи виробників елек-

тричної енергії належать атомні (АЕС) і гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та 

ГАЕС) електростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), когенераційні установки 

(КУ); 



2) передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами та 

тарифи на постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 

3) передачу електроенергії магістральними та міждержавними елект-

ромережами.  

Відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, 

НКРЕ також встановлює «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену 

суб'єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використо-

вують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 

використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанція-

ми). 

Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність на ОРЕ в умовах 

конкуренції, продаючи вироблену електричну енергію в ОРЕ за ціновими за-

явками. Ціни продажу ними електричної енергії в ОРЕ визначаються за Пра-

вилами ринку (ОРЕ). 

Тарифи на електричну енергію для населення та роздрібні тарифи на 

електричну енергію для непобутових споживачів встановлює НКРЕ. 

Ціни на електричну енергію, що постачають суб’єкти підприємницької 

діяльності, які мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегу-

льованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і спожи-

вачем електричної енергії. 

Регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими під-

приємствами, що працюють за ціновими заявками на ОРЕ. 

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробни-

ків, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії ТЕС), здійсню-

ється згідно з Правилами ОРЕ погодинно і складається з таких платежів (у 

дужках – частка платежів у загальній сумі платежів виробникам, які працю-

ють з ціновими заявками у 2012 році): 

- платіж за вироблену електроенергію (65,3%); 

- платіж за робочу потужність (20,8%); 

- платіж за маневреність (8,3%); 



- додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергетичного 

обладнання (4,2%); 

- інші платежі (2,1%); 

- зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи (-

0,7%). 

З метою недопущення збільшення оптової ринкової ціни (ОРЦ) через 

необґрунтоване формування виробниками, які працюють за ціновими заяв-

ками, цін за електричну енергію на рівні, що перевищує паливну складову, 

Комісія протягом 2012 року застосовувала передбачене Правилами ОРЕ об-

меження граничної ціни системи. 

За 2012 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які працюють 

за ціновими заявками, в ОРЕ зріс порівняно з 2011 роком на 6,1% (з 55,68 

коп/кВт∙год до 59,08 коп/кВт∙год) (рис. 3.2). 

Собівартість виробництва електроенергії при цьому збільшилася з 

49,06 коп/кВт∙год до 53,93 коп/кВтгод (на 9,9 %), цільова надбавка (додатко-

вий платіж на реконструкцію і модернізацію) збільшилась з 1,47 коп/кВт∙год 

до 2,48 коп/кВт∙год (на 68,7 %), рентабельність виробництва електричної 

енергії зменшилась з 13,5 % до 9,5 %,  

Зростання собівартості виробництва електроенергії відбулось за раху-

нок збільшення паливної складової з 39,27 коп/кВт∙год до 43,22 коп/кВт∙год 

(на 10%) та збільшення умовно-постійних витрат з 9,79 коп/кВт∙год до 

10,71 коп/кВт∙год (на 9,4 %). У структурі умовно-постійних витрат відбулося 

збільшення витрат на сировину та допоміжні матеріали, витрат на оплату 

праці, екологічний податок. 

Збільшення паливної складової у структурі собівартості відбулося за 

рахунок зростання цін на газ з 3 189 до 3 872 грн/1000 м3 (на 21,4%) та вугіл-

ля з 692,94 до 775,07 грн/тонну (на 11,9 %). При цьому калорійність вугілля 

збільшилась з 5091 до 5232 ккал/кг (на 2,8 %).  

Усереднена структура собівартості електроенергії і супутньої продукції 

– теплоенергії виглядає таким чином (табл. 3.2). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура продажу електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями  ТЕС у 2008-2012 рр 



 

Таблиця 3.2 – Структура собівартості електроенергії на ТЕС 
Витрати Електроенергія, % Теплоенергія, % 

За статтями калькуляції:   
Виробнича собівартість продукції, у т. ч.:   

100,0 
 

100,0 
Послуги виробничого характеру  

1,8 
 

2,0 
Сировина та допоміжні матеріали, у т. ч.: 
- плата за воду 

9,2 
7,2 

2,0 

Паливо зі сторони, у т. ч.: 
- на технологічні потреби 

80,0 
79,9 

85,6 
85,4 

Енергія зі сторони 0,0 0,0 
Витрати на оплату праці 2,0 2,2 
Відрахування на соціальні заходи  

0,7 
 

0,9 
Амортизація  4,8 5,8 
Інші витрати, у т. ч.: 

- плата за екологію 
- плата за землю 
- інші обов’язкові платежі 
- інші потреби 

1,4 1,5 

Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,4 0,4 
Матеріальні витрати 0,0 0,0 
Витрати на оплату праці 0,2 0,2 
Відрахування на соціальні заходи 0,1 0,0 
Амортизація  0,03 0,0 
Інші витрати, у т. ч.: 

- плата за землю 
- інші обов’язкові платежі 
- представницькі витрати 
- інші потреби 

0,1 0,0 

За елементами:   
Всього витрат, у т. ч.: 100,0 100,0 
Матеріальні витрати 90,7 89,3 
Витрати на оплату праці  2,2 2,5 
Відрахування на соціальні заходи 0,8 0,9 
Амортизація  4,8 5,8 
Інші витрати 1,5 1,6 

 
Питання встановлення тарифів на відпуск електричної енергії регулю-

ється: 

1) Процедурою перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з ви-

робництва електричної та теплової енергії, затвердженою постановою НКРЕ 

від 12.10.2005 № 898; 



2) Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що 

виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетради-

ційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженим постановою НКРЕ 

від 12.10.2005 № 896; 

3) Методичними рекомендаціями щодо формування тарифу на елект-

ричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій, за-

твердженими постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 895; 

4) Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що 

виробляється когенераційними установками, затвердженим постановою 

НКРЕ від 12.10.2005 № 897; 

5) Порядком установлення, перегляду та припинення дії «зеленого» та-

рифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим постановами 

НКРЕ від 22.01.2009 № 32 та від 22.11.2012 № 1421. 

Тарифи (крім «зелених» тарифів, рівень яких встановлюється відповід-

но до Закону України «Про електроенергетику») розраховуються з урахуван-

ням економічно обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення вироб-

ничого процесу, коштів на фінансування заходів з модернізації і реконструк-

ції енергетичного обладнання, передбачених інвестиційними програмами, 

погодженими Міненерговугілля, та планових обсягів відпуску електричної 

енергії відповідно до Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України. 

Тариф на відпуск електричної енергії, що виробляється на атомних 

станціях ДП «НАЕК «Енергоатом», з 1 січня 2012 року становив 

22,64 коп/кВт∙год. 

З 1 березня 2012 року тарифи на електричну та теплову енергію були 

скориговані до рівня 21,10 коп/кВт∙год і 35,92 грн/Гкал відповідно. З струк-

тури тарифів було вилучено частину витрат, зокрема на проведення понадре-

гламентних ремонтних робіт (Компанією не були використані кошти за цим 

напрямком, надані у попередньому періоді), частину витрат на промислове 

будівництво у зв’язку з відсутністю уточненого графіка фінансування цих за-

ходів та відповідної проектно-кошторисної документації, витрати на фінан-



сування Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо» у зв’язку 

з відсутністю Урядового рішення щодо фінансування цих витрат за рахунок 

тарифу Компанії. 

Середній тариф на відпуск виробленої на АЕС електричної енергії у 

2012 році становив 21,38 коп/кВт∙год проти 18,82 коп/кВт∙год у 2011 році. 

Підвищення середнього тарифу відносно 2012 року склало 13,6 %, що зумов-

лено збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зростанням витрат на 

продовження терміну експлуатації енергоблоків, ремонт, оплату праці, су-

проводження експлуатації та інші. Інвестиційна програма ДП «НАЕК «Енер-

гоатом» на 2012 рік схвалена НКРЕ в обсязі 2 279,8 млн грн (без ПДВ). 

Динаміка середніх тарифів АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ 

за 2008-2012 роки наведена на рисунку 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Динаміка середніх тарифів АЕС на відпуск електричної енергії 

в ОРЕ за 2008 - 2012 роки 

 

Тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ, встановлені з 1 січня 

2012 року, враховували, зокрема, граничний рівень ціни природного газу на 

рівні 3382,00 грн за 1000 м3 (без ПДВ) та тариф на транспортування природ-

ного газу 302,30 грн за 1000 м3 (без ПДВ). 



У зв’язку з коригуванням інвестиційних програм ліцензіатів та збіль-

шенням граничного рівня ціни на природний газ для промислових спожива-

чів та інших суб'єктів господарювання до 3 509,00 грн за 1000 м3 і тарифу на 

транспортування природного газу до 305,60 грн за 1000 м3 (без ПДВ) відпо-

відно до постанов НКРЕ від 28.12.2011 № 130 та від 28.12.2011 № 131 Комі-

сія з 01.03.2012 переглянула тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ. 

Середньозважений тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у 

2012 році склав 104,90 коп/кВт∙год, що на 20,4 % більше тарифу за попере-

дній рік, який становив 87,21 коп/кВт∙год. Зростання середнього тарифу на 

відпуск електричної енергії зумовлене зростанням вартості палива (ціна при-

родного газу протягом 2011 року зростала з 2 561,64 грн за 1000 м3 (без ПДВ) 

станом на 01.01.2011 до 3 884,71 грн за 1000 м3 (без ПДВ) станом на 

01.01.2012), тарифів на водопостачання, водовідведення, витрат на оплату 

праці та інших операційних витрат.  

Динаміка середньозважених тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енер-

гії в ОРЕ за 2008-2012 роки наведена на рисунку 3.4. 
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*) Середньозважені тарифи у 2008-2009 роках розраховані без урахування ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" та 
ПАТ "Київенерго", які до грудня 2009 року працювали за ціновими заявками

*

 Рисунок 3.4 – Середньозважені тарифи ТЕЦ на відпуск електричної енергії в 

ОРЕ за 2008 - 2012 роки 

 



Для гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій (ГЕС та 

ГАЕС) відповідно до затвердженої методології встановлюється двоставковий 

тариф на відпуск електричної енергії (з метою зниження впливу сезонності 

виробництва на дохід підприємства). Двоставковий тариф складається із ста-

вки плати за відпущену електричну енергію (за 1 кВт∙год) та ставки плати за 

робочу потужність (за 1 МВт). Ставка плати за відпущену електроенергію 

встановлюється єдина на весь період регулювання, а ставка плати за робочу 

потужність – на кожний квартал. 

Для ПАТ «Укргідроенерго» з 1 січня двоставковий тариф на 2012 рік 

становив: 

1) ставка плати за електричну енергію – 5,91 коп/кВт∙год; 

2) ставка плати за робочу потужність: 

- на І квартал – 81 426,80 грн/МВт; 

- на ІІ квартал – 80 962,70 грн/МВт; 

- на ІІІ квартал – 119 149,20 грн/МВт; 

- на ІV квартал – 90 353,20 грн/МВт.  

З 1 березня 2012 року тариф ПАТ «Укргідроенерго» було переглянуто 

(скориговано обсяг цільових коштів на будівництво Канівської ГАЕС і пото-

чні капіталовкладення) та затверджений у розмірі:  

1) ставка плати за електричну енергію – 5,82 коп/кВт∙год; 

2) ставка плати за робочу потужність: 

- на І квартал – 80 307,50 грн за 1 МВт; 

- на ІІ квартал – 79 297,40 грн за 1 МВт; 

- на ІІІ квартал – 117 502,40 грн за 1 МВт; 

- на IV квартал – 88 559,20 грн за 1 МВт. 

З 1 квітня 2012 року тариф ПАТ «Укргідроенерго» був переглянутий з 

урахуванням включення додаткових коштів на завершення будівництва пер-

шої черги Дністровської ГАЕС в обсязі 200 млн. грн. для забезпечення пуску 

гідроагрегату № 2 у визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15.12.2010 № 2266-р терміни, та становив:  



1) ставка плати за електричну енергію – 5,82 коп/кВт∙год; 

2) ставка плати за робочу потужність: 

- на ІІ квартал – 96 023,20 грн за 1 МВт; 

- на ІІІ квартал – 137 632,00 грн за 1 МВт; 

- на IV квартал – 106 784,40 грн за 1 МВт. 

З урахуванням усіх змін протягом року середній тариф ГЕС ПАТ  «Ук-

ргідроенерго» на 2012 рік становив 20,65 коп/кВт∙год проти 12,92 

коп/кВт∙год у 2011 році. Збільшення тарифу на 59 % зумовлено значним збі-

льшенням обсягу інвестиційних коштів (на 108 %). Динаміка середніх тари-

фів ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 

2008-2012 роки наведена на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Середній тариф ГЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 

2008 - 2012 роки 

 

Для ГЕС та ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (Ташлицька ГАЕС та Оле-

ксандрівська ГЕС) у 2012 році діяв двоставковий тариф на відпуск електрич-

ної енергії, при якому середній тариф становив 90,50 коп/кВт∙год, що на 5,9 

% більше, ніж у 2011 році. 



Для Теребле-Рікської ГЕС ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2012 році ді-

яв двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому середній 

тариф становив 10,03 коп/кВт∙год, що на 1,6 % менше, ніж у 2011 році. 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» величини «зе-

леного» тарифу для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну 

енергію на об’єктах електроенергетики з використанням альтернативних 

джерел енергії, встановлюються щомісячно в залежності від офіційного кур-

су НБУ національної валюти до євро на дату встановлення роздрібних тари-

фів для споживачів. 

У зв’язку з тим, що офіційний курс гривні до євро протягом року був 

меншим за офіційний курс гривні до євро станом на 01.01.2009, величини 

«зелених» тарифів у 2012 році встановлювались на рівні фіксованих 

мінімальних тарифів (табл. 3.3). 

 
Таблиця 3.3 – Середні «зелені» тарифи у 2010-2012 рр., коп./кВт-г 

Електростанції з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) 
СЕС Рік Малі ГЕС ВЕС Біомаса Наземні Дахові 

2010 84,99 123,97 135,78 507,05 474,9 
2011 86,47 126,11 138,12 518,84 475,6 
2012 84,18 122,77 134.46 505,9 463,0 

 
Станом на 31.12.2012 НКРЕ затвердила «зелені» тарифи для 81 суб'єкта 

господарювання, з яких: 

- 10 суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з 

енергії вітру (14 вітроелектростанцій (ВЕС)); 

- 3 суб'єкта господарювання, які виробляють електричну енергію з біо-

маси (3 електростанції, які працюють на біомасі); 

- 37 суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з 

енергії сонячного випромінювання (у т. ч. 1 виробляє електроенергію на на-

земному об’єкті та на об’єкті, який змонтовано на даху) (всього 41 сонячна 

електростанція (СЕС), у т.ч. 4 дахові); 



- 33 суб'єкта господарювання, які експлуатують малі ГЕС (всього 80 

ГЕС). 

При цьому 2 суб'єкта господарювання експлуатують як малі ГЕС, так і 

СЕС. Динаміка середньозважених величин «зеленого» тарифу за 2009-2012 

роки наведена на рисунку 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Динаміка середньозважених величин «зеленого» тарифу за 

2009 - 2012 роки 

 
Встановлення тарифів на передачу електричної енергії магістральними 

та міждержавними мережами. Процедура встановлення (перегляду) тарифу 

для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами затверджена постановою НКРЕ 

від 26.12.2003 № 1456 (зі змінами) і поширюється на суб'єкта господарюван-

ня, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії 

магістральними та міждержавними електричними мережами, яким є ДП 

«НЕК «Укренерго». 

Рівень тарифу на передачу електричної енергії магістральними та 

міждержавними електромережами і структура витрат для 

ДП «НЕК «Укренерго» затверджується відповідно до Методики розрахунку 



тарифів на послуги з передачі електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами, а також послуги з 

централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною сис-

темою, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 563. 

Тариф ДП «НЕК «Укренерго» на 2012 рік було розраховано на підставі 

перегляду окремих статей витрат, врахованих у структурі тарифу на 2011 рік, 

та планового надходження електричної енергії у магістральні та міждержавні 

електромережі в 2012 році в обсязі 133,0 млрд кВт∙год проти затвердженого у 

2011 році 133,1 млрд кВт∙год. З урахуванням збільшення інвестиційної про-

грами на 22,8 % (у т.ч. джерело фінансування «Прибуток на капітальні 

інвестиції» у тарифі – на 40,6 %) та фонду оплати праці на 2012 рік тариф на 

2012 рік був встановлений на рівні 2,512 коп/кВт∙год (без ПДВ), у тому числі: 

- у 1 кварталі – 2,000 коп. за 1 кВт∙год; 

- у 2 кварталі – 2,888 коп. за 1 кВт∙год; 

- у 3 кварталі – 2,870 коп. за 1 кВт∙год; 

- у 4 кварталі – 2,413 коп. за 1 кВт∙год. 

Тариф, затверджений для ДП «НЕК «Укренерго» на 2011 рік, становив 

2,153 коп/кВт∙год. Протягом 2012 року рівень тарифу на передачу 

електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами і 

структура витрат для ДП «НЕК «Укренерго» НКРЕ переглядались тричі. 

З метою дотримання прогнозованого рівня інфляції та недопущення 

підвищення цін і тарифів з 01.03.2012 року тариф було знижено до рівня 

2,356 коп/кВт∙год (без ПДВ) за рахунок зменшення операційних витрат і 

зменшення в структурі тарифу статті «Прибуток на капітальні інвестиції». 

Враховуючи підтримане Міненерговугілля звернення ДП 

«НЕК «Укренерго» з 01.08.2012, НКРЕ переглянула рівень тарифу на переда-

чу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами на 

2012 рік до рівня 2,459 коп/кВт∙год (без ПДВ) у зв’язку із збільшенням обся-

гу інвестиційної програми (зокрема на будівництво ПЛ 330 кВ «Аджалик-

Усатове/МолдГРЕС-Усатове»). 



Перегляд тарифу з 01.10.2012 був зумовлений необхідністю забезпе-

чення виконання норм та положень у сфері оплати праці, а саме здійснення 

перегляду тарифних ставок працівників у зв’язку із зміною рівня мінімальної 

середньої заробітної плати згідно з Законом України «Про державний бюд-

жет України на 2012 рік» та виконання вимог Генеральної угоди про регулю-

вання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні на 2010-2012 рр.  

Одночасно було скориговано (у бік збільшення) обсяг планового над-

ходження електричної енергії до магістральних та міждержавних електрич-

них мереж до 135,16 млрд кВт∙год на рік. 

При цьому тариф ДП «НЕК »Укренерго» було встановлено на рівні 

2,493 коп/кВт∙год (без ПДВ). 

Відповідно до Правил ОРЕ оптова ринкова ціна на електроенергію 

(ОРЦ) визначається як середньозважена величина вартості закупівлі 

електричної енергії від усіх виробників, що продають електричну енергію в 

ОРЕ, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та 

міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ 

та додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді цільової надбавки до 

діючого тарифу на теплову та електричну енергію, компенсація пільгових 

тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення тощо). 

У 2012 році відбулось зростання фактичної ОРЦ продажу 

електроенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям з 584,6 грн/МВтгод у 

2011 році до 676,0 грн/МВтгод у 2012 році (на 15,6 %).  

 

Зростання ОРЦ у 2012 році зумовлено такими факторами: 

1) на 22,9 % (з 28 048 млн грн до 34 466 млн грн) зріс обсяг дотацій для 

компенсації втрат енергопостачальних компаній від постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом пільговим категоріям споживачів. Питома 

вага дотацій у структурі ОРЦ зросла з 27,9 % до 29 % (з 162,8 грн/МВтгод до 

195,7 грн/МВтгод); 



2) на 13,4 % (з 16 149 млн грн до 18 305 млн грн) зросла вартість 

електричної енергії, що продавалася в ОРЕ НАЕК «Енергоатом», що зумов-

лено зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ НАЕК «Енергоатом». 

Питома вага вартості електричної енергії НАЕК «Енергоатом» у структурі 

ОРЦ збільшилась з 93,7 грн/МВтгод до 103,9 грн/МВтгод; 

3) на 9,9 % (з 12 096 млн грн до 13 287 млн грн) зросла вартість 

електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що зумовлено зростанням 

тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 20,4 %. Водночас, питома вага 

вартості електричної енергії ТЕЦ у структурі ОРЦ збільшилась з 70,2 

грн/МВтгод до 75,4 грн/МВтгод; 

4) на 349,6 % (з 489 млн грн до 2 197 млн грн) зросла вартість 

електричної енергії, що продавалася в ОРЕ виробниками електроенергії з 

альтернативних джерел, що обумовлено зростанням обсягу відпущеної 

електроенергії в ОРЕ на 120 % та зростанням тарифу відпуску електроенергії 

в ОРЕ; 

5) на 19,7 % (з 2 840 млн грн до 3 400 млн грн) зросли витрати на 

диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що зумовлено зро-

станням середнього тарифу на 16,3 % та зростанням на 2,9 % (з 132 384 тис. 

МВтгод до 136 273,5 тис. МВтгод) обсягу передачі електричної енергії 

магістральними та міждержавними електричними мережами; 

6) на 13,5 % (з 37 313 млн грн до 42 366 млн грн) зросла вартість 

електричної енергії, що продавалася в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС, 

що зумовлено зростанням обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ на 7 % (з 

67 011,9 тис. МВтгод до 71 709,5 тис. МВтгод) та зростанням тарифу 

відпуску електроенергії в ОРЕ на 6,1 %. 

Встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (ло-

кальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим 

тарифом також регулюється НКРЕ. 

Зокрема, Комісією було здійснено аналіз діяльності енергопостачаль-

них компаній за 2011 рік, у результаті якого встановлено, що енергопостача-



льні компанії отримали додатковий дохід за рахунок перевищення фактичних 

обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам порівняно з затвер-

дженими в тарифах на передачу та на постачання електроенергії. 

Крім того, було встановлено, що енергопостачальні компанії отримали 

додатковий дохід внаслідок економії технологічних втрат електроенергії 

(ТВЕ), реактивної енергії, що не були враховані як джерело фінансування ін-

вестиційної програми, а також виявлено, що кошти не в повному обсязі були 

спрямовані на виконання інвестиційної програми 2011 року. 

Середньозважений рівень тарифів на передачу електроенергії 

місцевими (локальними) електромережами у 2012 році становив: 

1) на 1 класі напруги (35 – 110 кВ) – 20,88 грн/МВт∙год порівняно з 

20,16 грн/МВт∙год у 2011 році (зростання на 3,6 %); 

2) на 2 класі напруги (10 – 0,4 кВ) – 125,62 грн/МВт∙год порівняно з 

116,10 грн/МВт∙год у 2011 році (зростання на 8,2%).  

Середньозважений рівень тарифів на постачання електроенергії у 2012 

році для споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення) становив 4,86 

грн/МВт∙год порівняно з 4,85 грн/МВт∙год у 2011 році (зростання на 0,2 %); 

для споживачів 2 групи (населення) – 35,74 грн/МВт∙год порівняно з 31,97 

грн/МВт∙год у 2011 році (зростання на 11,8 %). 

Середні тарифи на передачу та постачання електроенергії у 2012 році 

наведені в таблиці 3.4. 

 
Таблиця 3.4 – Середні тарифи на передачу і постачання електроенергії у 2012 

році 

Тариф з передачі, 
грн/МВт.год (без 

ПДВ) 

Тариф з постачання, 
грн/МВт.год (без 

ПДВ) Ліцензіати 

1 клас 2 клас 1 група 2 група 
1 2 3 4 5 

ПАТ  «Вінницяобленерго» 27,68 158,14 11,59 57,86 
 

 



Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 
ПАТ «Волиньобленерго» 16,08 141,32 11,49 57,46 
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 23,31 84,72 2,11 10,47 
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 25,79 124,82 5,98 29,93 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 37,59 195,24 6,73 33,66 
ПАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» 29,08 162,83 12,58 62,92 
ВАТ «Запоріжжяобленерго» 10,11 111,65 3,46 17,31 
ПАТ «Київенерго» 4,23 53,87 3,28 16,39 
ПАТ «АЕС Київобленерго» 14,90 117,90 4,17 20,83 
ПАТ «Кіровоградобленерго» 32,60 196,94 6,56 32,79 
ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 33,84 134,76 12,25 60,96 
ТОВ «Луганське енергетичне 
об'єднання» 24,97 154,48 5,40 27,03 

ПАТ «Львівобленерго» 35,06 159,44 5,49 27,46 
ПАТ «Миколаївобленерго» 32,18 131,94 13,22 66,03 
ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» 27,25 145,79 6,65 33,14 
ПАТ «Полтаваобленерго» 34,60 174,73 10,78 53,88 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 36,02 190,76 11,11 55,54 
ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» 17,72 139,76 4,48 22,43 
ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» 11,27 93,56 2,77 13,85 
ПАТ «Сумиобленерго» 42,52 187,81 10,96 54,74 
ВАТ «Тернопільобленерго» 33,83 175,66 11,02 55,03 
АК «Харківобленерго» 19,18 143,10 8,73 43,60 
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 18,09 136,31 8,52 42,56 
ПАТ «Хмельницькобленерго» 37,61 169,71 11,93 59,59 
ПАТ «Черкасиобленерго» 32,83 138,55 9,58 47,87 
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 22,76 135,51 7,14 35,73 
ПАТ «Чернігівобленерго» 32,12 188,65 10,32 51,61 
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 3,81 84,89 3,96 19,80 
ДП «Регіональні електричні мережі» 21,68 71,45 5,47 27,24 
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» 23,34 116,52 6,61 33,01 
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 21,22 148,53 10,41 52,00 
ТОВ «Енергія-Новий Розділ» 22,63 199,11 8,01 40,08 
ПРАТ «Східно-Кримська 
ен.компанія»  –  220,72 20,11 100,56 

ТОВ «Сервіс-Інвест» 8,90 50,11 1,00 5,01 
ДТГО «Південно-Західна залізниця» 17,31 172,28 9,45 47,25 
ДП «Донецька залізниця» 9,01 94,76 7,93 39,68 
ДП «Придніпровська залізниця» 24,36 92,27 2,97 14,82 
ДП Одеська залізниця 28,18 112,01 4,13 20,81 
ДП «Південна залізниця» 33,26 112,09 5,84 29,24 
ДТГО «Львівська залізниця» 23,52 83,73 5,34 26,73 
КП «Міські електричні мережі» 11,86 137,06  –   –  
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 32,80 72,81  –   –  



Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної енергії для 

споживачів формувалося з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2005 № 745 «Про перехід до єдиних роздрібних тарифів на 

електричну енергію, що відпускається споживачам», згідно з якою НКРЕ з 1 

вересня 2005 року проведено впровадження єдиних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на 

електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, насе-

лених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок єдиних роздрібних та-

рифів на електроенергію здійснювався відповідно до Порядку розрахунку 

єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для ко-

жного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього 

освітлення, на території України, затвердженого постановою НКРЕ від 

26.08.2005 № 707 (зі змінами). 

Протягом 2012 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну енер-

гію для споживачів (крім населення, населених пунктів та зовнішнього освіт-

лення) в усіх регіонах України. 

Середній роздрібний тариф на електроенергію у 2012 році за структу-

рою складався з ОРЦ на електроенергію (81,6 %), тарифів на передачу 

електричної енергії місцевими (локальними) мережами (10,4 %) і тарифу на 

постачання електричної енергії (0,6 %). Крім того, роздрібний тариф урахо-

вував відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в мере-

жах при її транспортуванні та інші фактори (7,4 %). 

Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства значення 

стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом 2012 року 

впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого зростання 

роздрібних тарифів шляхом жорсткого контролю за формуванням їх складо-

вих та, в першу чергу, ОРЦ. 

Роздрібні тарифи на електричну енергію у грудні 2012 року становили: 

- на 1 класі напруги – 74,37 коп/кВт∙год порівняно з 67,10 коп/кВт∙год у 

грудні 2011 року (зростання на 10,9 %); 



- на 2 класі напруги – 94,67 коп/кВт∙год порівняно з 87,62 коп/кВт∙год у 

грудні 2011 році (зростання на 8,1 %). 

Зростання середньозважених роздрібних тарифів на електричну 

енергію для споживачів у 2012 році порівняно з 2011 роком зумовлено, в ос-

новному, зростанням ОРЦ. При цьому, спостерігається тенденція до знижен-

ня частки тарифів на передачу та постачання електричної енергії в структурі 

роздрібного тарифу на електроенергію з одночасним зростанням частки 

оптової ринкової ціни. 

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії 

залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими 

споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким 

категоріям споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все: 

1) низький рівень тарифів для населення; 

2) тарифи на електричну енергію, яка використовується для зовнішньо-

го освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для міського 

електричного транспорту, установлені на рівні тарифів для населення; 

3) компенсація витрат енергопостачальним компаніям, пов'язаних з ді-

єю тарифів, диференційованих за періодами часу; 

4) компенсація втрат енергопостачальним компаніям від здійснення по-

стачання електроенергії вугледобувним підприємствам, дитячим центрам 

«Артек» і «Молода гвардія» та суб'єктам господарської діяльності, які реалі-

зують інноваційні проекти.  

Підставою для надання зазначеним споживачам зниженого (пільгового) 

тарифу на електроенергію є законодавчо-нормативні акти Уряду. 

Тарифи на електричну енергію для населення та порядок їх застосуван-

ня затверджені постановами НКРЕ від 23.04.2012 № 497 «Про встановлення 

тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» та від 23.04.2012 

№ 498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на 

електроенергію». 



Відпуск електричної енергії населенню до 1 травня 2012 року прово-

дився відповідно до постанови Національної комісії регулювання електрое-

нергетики України від 10.03.1999 № 309 «Про тарифи на електроенергію, що 

відпускається населенню і населеним пунктам». 

Підпунктом 131.1.4. Національного плану дій на 2012 рік щодо впро-

вадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затверд-

женого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012, визначено 

завдання видати нормативно-правові акти щодо поетапного скорочення пе-

рехресного субсидіювання в електроенергетиці для населення.  

Протягом 2012 року Комісія здійснювала заходи, спрямовані на приве-

дення тарифів на електричну енергію для населення до економічно 

обґрунтованого рівня, зокрема: 

1) з 1 травня 2012 року введено нову групу споживачів, які споживають 

понад 800 кВт∙год на місяць. Для цих споживачів з 1 травня 2012 року тари-

фи на електроенергію були збільшені на 50 % відносно тарифу II блока. Цей 

рівень тарифу (тариф III блока) поширювався лише на споживачів, які мають 

велику кількість електроприладів або надмірно споживають електроенергію, 

незважаючи на її вартість. Частка населення, яка споживає понад 800 кВт∙год 

на місяць, складає 1,1 % від кількості абонентів (або 200 тис. абонентів), а 

обсяг електроенергії, який споживає ця група, складає біля 9 % від загального 

обсягу споживання електроенергії населенням (або 3,1 млрд кВт∙год); 

2) для населення, яке проживає у будинках, обладнаних електроопалю-

вальними установками, а також населення, яке проживає в багатоквартирних 

будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи централізованого теплопостачання, та споживає до 

1800 кВт∙год на місяць в опалювальний період, тарифи було встановлено на 

рівні I блока (раніше зазначений тариф діяв тільки на обсяг до 250 кВт∙год на 

місяць), а при споживанні понад 1800 кВт∙год на місяць в опалювальний 

період тариф збільшено на 50 % відносно тарифу II блока. 



При цьому, новий тариф не поширився на: 

- населення, яке споживає до 800 кВт∙год на місяць та не проживає у 

будинках, обладнаних електроопалювальними установками; 

- населення, яке проживає у будинках, обладнаних електроопалюваль-

ними установками, та споживає до 1800 кВт∙год на місяць (при цьому, на об-

сяг, спожитий в опалювальний період від 250 кВт∙год до 1800 кВт∙год на 

місяць, тариф на електричну енергію знижено до рівня тарифу I блока); 

- багатодітні сім'ї (сім'ї, які виховують 3 і більше дітей); 

- прийомні сім'ї (сім'ї, які добровільно взяли на виховання та спільне 

проживання від одного до чотирьох дітей); 

- дитячі будинки сімейного типу (сім'ї, які беруть на виховання та 

спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування); 

- гуртожитки, дачні, дачно-будівельні кооперативи, гаражно-будівельні 

кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельні кооперативи та/або товариства, житлово-експлуатаційні 

організації тощо. 

З 1 липня 2012 року для населення, яке споживає понад 800 кВт∙год на 

місяць та для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у 

встановленому порядку електроопалювальними установками або електро-

опалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в 

сільській місцевості), а також населення, яке проживає в багатоквартирних 

будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи централізованого теплопостачання, в опалювальний 

період за обсяги електроенергії, спожиті понад 1800 кВт.год на місяць, вста-

новлено тарифи на електричну енергію на рівні 95,76 коп/кВт∙год (з ПДВ). 

При цьому, зазначені зміни не поширилися на уразливі та 

малозабезпечені верстви населення. 

Технологічні витрати на електроенергію складають чималу частку в 

вартості електроенергії в енергосистемі України, тому заслуговують на окре-



ме дослідження. У 2012 році технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) 

в електричних мережах України всіх класів напруги склали 21 380 млн 

кВт∙год, або 11,8 % від відпуску електроенергії в мережу (180 918 млн 

кВт∙год), що на 0,12 % менше, ніж за 2011 рік. 

Нормативні витрати електроенергії в цих мережах становлять 23 113 

млн кВт∙год, або 12,8 %, що на 0,13 % менше порівняно з 2011 роком.  

Небаланс ТВЕ (різниця між звітними та нормативними значеннями) за 

2012 рік склав 1 732,9 млн кВт∙год (-0,96 %), що залишається на рівні 2011 

року. 

Робота спрямовується на стимулювання енергопостачальних компаній 

до зниження технологічних витрат електричної енергії. Зокрема, продовжу-

ється запроваджене з 2001 році цільове фінансування у складі інвестиційних 

програм енергопостачальних компаній (ІІ розділу програми «Щодо зниження 

та/або недопущення нетехнічних (понаднормативних) втрат електроенергії») 

для проведення закупівлі нових та модернізації діючих систем і засобів 

комерційного обліку електроенергії та поліпшення збутової роботи в цілому. 

Крім того, на сьогодні 50 % від економії фактичних витрат електроенергії 

порівняно з нормативними використовуються енергопостачальними 

компаніями як джерело фінансування їх інвестиційних програм. 

Результатом стимулюючого регулювання стало зниження звітних (фак-

тичних) витрат електроенергії в їх електричних мережах в цілому по Україні 

з 21,2 % у 2002 році до 11,8 % у 2012 році, тобто на 9,4 %.  

За результатами роботи у 2012 році тридцять п’ять енергопостачальних 

компаній з 40 мали фактичні ТВЕ нижче нормативних. У 2011 році таких 

компаній було тридцять дві. П’ять енергопостачальних компаній закінчили 

2012 рік з фактичними ТВЕ більше нормативних: Черкасиобленерго – 0,71 %, 

Атомсервіс – 0,05 %, ЕзОВ Енергія-Новояворівськ – 0,01 %, Південно-

Західна залізниця – 0,09 %, Львівська залізниця – 0,8 %. 

В результаті аналізу процесу формування вартості електроенергії в 

енергосистемі України проаналізовано особливості розрахунку і встановлен-



ня тарифів на стадіях виробництва в розрізі окремих типів виробників, пере-

дачі і постачання. Виявлено високий вплив регулюючого органу на форму-

вання вартості електроенергії в енергосистемі України. 

 

 

3.3 Аналіз загальної системи обліку, обліку витрат і собівартості елект-

роенергії на стадії виробництва 

 

 

Облік витрат і калькулювання собівартості електроенергії на всіх стаді-

ях від виробництва, передачі і до постачання здійснюється згідно галузевим 

методикам планування і віднесення витрат при формуванні собівартості про-

дукції. Надамо характеристику системам обліку, які склалися на стадії виро-

бництва електроенергії. Для цього проаналізуємо Облікову політику двох 

найкрупніших за обсягами реалізації електроенергії в оптовий ринок компа-

ній: ДП НАЕК «Енергоатом» і підрозділу Вертикально-інтегрованої компанії 

теплових електростанцій ДТЕК ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». 

При складанні плану витрат на виробництво використовувати наступні  

розрахунки  і кошториси: 

- розрахунок відпуску електроенергії та теплоенергії; 

- розрахунок витрат електроенергії на власні потреби; 

- розрахунок витрат на закупівлю свіжого та вивіз відпрацьованого 

ядерного палива; 

- розрахунок амортизаційних відрахувань; 

- розрахунок фонду заробітної плати; 

- розрахунок витрат на проведення ремонтної кампанії; 

- розрахунок витрат на експлуатаційні потреби; 

- розрахунок витрат на підвищення безпеки відповідно до Програ-

ми підвищення безпеки; 



- розрахунок оплати відсотків за користування банківськими кре-

дитами; 

- розрахунок витрат на фінансування  капітального будівництва; 

- розрахунок оплати податків; 

- кошториси витрат на утримання об’єктів соціальної сфери; 

- розрахунок інших витрат. 

Основні положення з обліку витрат і собівартості з виробництва, пере-

дачі і постачання електроенергії прописані в обліковій політиці підприємств, 

що здійснюють відповідні види діяльності.  

Так, облікова політика ДП НАЕК «Енергоатом» встановлює методи 

оцінки, обліку і процедур, які є обов’язковими для застосування відокремле-

ними підрозділами підприємства та щодо яких нормативно-правовими акта-

ми з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, та поря-

док організації бухгалтерського обліку. Облікова політика визначається на 

основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО), положень та методик ДП НАЕК «Енергоатом», інших нормативно-

правових актів та розпорядчих документів ДП НАЕК «Енергоатом».  

У ДП НАЕК «Енергоатом» застосовується форма організації бухгал-

терського обліку – ведення обліку бухгалтерськими службами Дирекції та ві-

докремлених підрозділів на чолі з головними бухгалтерами. 

Особливості обліку окремих видів активів и зобов’язань ДП НАЕК 

«Енергоатом» надано в таблиці 3.5 [35]. 

При формуванні показників фінансової звітності за сегментами згідно з 

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» пріоритетними вважаються 

господарські сегменти – виробництво електричної та теплової енергії, а до-

поміжними географічні виробничі сегменти: Південний, Західний, Східний, 

Центральний, та географічний збутовий сегмент - Центральний. 

 

 

 



Таблиця 3.5 - Особливості обліку окремих видів активів, капіталу і зо-

бов’язань ДП НАЕК «Енергоатом» 
Вид активу / капіталу / 
зобов’язання  

Особливості обліку 

1 2 
Запаси 
 

Оцінка запасів, крім ядерного палива, пального та мастильних ма-
теріалів, при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті 
здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної 
одиниці запасів. 

Ядерне паливо При завантаженні в активну зону, продажу та іншому вибутті 
здійснюється за методом середньозваженої собівартості за кожним 
видом ядерного палива. Вартість ядерного палива, що списується із 
активної зони на витрати, визначається згідно з діючою Методикою 
планування та списання витрат ядерного палива на виробництво еле-
ктричної та теплової енергії на АЕС України з реакторами типу 
ВВЕР, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики 
України від 18.06. 2004 №331. 

Пальне та мастильні ма-
теріали 

Оцінка пального та мастильних матеріалів при відпуску у вироб-
ництво,  продажу та іншому вибутті здійснюється за методом серед-
ньозваженої собівартості. Розрахунок за середньозваженою собівар-
тістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної 
вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості 
одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на 
початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. 

Транспортно-заготівельні 
витрати (включаючи по-
слуги сторонніх органі-
зацій із постачання това-
рно-матеріальних ціннос-
тей) 

Відображаються на окремому субрахунку обліку запасів «Транс-
портно-заготівельні витрати» та відносяться на витрати діяльності (за 
елементом витрат «Матеріальні витрати») при вибутті запасів у сумі, 
визначеній як добуток середнього відсотка транспортно-
заготівельних витрат у загальній сумі запасів і вартості запасів, що 
вибули. Допускається включення транспортно-заготівельних витрат 
до складу витрат періоду у наступному після вибуття запасів місяці. 

Централізований запас Облік централізованого запасу енергетичного обладнання та запа-
сних частин для АЕС України ведеться у складі запасів на субрахун-
ку «Запасні частини» виключно в Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом». 
Відокремлені підрозділи обліковують централізований запас на поза-
балансовому рахунку «Активи на відповідальному зберіганні». По-
рядок обліку і використання централізованого запасу визначається 
діючим Положенням про централізований запас основного енергети-
чного обладнання та запасних частин  для АЕС ДП НАЕК «Енергоа-
том». 

Основні засоби, інші не-
оборотні активи, незаве-
ршені капітальні інвести-
ції інвестиції 
 

Для нарахування амортизації основних засобів застосовується 
прямолінійний метод.  

Із введенням основних засобів в експлуатацію приймальною (ро-
бочою) комісією визначається ліквідаційна вартість та очікуваний 
строк  корисного використання кожного об’єкта основних засобів. Ці 
дані наводяться в типовій формі № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма ОЗ-1). 

Ліквідаційна вартість визначається як вартість металобрухту, 
комплектуючих, що можуть бути використані в подальшому, інших 
видів сировини, матеріалів за вирахуванням витрат на демонтаж та 
інших витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією), виходячи із зви-
чайних цін на дату введення об’єкту в експлуатацію.  
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 У разі зміни ліквідаційної вартості та строку корисного викорис-
тання об’єктів основних засобів після проведення поліпшень, що збі-
льшують їх балансову вартість, нові показники наводяться у типовій 
формі № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйо-
ваних та модернізованих об’єктів» та вносяться до інвентарної карт-
ки обліку основних засобів (форма  № ОЗ-6). 

При проведенні розукрупнення об’єкту основних засобів балан-
сова вартість нових об’єктів визначається пропорційно їх справедли-
вій вартості, при цьому загальна балансова вартість всіх нових 
об’єктів залишається незмінною.  

Строк  корисного використання кожного об’єкта основних засобів 
переглядається на підставі технічного обґрунтування у разі зміни 
очікуваних економічних вигод від його використання, а також під час 
проведення щорічної інвентаризації або переоцінки. 

Технічна документація до обладнання, незворотна тара, упаковка, 
що надходить у комплекті з обладнанням (ТМЦ) і при цьому вказана 
окремим рядком у супровідних документах, відображається у складі 
вартості такого обладнання (ТМЦ). 

До складу інвестиційної нерухомості включаються будівлі, спо-
руди та земля, на якій вони розташовані, якщо вони утримуються з 
метою отримання орендних платежів (операційна оренда) та/або збі-
льшення власного капіталу, при цьому частка площі, що використо-
вується з цією метою, має перевищувати 50 відсотків загальної площі  
об’єкту. Інвестиційна нерухомість на дату балансу відображається за 
первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 
урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її віднов-
лення. 

Матеріальні активи з очікуваним строком корисного використан-
ня понад один рік вартістю менше 1 000 грн. та більше порогу суттє-
вості, встановленого для малоцінних необоротних активів,  вважа-
ються малоцінними необоротними активами. Нарахування амортиза-
ції по таких активах та бібліотечних фондах здійснюється в першому 
місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. 

Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість 
інших необоротних активів прирівнюється до нуля. 

Введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних акти-
вів здійснюється за типовою формою ОЗ-1, для бібліотечних фондів 
– допускається введення в експлуатацію на підставі накладної-
вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за типовою 
формою М-11. 

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом  визнача-
ється за методом вимірювання та оцінки виконаної роботи. 

Фінансові інвестиції Фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю придбання. 
Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, 

визнаються на дату виконання контракту. 
Нематеріальні активи Амортизація нематеріальних активів (крім права постійного ко-

ристування землею) здійснюється прямолінійним методом. 
Витрати, пов’язані з отриманням права постійного користування 

земельною ділянкою, обліковуються у складі нематеріальних активів 
як право користування майном та не амортизуються. 

Програмне забезпечення, створене (придбане) для забезпечення 
господарської діяльності, яке планується використовувати більше 
року, відноситься до нематеріальних активів (група «Авторське пра-
во та суміжні з ним права»). 
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 Для обліку комп’ютерних програм, інших нематеріальних акти-
вів, які відповідають критеріям визнання об’єктів права інтелектуа-
льної власності, використовуються типові форми первісного обліку 
НА-1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта інтелектуальної 
власності у складі нематеріальних активів», НА-2 "Інвентарна картка 
обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріаль-
них активів", НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелекту-
альної власності у складі нематеріальних активів", НА-4 "Інвентари-
заційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі не-
матеріальних активів". 

Для обліку комп’ютерних програм або програмного забезпечення, 
яке самостійно розроблене підприємством або безпосередньо вигото-
влене іншими виконавцями для потреб підприємства та не відповідає 
критеріям визнання об’єкту права інтелектуальної власності, відо-
кремлені підрозділи мають право використовувати інші форми пер-
винного обліку, що відповідають вимогам щодо складання первин-
них документів. 

При придбанні програм разом із обладнанням, на якому вони 
встановлені, без виділення вартості програмного продукту, вартість 
такої програми включається до вартості обладнання. 

Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість 
нематеріальних активів прирівнюється до нуля. 

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних акти-
вів (крім права постійного користування земельною ділянкою) вста-
новлюється по кожному об’єкту нематеріальних активів комісією із 
визначення нематеріальних активів та термінів їх використання. 

Дебіторська заборгова-
ність та зобов’язання  

Величина резерву сумнівних боргів у загальному випадку визна-
чається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборго-
ваності. Нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості 
Державного підприємства «Енергоринок» за відпущену електроенер-
гію здійснюється із застосуванням коефіцієнта сумнівності відповід-
но до Методики створення резерву сумнівних боргів ДП НАЕК 
«Енероатом». 

Аналіз платоспроможності окремих дебіторів проводиться не рі-
дше одного разу в квартал. Нарахування резерву сумнівних боргів 
здійснюється на підставі даних такого аналізу та наказу. 

Для забезпечення достовірності фінансової звітності списання 
безнадійної дебіторської заборгованості у разі ліквідації підприємст-
ва-боржника та не погашення його заборгованості за наслідками про-
ведення ліквідації за процедурою банкрутства (за наявності підтвер-
джуючих документів) здійснюється відокремленими підрозділами та 
дирекцією самостійно на підставі висновку юридичної служби без 
погодження з експертною комісією ДП НАЕК «Енергоатом». 

Забезпечення наступних витрат на виплати відпусток працівни-
кам, винагороди за підсумками роботи за рік, винагороди за вислугу 
років створюються у разі досягнення очікуваною сумою окремого 
виду забезпечення порогу суттєвості, що визначений для зобов’язань, 
у цілому по Компанії. 

Цільове фінансування Облік надходження та використання цільового фінансування ве-
деться на всіх рахунках бухгалтерського обліку, пов’язаних з цими 
операціями, за видами фінансування: поточне бюджетне фінансуван-
ня, капітальні трансферти, фінансування місцевих бюджетів, інше 
цільове фінансування тощо. 
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Облік доходів та витрат, 
фінансового результату 
 

Для узагальнення інформації про операційні, фінансові, інші та 
надзвичайні витрати застосовуються рахунки класу 9 «Витрати дія-
льності». Рахунки бухгалтерського обліку класу 8 «Витрати за еле-
ментами» не використовуються. 

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (вико-
нання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При 
цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному 
періоді, в якому було підписано акт про надані послуги (виконані 
роботи). 

У зв’язку з галузевими особливостями виробництва електричної 
та теплової енергії: однотипність продукції, відсутність залишків не-
завершеного виробництва та готової продукції, відсутність впливу 
розподілу постійних загальновиробничих витрат на фінансову звіт-
ність, відсутність протягом певного часу нормальної потужності ви-
робництва при тому, що фактичний рівень виробництва наближаєть-
ся до нормальної потужності, -  загальновиробничі витрати, що ви-
никають при виробництві електричної та теплової енергії, вважають-
ся постійними та у повному обсязі включаються до складу реалізова-
ної продукції.  

Перелік і склад, база розподілу змінних та постійних загальнови-
робничих витрат на виробництво іншої ніж електрична та теплова 
енергія продукції визначаються відокремленими підрозділами само-
стійно, при цьому нерозподілені загальновиробничі витрати, 
пов’язані з виробництвом такої продукції, включаються до її собівар-
тості реалізації. 

Витрати, пов’язані з кількома операціями з інструментами влас-
ного капіталу, розподіляються між цими операціями із застосуванням 
в якості бази розподілу сум операцій. 

Фінансові витрати не підлягають капіталізації, а визнаються ви-
тратами поточного періоду. 

Фінансовий результат від діяльності підприємства визначається в 
проміжній звітності як сальдо рахунка 79 «Фінансові результати», що 
формується щомісячно в розрізі відповідних субрахунків шляхом 
закриття рахунків класів 7 «Доходи і результати діяльності» та 9 
«Витрати діяльності». 

Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподілено-
го прибутку здійснюється при вибутті необоротних активів. 

Спрямування прибутку на розвиток виробництва відображається 
у сумі фактично понесених витрат, джерелом яких є чистий прибуток 
підприємства, за результатами звітного року, та здійснюється в Ди-
рекції ДП НАЕК «Енергоатом» централізовано. 

Використання чистого прибутку на сплату частини прибутку до 
спеціального фонду Державного бюджету відображається у проміж-
ній фінансовій звітності. 

Спрямування прибутку на формування фонду споживання та його 
використання здійснюється згідно з Положенням про матеріальне 
заохочення з фонду споживання працівників ДП НАЕК «Енергоа-
том». 

 

У розділах ІІ та ІІІ звіту «Інформація за сегментами» заповнюються 

графи, що відповідають регіону розташування: 



1) Південний регіон - ВП «Южно-Українська АЕС»; 

2) Західний регіон - ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС»; 

3) Східний регіон – ВП «Запорізька АЕС», ВП «Атоменергомаш»; 

4) Центральний регіон – Дирекція ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Ато-

мремонтсервіс», ВП «Атомкомплект», ВП «Управління справами», ВП «Ава-

рійно-технічний центр», ВП «Науково-технічний центр», ВП «Атомпроекті-

нжиніринг». 

ВП «Складське господарство» заповнює графи, що відповідають місцю 

розташування його відділень. 

Доходи за географічними виробничими сегментами від реалізації елек-

тричної енергії оптовому ринку електроенергії визначаються методом розпо-

ділу загального доходу ДП НАЕК «Енергоатом» пропорційно обсягам корис-

ного відпуску електроенергії. Доходи від реалізації теплової енергії відобра-

жаються відокремленими підрозділами за відповідним показником, наведе-

ним у формі №2 «Звіт про фінансові результати». 

Найбільш суттєві особливості облікової політики виробника теплової 

генерації – компанії ДТЕК сформовано в таблиці 3.6 [45]. 

 

Таблиця 3.6 - Особливості обліку окремих видів активів, капіталу і зо-

бов’язань компанії ДТЕК 
Вид активу / капіталу / 
зобов’язання  

Особливості обліку 

1 2 
Основні засоби На дату переходу на МСФЗ (01 січня 2012 року) Компанія обрала 

відображення основних засобів за справедливою вартістю та викори-
стала таку справедливу вартість як умовну вартість на цю дату. 
Основні засоби враховуються за переоціненою вартістю за вираху-
ванням накопиченого зносу і резерву на знецінення, якщо необхідно.  

 Незавершене   будівництво - це недобудована частина основних 
засобів, включаючи передоплати постачальникам. Амортизація на ці 
активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. 
Витрати на дрібний ремонт і обслуговування відносяться на витрати 
того фінансового періоду, в якому вони були понесені. Вартість 
заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а ком-
поненти, які були замінені, списуються. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує основні засоби на 
предмет їх можливого знецінення. Якщо присутні будь-які ознаки 
знецінення, керівництво розраховує відшкодовану суму, яка є спра-
ведливою вартістю активу за вирахуванням витрат на продаж або  
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 вартість його використання, залежно від того, яка з цих сум вище. 
Балансова вартість основних засобів списується до відшкодованої 
суми, а збиток від їх знецінення і переоцінки признається в інших 
сукупних прибутках в сумі залишку по кредиту в позитивній 
переоцінці активу. У фінансовому результаті визнається тільки сума 
перевищення знецінення/переоцінки над сумою позитивної 
переоцінки. Збиток від знецінення активу, визнаний в попередніх 
періодах, сторнується, якщо сталися зміни в розрахунках, які засто-
совувалися для визначення вартості використання активу або його 
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. 

Товарно-матеріальні за-
паси 

Товарно-матеріальні запаси враховуються за первинною вартістю 
або чистою вартістю реалізації залежно від того, яка з цих сум мен-
ша. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами 
перших покупок (метод ФІФО) для вугілля і палива і за середньозва-
женою вартістю для сировини і запасних частин. Первинна вартість 
готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість си-
ровини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і 
відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі 
нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за пози-
ковими засобами. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною 
реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням 
витрат на доведення запасів до завершеного стану і витрат на збут.  

Дебіторська заборгова-
ність з основної діяльно-
сті 

Дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебітор-
ська заборгованість спочатку враховується за справедливою вартіс-
тю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної процентної ставки мінус резерв на знецінення. 
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у ви-
падках, коли існує об'єктивне свідоцтво того, що Компанія не зможе 
отримати повну суму заборгованості відповідно до її первинних 
умов. Істотні фінансові труднощі боржника, вірогідність банкрутства 
або фінансової реорганізації боржника і непогашення або недотри-
мання термінів погашення дебіторської заборгованості свідчать про 
те, що дебіторська заборгованість з основної діяльності є знеціненою. 
Резерв створюється в сумі різниці між балансовою вартістю активу і 
приведеною вартістю розрахункових майбутніх грошових потоків, 
дисконтованих по первинній ефективній процентній ставці. Балансо-
ва вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а 
сума збитку признається в звіті з фінансових результатів. Коли 
дебіторська заборгованість з основної діяльності стає безповорот-
ною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську 
заборгованість з основної діяльності. Повернення раніше списаних 
сум кредитується у складі прибутку або збитку. 

Грошові кошти та їх ек-
віваленти 

Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові 
кошти на банківських рахунках до запитання і інші короткострокові 
високоліквідні інвестиції з первинним терміном розміщення не біль-
ше трьох місяців. Грошові кошти і їх еквіваленти враховуються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, виключа-
ються із складу грошових коштів і їх еквівалентів при підготовці 
звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження відносно яких не 
дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку по 
зобов'язаннях протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після 
звітної дати, включені до складу інших необоротних активів. 
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Визнання прибутків Компанія продає всю електроенергію, вироблену її електростан-
ціями, ДП "Енергоринок", державному монополісту в області розпо-
ділу електроенергії, за цінами, розрахованими на підставі розрахун-
ково-аналітичного методу прогнозованої оптової ціни, який викорис-
товує НКРЕ. Виручка від продажу електроенергії - це вартість об'єму 
електроенергії, поставленої впродовж року, в яку включається розра-
хунковий об'єм електроенергії, поставленої споживачам протягом 
періоду від дати останнього зняття показань лічильника до кінця ро-
ку. Компанія продає теплову енергію споживачам за цінами, вста-
новленими Національною комісією регулювання електроенергетики 
України. Виручка признається у момент передачі ризиків і вигод, 
пов'язаних з володінням, безпосереднім споживачам Компанії. При-
бутки оцінюються за справедливою вартістю отриманих коштів або 
засобів, які мають бути отримані, і показані без податку на додану 
вартість (ПДВ) і знижок. 

Визнання витрат Витрати враховуються згідно метода нарахування. Собівартість 
реалізованої продукції складається з ціни придбання, витрат на 
транспортування, комісій з договорів постачання та інших 
відповідних витрат. 

 

Діяльність Компанії здійснюється в одному операційному сегменті. 

Компанія виробляє електроенергію з наступною її реалізацією ДП «Енерго-

ринок». Виробництво і реалізація продукції здійснюються  на території Укра-

їни.  

Операційні витрати компанії ДТЕК, включені до рядків 040, 070 та 080 

звіту про фінансові результати, складаються з наступних статей (табл. 3.7). 

З наведених даних видно, що паливна складова по ДТЕК за 2012 рік 

складає майже 77%. Друге і третє місце в структурі операційних витрат за-

ймають статті витрат на амортизацію необоротних активів і оплату праці. 

 

Таблиця 3.7 – Операційні витрати компанії ДТЕК за 2012 рік 
Елемент витрат Сума, тис. грн. 
Паливо (вугілля, газ, мазут) 7 370 974 
Витрати на персонал 492 725 
Амортизація основних засобів 710 582 
Матеріали 299 778 
Збір за забруднення довкілля 260 907 
Податки на заробітну плату 184 632 
Витрати на ремонт 44 004 
Податок на землю 28 278 
Інше  187 918  
Всього операційних витрат 9 579 798 



З провденого аналізу облікової складової формування вартості елект-

роенергії на стадії виробництва виявлені особливості обліку різних видів ак-

тивів, капіталу і зобов’язань у різних за типом використовуваного палива ви-

робників електроенергії.  

Таким чином, в результаті аналізу інструментарію обліково-

аналітичного забезпечення процесу формування вартості електроенергії в 

енергосистемі України наведено загальну характеристику діяльності ОЕС 

України, проаналізовано процес формування вартості електроенергії в галузі, 

системи обліку витрат і собівартості електроенергії на стадії її виробництва. 

В результаті надання загальної характеристики діяльності об’єднаної 

енергетичної системи України, виявлення низки проблем ціноутворюючої 

галузі, зроблено висновок про необхідність впровадження дієвих механізмів 

збалансування інтересів всіх учасників ОЕС, зокрема щодо формування вар-

тості електроенергії. В результаті аналізу процесу формування вартості елек-

троенергії в енергосистемі України проаналізовано особливості розрахунку і 

встановлення тарифів на стадіях виробництва в розрізі окремих типів вироб-

ників, передачі і постачання. Виявлено високий вплив регулюючого органу 

на формування вартості електроенергії в енергосистемі України. Аналіз облі-

кової складової формування вартості електроенергії на стадії виробництва 

дозволив виявити особливості обліку різних видів активів, капіталу і зо-

бов’язань у різних за типом використовуваного палива виробників електро-

енергії.  

За результатами аналізу виявлено ряд проблем пов’язаних з формуван-

ням вартості електроенергії в енергосистемі, які потребують комплексного 

вирішення: 

1) невирішеність проблем щодо поводження з відпрацьованим ядерним 

паливом і радіоактивними відходами; 

2) зростання тиску частних монополій на процес формування вартості 

електроенергії; 



3) ускладнення підтримки пікових і напівпікових режимів електричних 

навантажень в енергосистемі України; 

4) збільшення всіх складових собівартості виробництва електроенергії: 

збільшення паливної складової (збільшення паливної складової у структурі 

собівартості відбулося за рахунок зростання цін на газ); збільшення умовно-

постійних витрат (за рахунок збільшення витрат на сировину та допоміжні 

матеріали, витрат на оплату праці, екологічний податок); 

5) низький рівень економічного обґрунтування «зелених тарифів»; 

6) загальне зростання оптової ринкової ціни за рахунок: 

- росту обсягу дотацій для компенсації втрат енергопостачальників; 

- росту вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ НА-

ЕК «Енергоатом»; 

- росту вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕС і ТЕЦ; 

- росту вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ виробника-

ми електроенергії з альтернативних джерел; 

- росту витрат на диспетчеризацію та утримання високовольтних ме-

реж, що зумовлено зростанням середнього тарифу; 

7) зростання середньозваженого тарифу на постачання електроенергії; 

8) високий рівень перехресного субсидіювання; 

9) технологічні втрати при постачанні електроенергії. 

Відтак, зазначені проблеми потребують пошуку ефективних механізмів 

оптимізації процесу формування вартості електроенергії в енергосистемі 

України. На наш погляд, удосконалення цього процесу неможливе без ураху-

вання облікової складової формування ціни електроенергії на етапах вироб-

ництва, передачі і постачання. Розмежування видів діяльності повинне вирі-

шувати завдання підвищення конкурентоспроможності відповідних субєктів 

ринку. В той же час це вносить елемент непрозорості формування окремих 

статей витрат на виробництво і постачання електроенергії. Методичний ін-

струментарій формування вартості електроенергії в енергосистемі з ураху-

ванням облікового аспекту здатне вирішити деякі проблеми.  



РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАННЯ 

ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

4.1 Розробка рекомендацій щодо розрахунку вартості електроенергії в 

енергосистемі України на основі гіпотетичної вертикально-інтегрованої ком-

панії і формування її цінової політики 

 

 

Незважаючи на визнану в світі неефективність інтегрованих (монопо-

льних) компаній, використаємо в якості гіпотетичної моделі для подальших 

розрахунків типову, ідеальну (без врахування національних особливостей 

побудови енергетичної системи і структури галузі) вертикально-інтегровану 

енергетичну компанію (ВІЕК) (рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Структура ВІЕК 

 

На наш погляд, обґрунтуванням застосування даної моделі є той факт, 

що поєднуючи у собі всі види діяльності (виробництво, передача, постачан-

ня), вона найбільш повно відображає сукупні витрати на виробництво елект-

роенергії в енергосистемі. Зокрема, на основі даної моделі стає можливою 
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Передача 

Розподіл і постачання 

Власні споживачі 

Вертикально-інтегрована 
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більш швидка реалізація власне методичного інструментарію формування 

єдиного класифікатора рахунків аналітичного обліку в електроенергетиці 

України. 

Регульована енергетична компанія для затвердження тарифу на елект-

роенергію потребує: 

1) визначення (економічного обгрунтування) загальної потреби у фі-

нансових ресурсах (собівартості і прибутку) по всім видам діяльності на пе-

ріод регулювання; 

2) визначення видів і обсягів продукції (послуг) в натуральному виразі, 

які надаються споживачам за регульованою діяльністю; 

3) розподілу загальної потреби у фінансових ресурсах (собівартості і 

прибутку) між видами продукції за регульованою діяльністю; 

4) розрахунку тарифів (розміру плати за послуги): середнього по ком-

панії і за групами споживачів. 

Економічне обґрунтування загальної потреби у фінансових ресурсах 

(собівартості і прибутку) ВІЕК за регульованими видами діяльності здійсню-

ється ними виходячи з діючих норм і нормативів витрачання палива, основ-

них і допоміжних матеріалів для експлуатаційних і ремонтних потреб і про-

гнозованих цін і тарифів. 

Виходячи із загальної потреби у фінансових ресурсах на діяльність по 

енергопостачанню кінцевих споживачів (Д), визначається потреба у фінансо-

вих ресурсах на діяльність по виробництву, передачі, розподілу і постачанню 

електричної енергії (потужності): 

 

 ОЕСТЕЕ ДДДД  , (4.1) 

 

де  Де – потреба у фінансових ресурсах на діяльність по виробництву, пе-

редачі, розподілу і постачанню електроенергії; 

Д – загальна потреба у фінансових ресурсах ВІЕК по всім видам діяль-

ності; 



Дте – потреба у фінансових ресурсах на діяльність по виробництву, пе-

редачі, розподілу і постачанню теплоенергії; 

Доес – вартість послуг компанії по обслуговуванню електричних мереж  

і послуг, пов’язаних з підтримкою надійного енергопостачання спожи-

вачів. 

Середні тарифи на електричну енергію, що відпускаються споживачам 

від ВІЕК, визначається наступним чином. 

Середній тариф на електричну енергію ( ): 
 

 , грн./кВт-г (4.2) 
 
де  Допт – вартість електричної енергії і потужності, яка поставляється ВІ-

ЕК на оптовий ринок електроенергії, тис. грн.; 

 Еопт – корисний відпуск електроенергії споживачам від ВІЕК спожива-

чам, включи також відпуск електроенергії споживачам-перепродавцям, 

млн. кВт-г. 

 

Процедура розрахунку тарифів на електричну енергію передбачає ви-

значення двоставочних тарифів в якості бази для розрахунку тарифів для всіх 

категорій і груп споживачів (для тих, що застосовують як двоставочні так і 

одноставочні тарифи). 

В загальному вигляді плата за споживані електричну потужність і елек-

тричну енергію (R i) i-го споживача визначається за формулою: 

 
 

(4.3) 

 

де   – ставка тарифу за потужність для і-го споживача на j-му діапазоні 

напруги, грн./кВт; 

  – ставка тарифу за електроенергію, грн./кВт-г; 

  – обсяг споживання електроенергії, кВт-г; 



 j – діапазон напруги для даної категорії споживачів (висока напруга, 

середня напруга, низька напруга). 

Середнє за період регулювання значення заявленої (або розрахункової) 

потужності  розраховується на підставі щомісячних максимальних за-

явлених потужностей споживача за формулою: 

 
кВт-г (4.4) 
 

 

де  n – кількість місяців в періоді регулювання; 

Pn – заявлена (розрахункова) потужність в місяці n, починаючи з пер-

шого місяця в періоді регулювання.  

Значення ставки тарифу за електричну потужність для і-тої категорії 

споживачів розраховується таким чином, щоб забезпечити компенсацію об-

ґрунтованих умовно-постійних витрат ВІЕК по підтримці даної потужності 

(генеруючи джерел, електричних мереж і підстанцій) в робочому стані протя-

гом всього періоду регулювання (незважаючи на щільність графіку наванта-

ження і-тої категорії споживачів)  і досягалось формування обґрунтованого 

розміру прибутку.  

Значення ставки тарифу за електроенергію для і-того споживача розра-

ховується виходячи з умови компенсації змінних витрат ВІЕК з виробництва 

(придбання), передачі і розподілу (постачання) необхідного обсягу електро-

енергії (паливні витрати, частина витрат на куповану електроенергію, втрати 

електроенергії в мережах). 

При розробці цінової політики слід враховувати наступні вимоги: 

1) забезпечення максимальної рентабельності виробництва електроене-

ргії; 

2) найбільш повний облік чинників, що визначають витрати енергопо-

стачання різних груп споживачів; 



3) стимулювання зростання енергоефективності і раціональних режи-

мів енергоспоживання в сфері використання електроенергії; 

4) підтримка необхідного рівня конкурентоспроможності компанії по 

відношенню до альтернативних постачальників енергії; 

5) участь в рішенні економічних і соціальних завдань регіону. 

Структурно-логічна схема, що пояснює процес формування цінової по-

літики енергокомпанії на споживчому ринку представлена на рисунку 4.1. 

Облік споживчих характеристик в тарифах ідентифікую фактори, які 

впливають на витрати енергопостачання в різних споживчих групах, які, в 

свою чергу, формуються за однорідністю умов енергопостачання. Це можна 

забезпечити за допомогою: 

- вибору виду (структурної моделі) тарифу; 

- диференціації тарифних ставок; 

- застосування знижок і надбавок до базових тарифів. 

Ці методи в тому чи іншому поєднанні можна використовувати і для 

реалізації інших завдань. Зокрема, в якості структурної моделі тарифу на 

електроенергію для малопотужних споживачів можуть бути застосовані: 

- простий одноставочний тариф з оплатою електроенергії; 

- простий одноставочний тариф з виділенням абонентської плати за пі-

дключення і обслуговування споживачів; 

- одноставочний тариф з диференціацією оплати за електроенергію за 

рівнями споживання; 

- одноставочний тариф, диференційований за часом (доба, дні тижня, 

пора року). 

Для крупних споживачів рекомендовано застосовувати багатоставочні 

тарифи, які включають окремо оплату за споживану потужність і електроене-

ргію. Вони також можуть бути диференційованими. Диференціація тарифів 

допомагає управляти енергоспоживанням.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.1 – Структурно-логічна схема формування цінової політики енер-

гокомпанії 

 
Неоднозначність оцінок необхідного доходу енергокомпанії породжує 

множину стратегій ціноутворення на етапі визначення вартості обслугову-

вання регіонального ринку електроенергії. Наприклад: 

Споживачі елек-
троенергії 

Регіональна енер-
гокомпанія  Узгодження  

інтересів 

- Справедливі ціни (відо-
браження фактичних ви-
трат на енергопостачання); 
- Зниження енергетичних 
витрат; 
- Вибір тарифу із запропо-
нованого «меню» 

РЕГІОН 

- Економічне зростання; 
- Збереження робочих місць; 
- Соціальна стабільність; 
- Підвищення якості навко-
лишнього середовища. 

- Зростання економічної 
ефективності; 
- Фінансова стійкість; 
- Конкурентоспромож-
ність на ринку; 
- Привабливий суспільний 
імідж компанії 

Облік споживчих характеристик в тарифах 

Потужність, обсяги 
електроспоживання 

Режим електроспожи-
вання в часі 

Категорія надійнос-
ті 

Рівень напруги 

Управління електроспоживанням 

Зниження мак-
симуму наван-

таження 

Заповнення 
нічного спаду 
навантаження 

Зсув наванта-
ження із піко-

вої зони 

Загальне енерго-
збереження 

Зростання нава-
нтаження і елек-
троспоживання 

Збереження позицій на енергетичному ринку 

Утримання споживачів 
від спорудження власних 
генеруючих потужностей 

Утримання споживачів 
від переходу на інші ви-

ди енергоносіїв  

Конкуренція з іншими 
постачальниками елект-

роенергії і послуг 

Участь в рішенні економічних і соціальних проблем регіону 

Стимулювання економі-
чного розвитку 

Фінансова підтримка 
підприємств 

Підтримання малозабез-
печених верств населен-

ня 



- встановлення високих тарифів виходячи з повного відшкодування 

всіх витрат на розвиток компанії; 

- застосування більш низьких тарифів внаслідок залучення зовнішніх 

джерел.  

Розрахований дохід (загальна вартість обслуговування) енергокомпанії 

необхідно розподілити за різними групами споживачів таким чином, щоб для 

кожної з них його доля відповідала реальним витратам енергопостачання 

(включаючи виробництво, передачу, розподіл і послуги споживачу в складі 

тарифу). Додатково здійснюється диференціація споживачів на ряд підгруп 

виходячи з таких характеристик, як максимальна потужність, рівень напруги, 

вид енергоспоживчого процесу и т.ін. 

Заключний етап формування тарифної системи охоплює широкий набір 

процедур: від простого ділення необхідного доходу від даної групи спожива-

чів на обсяг відпуску електроенергії до розробки складних тарифів, які міс-

тять такі елементи, як: 

- ставки, які враховують споживання потужності і споживання електро-

енергії; 

- складова абонентської плати; 

- ставки, які враховують режими електроспоживання; 

- знижки (надбавки) з тарифу за узгоджений рівень надійності енерго-

постачання і якості електроенергії; 

- знижки (надбавки) з тарифу, які враховують екологічну ситуацію в 

зоні споживання електроенергії тощо. 

Таким чином, в результаті розробки рекомендацій щодо розрахунку ва-

ртості електроенергії в енергосистемі України на основі гіпотетичної верти-

кально-інтегрованої компанії і формування її цінової політики запропоновано 

варіант розрахунку тарифу для споживача електроенергії на споживчому ри-

нку; наведено основні принципи цінової політики енергокомпанії, яка здійс-

нює виробництво, передачу і постачання електроенергії. 

 



4.2 Розробка методичного інструментарію формування єдиного класи-

фікатора рахунків аналітичного обліку в електроенергетиці України  

 

 

Собівартість електричної і теплової енергії є важливим економічним   

показником роботи підприємств енергетики та являє собою сукупність ви-

трат у грошовому виразі матеріалізованої та живої праці у процесі виробниц-

тва на енергопідприємствах. 

Планування, облік і калькулювання витрат на виробництво електричної 

і теплової енергії має своєю основною метою визначення загальної суми      

витрат  на виробництво і собівартості одиниці продукції, а також з’ясування і 

мобілізацію наявних галузевих резервів та їх використання з метою зростан-

ня виробництва електроенергії та зменшення витрат. 

Сформулюємо мету бухгалтерського обліку витрат на виробництво, 

калькулювання фактичної собівартості та аналізу фактичних витрат в енерго-

системі України: 

1) встановлення фактичного рівня витрат на підставі достовірних пер-

винних документів; 

2) здійснення систематичного контролю за дотриманням питомої ваги 

видатків матеріальних і трудових витрат у розрізі номенклатури статей, пе-

редбачених планом; 

3) з’ясовування відхилення від собівартості, виявлення прихованих ре-

зервів щодо зниження витрат; 

4) забезпечення єдності показників при плануванні та обліку витрат.  

У формах плану та обліку повинна використовуватися однотипна  но-

менклатура та єдині принципи при обґрунтуванні та розподілі витрат у виро-

бників електроенергії і постачальників. Така єдність підвищить ефективність 

аналізу і контролю окремих статей витрат генеруючих компаній і постачаль-

ників електроенергії, забезпечить прозорість формування вартості електро-

енергії на стадіях виробництва і постачання.  



Групування витрат на виробництво продукції здійснюється: 

1) по економічних елементах: 

- матеріальні витрати; 

- витрати на оплату праці; 

- відрахування на соціальні заходи; 

- амортизація; 

- інші операційні витрати; 

2) по калькуляційних статтях: 

- паливо для технологічних потреб виробництва; 

- вода на технологічні  цілі; 

- основна та додаткова заробітна плата робітників та іншого виробни-

чого персоналу; 

- основна та додаткова заробітна плата керівників, фахівців та службо-

вців, які відносяться до апарату управління цехів; 

- відрахування на соціальні заходи робітників та іншого виробничого 

персоналу; 

- відрахування на соціальні заходи керівників, фахівців та службовців, 

які відносяться до апарату управління; 

3) енергія на технологічні цілі; 

4) амортизація основних засобів, інших матеріальних і нематеріальних 

активів виробничого призначення; 

5) витрати на ремонт основних засобів; 

6) витрати на реалізацію програм підвищення безпеки роботи діючих 

енергоблоків: 

7) розробка методик, положень та інших документів; 

8) отримання експертних висновків; 

9) витрати на збереження, переробку, вивіз та захоронення відпрацьо-

ваного ядерного палива і радіаційних відходів; 

10) загальновиробничі витрати; 

11) інші виробничі витрати. 



Номенклатура статей витрат та розшифровки наведена у Додатку А. 

Структури рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витра-

ти», 92 «Адміністративні витрати», зображені на відповідних рисунках 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5. 

АА.ВВ.СС.DD.Е.FFF 
АА рахунок 23 
ВВ субрахунок вид виробництва 01…99 
СС шифр підрозділу код підрозділу 
DD шифр виду код статті аналітичного обліку у 

відповідності з номенклатурою 
Е вільна позиція  
FFF шифр витрат по елементах деталізація статей аналітичного обліку 

по економічних елементах 
Рисунок 4.2 – Структура рахунку 23 «Виробництво» 

  
АА.ВВ.СС.DD.Е.FFF 

АА рахунок 91 
ВВ субрахунок 01-99 
СС шифр підрозділу код підрозділу 
DD шифр виду код статті аналітичного обліку у 

відповідності з номенклатурою 
Е вільна позиція  
FFF шифр витрат по елементах деталізація статей аналітичного обліку 

по економічних елементах 
Рисунок 4.3 – Структура рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» 

 
АА.ВВ.СС.DD.Е.FFF 

АА рахунок 92 
ВВ субрахунок  
СС шифр підрозділу код підрозділу 
DD шифр виду код статті аналітичного обліку у 

відповідності з номенклатурою 
Е шифр підвиду код підстатті аналітичного обліку у 

відповідності з номенклатурою 
FFF шифр витрат по елементах деталізація статей аналітичного обліку 

по економічних елементах 
 

Рисунок 4.4 – Структура рахунку 92 «Адміністративні витрати» 
 

Запропонована методика єдиного класифікатора статей витрат на виро-

бництво електроенергії виробниками різного типу, передачу і постачання її 

регіональними енергозбутовими компаніями здатна забезпечити формування 

звітності по статтям витрат в єдиному форматі.  



 
АА.ВВ.СС.DDD.FFF 

АА рахунок 94 
ВВ субрахунок 10…80, 91, 92, 93, 94 
СС шифр підрозділу код підрозділу 
DD шифр виду код статті аналітичного обліку у 

відповідності з номенклатурою 
Е шифр підвиду код підстатті аналітичного обліку у 

відповідності з номенклатурою 
FFF шифр витрат по елементах деталізація статей аналітичного обліку 

по економічних елементах 
 

Рисунок 4.5 – Структура рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» 
 
 

Це дасть змогу існуючому регулюючому органу (наприклад, НКРЕ)  

обґрунтовано визначати сукупну вартість електроенергії в енергосистемі з 

метою оптимізації, як запроваджених регуляторних важелів, так і збалансо-

ваного розвитку енергосистеми країни в цілому.  

 

 

4.3 Застосування сучасних методів аналізу витрат  

 

 

В умвах ринкового ціноутворення в електроенергетиці застосування 

поняття граничних витрат і граничної вартості електроенергії набуває широ-

кого використання. Необхідність визначення граничних витрат в найближчий 

час може поширитися окрім виробників ТЕС, які працюють за ціновими за-

явками, побудованими на граничних витратах, і на інших суб’єктів (виробни-

ків, постачальників, ВІЕК) енергосистеми України. Граничні витрати на ви-

робництво електроенергії визначаються на основі змінних витрат. На наш по-

гляд недоцільно відносити до змінних витрат тільки паливну складову. В 

складі витрат загальновиробничого характеру містяться так звані умовно-

постійні (умовно-змінні) з характером поведінки змінних витрат витрати. Та-

ким чином, завдання обґрунтованого розподілу витрат на змінну і постійну 

складові набуває особливої актуальності.  



Методи розподілу витрат на змінну і постійну складову 

продемонструємо на прикладі. 

Споживання електроенергії окремим місцем виникнення витрат (МВВ) 

підприємства можна отримати на основі записів за минулі дванадцять місяців 

(таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1 – Дані для розрахунку 

Місяць Рівень завантаження, маши-
но-години 

Витрати на електроенергію, 
грн 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1400 
1250 
1350 
1500 
1650 
1700 
1300 
1200 
1600 
1750 
1550 
1500 

14000 
11000 
12700 
13700 
16400 
15500 
13000 
11300 
14000 
15000 
14700 
13000 

 
За витратами на електроенергію, що наведені в таблиці, вже виконано 

згладжування коливань цінової компоненти. Такі дії були необхідні, так як в 

серпні звітного року відбулося підвищення тарифу на електроенергію.  

Перед застосуванням розрахункових чи графічних методів обов'язково 

варто провести коректування витрат минулих періодів з метою виключення 

можливих змін у величині цін і явних помилок у бухгалтерських проводках, а 

також усіляких проявів неефективності виробничого процесу. Виходячи з 

цього, величину витрат на електроенергію для травня місяця (16400 грн.) при 

ступені завантаження потужностей у розмірі 1650 машино-годин, надалі 

можна не враховувати, оскільки в цьому випадку мова йде явно про надзви-

чайний випадок. Замість цього розрахунки варто проводити з усередненим  

значенням  витрат на електроенергію, визначених для ступеня завантаження 

потужностей у 1600 і 1700 машино-годин. Усереднене значення витрат для 

травня місяця приймається на рівні 14750 грн. 



Використання графічного методу потребує побудови функції витрат 

(рисунок 4.6). 
 Витрати З, грн. 
 
 х х 
 15000 х 
 х х х х 
 х х х 
 2000  х 
 10000                             α 
 

        300 
 
                  Зпост.=3500 
 
 
                                                                 1000                      2000         Х, Машино-години  

 
Рисунок 4.6 – Побудова лінійної функції витрат 

 

tg α=2000/300=6,67 грн/час 

tg α =ΔЗ/Δх=З’=Ззмінні 

З=3500+6,67 * х 

На діаграмі розсіювання через точки наочно проводиться допоміжна 

лінія, що апроксимує розсіювання по можливості більш точно. Величина 

постійних витрат може бути визначена по точці перетинання лінії функції 

витрат з віссю ординат. Граничні витрати, що при лінійному поводженні вит-

рат, ідентичні перемінним витратам на одиницю продукції, визначаються по 

куті нахилу кривої.  

Графічний метод не може бути використаний у тому випадку, коли че-

рез область розсіяних точок не можна однозначно провести пряму лінію.  

При математичному поділі витрат передбачається, що поводження вит-

рат між обома пунктами, що відповідають найбільшому і найменшому сту-

пеню завантаження потужностей, є лінійним. Диференціальна частка 

утворюється розподілом різниці витрат на різницю в ступені завантаження 

потужностей (рисунок 4.7). При лінійному поводженні витрат воно 



відповідає величині граничних витрат і дорівнює змінним витратам на оди-

ницю продукції. При нелінійному поводженні витрат цей метод не 

застосовується. 

 
 Витрати З, грн. 
 
  
  xmax 
                           З10=15000  
    ΔЗ=3700 
 З8=11300                                   хmin  
                               
 10000 ΔХ=550 
 
                   
 Зпост.=3223 
 
 
                                                                 1000  Х8            Х10   2000     Х, Машино-години 

                                         =1200            =1750  
Рисунок 4.7 – Побудова лінійної функції витрат аналітичним методом 

З = Зпост. + Ззмінн. = Зпост. + b * x 

Також, 

b = tg α = З10 – З8 / Х10 – Х8 = ΔЗ/ΔХ = З’ = Ззмінн. =3700/550=6,73 грн./час 

Зпост. = 15000-11777 = 3223 грн. 

З=3223 + 6,73 * Х 
 

Математико-статистичний метод. Наступні рівняння, що застосовують-

ся для поділу витрат, виведені на підставі методу найменших квадратів з так 

званих нормальних рівнянь: 
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де n – кількість періодів і (1, n) 

Основні розрахунки наведені в таблиці 4.2. 



Таблиця 4.2 – Основні розрахунки математико-статистичним методом 

i  xi Зі хіЗі хі
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1400 
1250 
1350 
1500 
1650 
1700 
1300 
1200 
1600 
1750 
1550 
1500 

14000 
11000 
12700 
13700 
14750 
15500 
13000 
11300 
14000 
15000 
14700 
13000 

19600000 
13750000 
17145000 
20550000 
24337500 
26350000 
16900000 
13560000 
22400000 
26250000 
22785000 
19500000 

1960000 
1562500 
1822500 
2250000 
2722500 
2890000 
1690000 
1440000 
2560000 
3062500 
2402500 
2250000 

∑ 17750 162650 243127500 26612500 
 
Якщо в ці рівняння підставити значення з розрахункової таблиці, то вийде: 

162650=12*Зпост. +З’*17750 

243127500=Зпост.*17750 + З' * 26612500 

У результаті виходить: 

З’ = 7,11 грн./година.; Зпост.=3037 грн., а функція витрат виглядає як 

З=3037 + 7,11 * х 

 

Таким чином, застосування різних методів розподілу загальної сукуп-

ності витрат на змінну і постійну складову дає дещо різні результати. На 

практиці ідеальної лінійої функції витрат майже не існує (окрім прямих ма-

теріальних і трудових витрат), тому для виділення змінної складової в сукуп-

ності витрат загальновиробничого характеру рекомендуємо застосовувати 

більш формалізовані методи, з вищенаведених – це метод математико-

статистичного розподілу. 

 

Таким чином, методичний інструментарій формування вартості в енер-

госистемі України містить розроблені рекомендації щодо розрахунку тарифів 

на споживчому ринку, методичний інструментарій формування єдиного кла-

сифікатора рахунків аналітичного обліку в електроенергетиці України, реко-

мендацію щодо застосування сучасних методів аналізу і розподілу витрат.  



В результаті розробки рекомендацій щодо розрахунку вартості елект-

роенергії в енергосистемі України на основі гіпотетичної вертикально-

інтегрованої компанії і формування її цінової політики запропоновано варі-

ант розрахунку тарифу для споживача електроенергії на споживчому ринку; 

наведено основні принципи цінової політики енергокомпанії, яка здійснює 

виробництво, передачу і постачання електроенергії.  

Запропонована методика єдиного класифікатора статей витрат на виро-

бництво електроенергії виробниками різного типу, передачу і постачання її 

регіональними енергозбутовими компаніями здатна забезпечити формування 

звітності по статтям витрат в єдиному форматі. Це дасть змогу існуючому ре-

гулюючому органу (наприклад, НКРЕ)  обґрунтовано визначати сукупну вар-

тість електроенергії в енергосистемі з метою оптимізації, як запроваджених 

регуляторних важелів, так і збалансованого розвитку енергосистеми країни в 

цілому. При розробці рекомендацій щодо застосування сучасних методів 

розподілу витрат і виділення змінної складової виробництва електроенергії 

виявлено, що найбільш прийнятним є математико-статистичний метод через 

високу достовірність результатів. 



ВИСНОВКИ  

 

 

Проведене дослідження дозволило дістати таких висновків. Упродовж 

останнього десятиріччя ОЕС України в цілому задовільно забезпечує вироб-

ництво і постачання достітньої кількості електроенергії не лише на внутрі-

шній ринок, але і на експорт. Водно,час накопичені з 1990-х років проблеми 

зумовлюють дедалі більші ризики для надійності роботи ОЕС – для націона-

льної економіки і побутового сектору загалом.  

Усунення цих проблем потребує значних інвестицій, але їх припливу  

перешкоджають брак гарантій завантаження потужностей, непрозорість від-

носин в електроенергетиці, зокрема в системі державного регулювання галузі 

та роботі Оптового ринку електроенергії. Насамперед це стосується системи  

ціноутворення в рамках ОРЕ. Тарифи на електроенергію не заохочують ви-

робників підвищувати ефективність роботи і знижувати витрати. Практика 

стримування цін на електроенергію через обмеження інвестиційних надбавок  

не дозволяє генеруючим компаніям фінансувати модернізацію основних фо-

ндів. Механізм дотаційних сертифікатів дозволяє утримувати низькі ціни на  

електроенергію для населення через завищення цін для промислових підпри-

ємств, що знижує їх конкурентоспроможність. 

Очевидно, що розв’язати проблеми галузі можна лише на основі послі-

довної державної політики, засади і пріоритети якої мають бути визначені, 

зокрема в Енергетичній стратегії держави. Зокрема, розроблено методичний 

інструментарій формування вартості електроенергії в енергосистемі України. 

В результаті дослідження теоретичних засад формування і обліку ва-

ртості електроенергії в енергосистемі розглянуто і досліджено:  

- поняття собівартості, як складової вартості електроенергії в енергоси-

стемі. Визначення виправданої вартості електроенергії в енергосистемі зале-

жить від оптимізації витрат і собівартості в процесі її виробництва і розподі-

лу; 



- структура виробничої собівартості з метою виділення її елементів, ва-

ріанти обліку витрат операційної діяльності підприємства, а також схема об-

ліку витрат і доходів операційної діяльності підприємств виробничої сфери. 

Особливості виробництва електроенергії з властивостями товару знаходять 

своє відображення в бухгалтерському обліку; 

- термін тарифу на електроенергію, в результаті чого встановлено, що 

тариф на електроенергію для кінцевого споживача складає сукупну вартість 

електроенергії в енергосистемі, яка враховує багато елементів на стадіях ви-

робництва, передачі, постачання. 

В результаті дослідження механізму формування і обліку вартості 

електроенергії в енергосистемі висвітлено обліково-аналітичний аспект па-

ливної складової вартості електроенергії в енергосистемі України, методи 

формування вартості в електроенергетиці, чинники, що впливають на форму-

вання вартості електроенергії, а також розроблено їх класифікацію. Розгля-

нуто облікові особливості врахування паливної складової в вартості електро-

енергії атомними і тепловими електростанціями. Виявлено, що на вартість 

електроенергії впливає якість палива (теплотворна спроможність вугілля, га-

зу, мазуту тощо) і обраний метод оцінки палива при його використанні у ви-

робництві. В результаті дослідження закордонного і вітчизняного досвіду 

впровадження конкурентних методів ціноутворення і формування розвину-

тих тарифних систем зазначено особливу їх актуальність для сучасних енер-

гетичних компаній України. Розроблена класифікація чинників, що вплива-

ють на формування вартості електроенергії в енергосистемі України, врахо-

вує особливості енергетичного виробництва, розмаїтість методів, методик, 

ступінь регулювання і обмежень діяльності суб’єктів електроенергетичної 

галузі в сферах виробництва, передачі і постачання електроенергії. 

В результаті надання загальної характеристики діяльності об’єднаної 

енергетичної системи України, виявлення низки проблем ціноутворюючої га-

лузі зроблено висновок про необхідність впровадження дієвих механізмів 

збалансування інтересів всіх учасників ОЕС, зокрема щодо формування вар-



тості електроенергії. В результаті аналізу процесу формування вартості елек-

троенергії в енергосистемі України проаналізовано особливості розрахунку і 

встановлення тарифів на стадіях виробництва в розрізі окремих типів вироб-

ників, передачі і постачання. Виявлено високий вплив регулюючого органу 

на формування вартості електроенергії в енергосистемі України. Аналіз облі-

кової складової формування вартості електроенергії на стадії виробництва 

дозволив виявити особливості обліку різних видів активів, капіталу і зо-

бов’язань у різних за типом використовуваного палива виробників електро-

енергії. За результатами аналізу виявлено ряд проблем пов’язаних з форму-

ванням вартості електроенергії в енергосистемі, які потребують комплексно-

го вирішення.  

В результаті розробки методичного інструментарію формування ва-

ртості в енергосистемі України розроблено рекомендації щодо розрахунку 

тарифів на споживчому ринку, методичний інструментарій формування єди-

ного класифікатора рахунків аналітичного обліку в електроенергетиці Украї-

ни, рекомендації щодо застосування сучасних методів аналізу і розподілу ви-

трат. В результаті розробки рекомендацій щодо розрахунку вартості електро-

енергії в енергосистемі України на основі гіпотетичної вертикально-

інтегрованої компанії і формування її цінової політики запропоновано варі-

ант розрахунку тарифу для споживача електроенергії на споживчому ринку; 

наведено основні принципи цінової політики енергокомпанії, яка здійснює 

виробництво, передачу і постачання електроенергії. Запропонована методика 

єдиного класифікатора статей витрат на виробництво електроенергії вироб-

никами різного типу, передачу і постачання її регіональними енергозбутови-

ми компаніями здатна забезпечити формування звітності по статтям витрат в 

єдиному форматі. Це дасть змогу обґрунтовано визначати сукупну вартість 

електроенергії в енергосистемі з метою оптимізації, як запроваджених регу-

ляторних важелів, так і збалансованого розвитку енергосистеми країни в ці-

лому. При розробці рекомендацій щодо застосування сучасних методів роз-

поділу витрат і виділення змінної складової виробництва електроенергії ви-



явлено, що найбільш прийнятним є математико-статистичний метод через 

високу достовірність результатів. 

В цілому дістало висновку, що для ефективності механізм формування 

вартості електроенергії в енергосистемі України повинен мати ефективний 

інструментарій обліково-аналітичного забезпечення, який, нажаль, не є до-

статньо проробленим. Відповідно, без цього неможливо розробити ані стра-

тегію розвитку енергетичних підприємств, ані систему управління енергори-

нком в цілому. Саме на вирішення зазначених проблем спрямовані авторські 

пропозиції та методичні розробки. 
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ДОДАТКИ 

 

 



Додаток А 
НОМЕНКЛАТУРИ статей аналітичного обліку  

по рахунку № 23 “Виробництво” 
Шифр бухгалтерсь-
кого рахунку та суб-

рахунку 

Найменування  статей та їх стислий зміст 

23.**.**.01.*.*** Паливо для технологічних потреб виробництва 
Вартість ядерного палива, використаного на технологічні потреби, 
для виробництва електричної та теплової енергії. Первісна вартість ядерного палива 
формується відповідно до п.9 П(С)БО 9 «Запаси». До неї  також включається вартість робіт з 
спостереження за контролем якості виготовлених паливних збірок та їх компонентів, що 
сплачується окремо. 

23. **.**.02.*.*** Вода на технологічні цілі 
Витрати  на воду, використану на технологічні потреби  виробництва: 
а) витрати на хімводоочистку: 
Основна заробітна  плата; 
Додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати; 
Відрахування на соціальні заходи; 
Матеріали та хімічні реактиви; 
Інші  витрати, крім амортизаційних  відрахувань. 
б) плата в бюджет за воду, що відбирається з водогосподарських систем, в межах встановлених 
лімітів; 
в) плата за воду, отриману від сторонніх  організацій 

23. **.**.03.*.*** Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів та службовців, які відносяться до апарату 
управління: 
а) основна  заробітна  плата керівників, спеціалістів та службовців, які відносяться до апарату 
управління  
Витрати на виплату основної  заробітної плати, обчисленої за діючою на підприємстві систе-
мою оплати праці, керівникам, спеціалістам та службовцям основного виробництва, безпосе-
редньо зайнятим в технологічному процесі виробництва електричної та теплової енергії. 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати керівників, 
спеціалістів та службовців, які відносяться до апарату управління  
Витрати на виплату додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних вип-
лат керівникам, спеціалістам та службовцям основного виробництва, безпосередньо зайнятим в 
технологічному процесі виробництва електричної та теплової енергії. 

23. **.**.04.*.*** Витрати на оплату праці робітників та іншого виробничого персоналу 
а) основна заробітна плата  
Витрати на виплату  основної  заробітної плати, обчисленої за діючою на підприємстві систе-
мою оплати праці, виробничих працівників, керівників  та спеціалістів  основного виробництва, 
які не відносяться до апарату управління, безпосередньо зайнятим в технологічному процесі 
виробництва електричної та теплової енергії. 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати робітників та іншого 
виробничого персоналу  
Витрати на виплату додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних вип-
лат робітників та іншого виробничого персоналу. 
 

23. **.**.05.*.*** Відрахування на соціальні заходи  керівників, спеціалістів, службовців, які відносяться до апа-
рату управління 
Відрахування від витрат на оплату праці керівників, спеціалістів, службовців, які відносяться до 
апарату управління, безпосередньо зайнятого в технологічному процесі виробництва 
електричної і теплової енергії, що визначені законодавством, заробітна плата яких відображена 
по шифру 23.**.**.03 

23. **.**.06.*.*** 
 
 
 

Відрахування на соціальні заходи робітників та іншого виробничого персоналу 
Відрахування від витрат на оплату праці робітників та іншого виробничого персоналу, безпосе-
редньо зайнятого в технологічному процесі виробництва електричної і теплової енергії, що 
визначені законодавством, заробітна плата яких відображена по шифрах  23.**.**.04 

23. **.**.07.*.*** Енергія на технологічні цілі  
а) вартість електричної енергії, спожитої від інших підприємств на технологічні цілі 
електростанцій і мереж; 
б) вартість електричної енергії для накачування води у водосховище  гідроакумуляційних 
станцій 

23. **.**.08.*.*** Амортизація  основних фондів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів ви-
робничого призначення 
Нарахована сума амортизаційних відрахувань основних засобів (споруди, передаточні засоби, 
машини і обладнання, інструмент), малоцінні необоротні активи і нематеріальні активи вироб-
ничого  призначення, що належать підприємству, а також знаходяться в користуванні  
підприємства на умовах фінансової оренди. 



23. **.**.09.*.*** Орендна плата 
Сума нарахованих орендарем платежів за користування отриманими в оперативний лізинг не-
оборотними активами 

23.**.**.10.*.*** Витрати  на ремонт (поліпшення) основних засобів підрядним способом 
Послуги підрядних організацій по роботах, що здійснюються для підтримання об’єкта в робо-
чому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх  економічних вигод від викори-
стання виробничого устаткування, цехового транспорту, інструментів і приладів із складу ос-
новних засобів 

23.**.**.11.*.*** Витрати  на ремонт (поліпшення) основних засобів господарським способом 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в  робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх  економічних вигод від використання виробничого устаткування, 
цехового транспорту, інструментів і приладів із складу основних засобів господарським спосо-
бом: 
* матеріали, запчастини;                       * заробітна плата персоналу; 
* відрахування на соціальні заходи;     * інші прямі витрати; 
* послуги допоміжних виробництв; 
* накладні (загальновиробничі) витрати 

23. **.**.16.*.*** Сировина і основні матеріали (стаття використовується підрозділами допоміжного виробниц-
тва) 

23. **.**.17.*.*** Виробничі послуги (стаття використовується для відображення робіт, послуг, які є прямими 
витратами) 

23.**.**.29.*.*** Витрати  на ремонт (поліпшення) основних засобів підрядним способом, здійснені на виконан-
ня Комплексної програми (Концепції, тощо) 
Послуги підрядних організацій по роботах, що здійснюються для підтримання об’єкта в  робо-
чому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх  економічних вигод від викори-
стання виробничого устаткування, цехового транспорту, інструментів і приладів із складу ос-
новних засобів, якщо вони передбачені відповідними розпорядженням КМУ (Комплексною 
програмою, Концепцією, тощо) 

23.**.**.30.*.*** Витрати  на ремонт (поліпшення) основних засобів господарським 
 способом, здійснені на виконання Комплексної програми (Концепції, тощо) 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в  робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх  економічних вигод від використання виробничого устаткування, 
цехового транспорту, інструментів і приладів із складу основних засобів господарським спосо-
бом, якщо вони передбачені відповідними розпорядженням КМУ (Комплексною програмою, 
Концепцією, тощо)  
* матеріали, запчастини; 
* заробітна плата персоналу; 
* відрахування на соціальні заходи; 
* послуги допоміжних виробництв; 
* інші прямі витрати; 
* накладні (загальновиробничі) витрати 

23.**.**.31.*.*** Прямі витрати на службові відрядження 
Вартість  витрат на оплату службових відряджень персоналу, що виконують роботу в інших 
населених пунктах (в інших ВП або інших підприємствах) у межах норм, що передбачені зако-
нодавством: 
а) добові;                                              
б) витрати на проїзд; 
в) витрати на проживання;                 
г) інші витрати на відрядження 

23.**.**.31.1.*** Добові в межах норм, передбачених законодавством 
23.**.**.31.2.*** Інші витрати на відрядження 
23.**.**.32.*.*** Прямі витрати на лікувально-профілактичне та інше спецхарчування  

Вартість прямих  витрат по забезпеченню працівників молоком та лікувально-профілактичним 
харчуванням на період службових відряджень для виконання виробничих завдань. 

23. **.**.81.*.*** Загальновиробничі витрати 
Списуються змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, крім 
списаних на статті 11 та 30 цього рахунку. 

 



по рахунку № 91 «Загальновиробничі витрати» 
Шифр бух. рахунку та 

субрахунку 
Найменування статей та їх стислий зміст 

 Витрати на управління виробництвом 
91. **.**.01.*.*** Оплата праці апарату управління виробництвом 

Планується та обліковується оплата праці апарату управління цехами, дільницями, службами тощо 
(згідно з номенклатурою посад та підрозділів № 2): 
а) основна заробітна плата згідно з додатком А, 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з додатком В. 

91. **.**.02.*.*** Відрахування на соціальні заходи апарату управління виробництвом 
Плануються та обліковуються відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці та 
інших виплат апарату управління цехами, дільницями, службами тощо 

91. **.**.03.*.*** Витрати на службові відрядження 
Плануються та обліковуються витрати на оплату службових відряджень персоналу у межах норм, 
що передбачені законодавством: 
а) добові;                                              
б) витрати на проїзд; 
в) витрати на проживання;                 
г) інші витрати у відрядженні 

91. **.**.03.1.*** Добові в межах норм, передбачених законодавством 
91. **.**.03.2.*** Інші витрати на відрядження 
 
91. **.**.04.*.*** 

Витрати на придбання спеціалізованої літератури та списання витрат на  передплату  
спеціалізованих періодичних видань  
Плануються та обліковуються витрати на придбання спеціалізованої літератури та списання вит-
рат на  передплату  спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення 
виробничої діяльності цеху, дільниць, служб тощо 

 
91. **.**.05.*.*** 

Витрати на участь у спеціалізованих семінарах 
Плануються та обліковуються витрати на участь у семінарах (включаючи витрати на 
відрядження), що проводяться з метою підвищення професійного рівня виробничого персоналу, 
зайнятого випуском електричної і теплової енергії, її передачею та постачанням, які перебувають у 
трудових відносинах з підприємством 

 
91.**.**.06.*.*** 

Витрати, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою за профілем виробництва працівників, 
пов’язаних з виробничою діяльністю 
Плануються та обліковуються: 
витрати на ТМЦ, використані для організації навчального процесу 
витрати на відрядження та оплату послуг, що пов’язані з підготовкою та перепідготовкою за 
профілем виробництва 

 Витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технології та організацією вироб-
ництва 

 
91. **.**.11.*.*** 

Оплата праці працівників, зайнятих удосконаленням технології та організацією виробництва 
Планується та обліковується оплата праці інженерно-технічного персоналу, зайнятого удоскона-
ленням технологій та організацією виробництва, що не включені до статті 91.**.**.01: 
а) основна заробітна плата згідно з додатком А; 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з додатком В. 

 
91. **.**.12.*.*** 
 
 

Відрахування на соціальні заходи від оплати праці працівників, зайнятих удосконаленням 
технології та організацією виробництва 
Плануються та обліковуються відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці 
працівників, заробітна плата яких відображена по шифру 91.**.**.11 

91. **.**.13.*.*** Роботи з випробувань, дослідів та досліджень 
Плануються та обліковуються витрати на випробування, досліди та дослідження силами сторонніх 
організацій або господарським способом. 

91. **.**.14.*.*** Технічне та  сервісне обслуговування  
Плануються та обліковуються витрати на технічне, сервісне обслуговування і технічний огляд 
виробничого обладнання силами сторонніх організацій або господарським способом. 

91. **.**.15.*.*** Авторський нагляд за  експлуатацією 
Плануються та обліковуються витрати з авторського нагляду ведення виробничого процесу та 
інженерно-консультаційних послуг при експлуатації із залученням сторонніх організацій або гос-
подарським способом. 

91. **.**.16.*.*** Отримання дозволів для ведення виробничої діяльності 
Плануються та обліковуються витрати на отримання спеціальних дозволів, виданих державними 
органами для ведення виробничої діяльності підприємства та не врахованих  на  бух. рахунку  № 
23 (витрати на акредитацію, сертифікацію, реєстрацію, ліцензії тощо) 



91. **.**.17.*.*** Витрати некапітального характеру, спрямовані на виконання Комплексної програми (Концепції, 
тощо) 
Обліковуються витрати некапітального характеру, спрямовані на виконання відповідних розпо-
ряджень КМУ (Комплексної програми, Концепції, тощо), а саме: 
супроводження експлуатації (авторський нагляд); 
випробування, досліди, дослідження; 
впровадження заходів щодо оцінки поточного стану об’єктів основних засобів, терміну їх служби; 
проведення кваліфікації обладнання; 
розробка і впровадження організаційно-технічних заходів з управління аварією; 
розробка  методик, обґрунтувань, аналізів, звітів, нормативно-технічної документації, положень, 
програм забезпечення якості та інших документів; 
отримання експертних висновків 
та інші 

91. **.**.18.*.*** Витрати на реалізацію програм підвищення безпеки роботи діючих блоків та поточну безпеку 
а) розробка методик, обґрунтувань, аналізів, звітів, нормативно-технічної документації, поло-
жень, програм забезпечення якості та інших документів; 
б) отримання експертних висновків 

91. **.**.19.*.*** Витрати некапітального характеру на продовження ресурсу експлуатації 
Плануються та обліковуються витрати: 
на розробку технологій, програм, вимог щодо управління старінням елементів; 
на оцінку технічного стану обладнання та елементів, випробування елементів, визначення оста-
точного ресурсу тощо 

 Витрати на обслуговування виробничого процесу 
91. **.**.21.*.*** Оплата праці персоналу, що обслуговує виробничий процес 

Плануються та обліковуються витрати на оплату праці робітників, зайнятих 
 утриманням та експлуатацією, технічним оглядом і обслуговуванням виробничих основних 
засобів та ІНМА, в т.ч. природоохоронного призначення; 
 технологічним контролем за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг); 
 забезпеченням та переміщенням матеріалів, інструментів, пристроїв, інших засобів та предметів 
праці; 
забезпеченням санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог: 
а) основна заробітна плата згідно з додатком А; 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з додатком В. 

91. **.**.22.*.*** Витрати на відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, заробітна пла-
та яких відображена по шифру 91.**.**.21 

91. **.**.23.*.*** Витрати на матеріали для виробничих цілей  
Плануються та обліковуються витрати на матеріали, МШП, комплектуючі вироби, мастильні та 
обтиральні матеріали, паливо для технічного огляду і обслуговування, технологічного контролю за 
виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг), а також  витрати на пальне, запасні 
частини, мастильні, обтиральні та інші матеріали на обслуговування, утримання та експлуатацію 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів загальновиробничого призначення 

91. **.**.24.*.*** Витрати на покупну енергію для виробничих цілей  
Плануються та обліковуються витрати на всі види покупної енергії (в т.ч. електроенергію) 

91. **.**.25.*.*** Витрати на випробування засобів вимірювальної техніки та метрологічну атестацію силами 
сторонніх організацій 

91. **.**.26.*.*** 
 
 

Витрати на утримання виробничих приміщень та територій: 
на матеріали та МШП для утримання виробничих приміщень та територій; 
на опалення, освітлення, гаряче і холодне водопостачання та водовідведення; 
на технічне обслуговування мереж опалення, освітлення, водопостачання, каналізації силами 
допоміжних виробництв підприємства; 
інші послуги сторонніх організацій по утриманню виробничих при- 
міщень та територій (послуги по дезінфекції, дератизації, по вивозу побутових відходів і т.п.) 

91. **.**.27.*.*** Витрати на ремонт (поліпшення) підрядним способом 
Плануються та обліковуються витрати на проведення робіт, які здійснюються для підтримання в 
робочому стані та одержання первинно очікуваних економічних вигод від використання основних 
засобів та ІНМА загальновиробничого призначення із залученням сторонніх організацій. Ці витра-
ти попередньо збираються на субрахунках “ремонт” бух. рахунку №23 

91. **.**.28.*.*** Витрати на ремонт (поліпшення) господарським способом 
Планується та обліковується вартість послуг власних ремонтних цехів та інших допоміжних ви-
робництв на проведення робіт, які здійснюються для підтримання в робочому стані та одержанням 
первинно очікуваних економічних вигод від використання основних засобів та ІНМА загальнови-
робничого призначення. Ці витрати попередньо збираються на субрахунках “ремонт” бух. рахунку 
№23 



91.**.**.29.*.*** Витрати на ремонт (поліпшення) підрядним способом, здійснені на виконання Комплексної про-
грами (Концепції, тощо) 
Плануються та обліковуються витрати на проведення робіт, які здійснюються для підтримання в 
робочому стані та одержання первинно очікуваних економічних вигод від використання основних 
засобів та ІНМА загальновиробничого призначення із залученням сторонніх організацій, якщо 
вони передбачені відповідними розпорядженням КМУ (Комплексною програмою, Концепцією, 
тощо). Ці витрати попередньо збираються на субрахунках “ремонт” бух. рахунку №23 

91. **.**.30.*.*** Витрати на ремонт (поліпшення) господарським способом, здійснені на виконання Комплексної 
програми (Концепції, тощо) 
Планується та обліковується вартість послуг власних ремонтних цехів та інших допоміжних ви-
робництв на проведення робіт, які здійснюються для підтримання в робочому стані та одержання 
первинно очікуваних економічних вигод від використання основних засобів та ІНМА загальнови-
робничого призначення, якщо вони передбачені відповідними розпорядженням КМУ (Комплекс-
ною програмою, Концепцією, тощо). Ці витрати попередньо збираються на субрахунках “ремонт” 
бух. рахунку №23 

91. **.**.31.*.*** Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних 
активів загальновиробничого призначення 
Планується та обліковується сума амортизаційних відрахувань основних засобів, інших необорот-
них матеріальних активів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення (будівлі, 
ПЕОМ, меблі та інші), розрахованих у відповідності з встановленими на підприємстві методами 

91. **.**.32.*.*** Витрати на операційну оренду 
Плануються та обліковуються витрати на операційну оренду основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення у вигляді нара-
хованих орендарем сум та роялті. 

91. **.**.33.*.*** Витрати на вивіз, зберігання, переробку і захоронення відпрацьованого ядерного палива 
Витрати на послуги по вивозу, зберіганню, переробці і захороненню відпрацьованого ядерного 
палива 

91. **.**.34.*.*** Витрати на митне оформлення вивозу відпрацьованого ядерного палива 
Вартість витрат на митне оформлення вивозу відпрацьованого ядерного палива 

91. **.**.35.*.*** Витрати на сплату збору у Пенсійний фонд  
вартість витрат на сплату збору у Пенсійний фонд від операцій купівлі валюти для оплати 
свіжого та послуг по вивозу, зберіганню, переробці і захороненню відпрацьованого ядерного 
палива і радіаційних відходів; 
забезпечення виробничого процесу сировиною, інструментами, пристроями, іншими засобами і 
предметами праці, інших виробничих витрат. 

91. **.**.36.*.*** Витрати на поводження з рідкими радіоактивними відходами 
Плануються та обліковуються витрати на послуги, матеріали, заробітну плату з відрахуваннями 
на соціальні заходи та інші витрати на поводження з рідкими радіоактивними відходами 

91. **.**.37.*.*** Витрати на поводження з твердими (в т.ч. отверділими) радіоактивними відходами 
Плануються та обліковуються витрати на послуги, матеріали, заробітну плату з відрахуваннями 
на соціальні заходи та інші витрати на поводження з твердими (в т.ч. отверділими) 
радіоактивними відходами 

91. **.**.38.*.*** Витрати на дезактивацію при поводженні з РАВ 
Плануються та обліковуються витрати при поводженні з радіоактивними відходами на 
дезактивацію виробничих приміщень, обладнання, спецодягу і ЗІЗ персоналу, роботи (послуги), 
матеріали, заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи  

91. **.**.39.*.*** Витрати на видачу банківських гарантій 
вартість витрат на сплату банківських гарантій оплати свіжого та послуг по вивозу, зберіганню, 
переробці і захороненню відпрацьованого ядерного палива і радіаційних відходів; 
вартість витрат на сплату банківських гарантій оплати операцій для забезпечення виробничого 
процесу сировиною, інструментами, пристроями, іншими засобами і предметами праці й інших 
виробничих витрат. 

 Витрати на охорону праці виробничого персоналу 
91. **.**.41.*.*** Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту   

Плануються та обліковуються витрати, пов’язані із забезпеченням найманих працівників 
спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхідні для виконання професійних 
обов’язків, та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), милом та іншими миючими засоба-
ми, знешкоджувальними засобами відповідно до норм, встановлених нормативно-правовими ак-
тами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та 
інших ЗІЗ у випадках невидачі їх адміністрацією 

91. **.**.42.*.*** Лікувально-профілактичне та інше спецхарчування  
Плануються та обліковуються витрати по забезпеченню працівників лікувально-профілактичним 
харчуванням, молоком, спецжирами тощо згідно з нормами, встановленими нормативно-
правовими актами 



91. **.**.43.*.*** 
 
 
 
 

Медико-санітарне забезпечення та реабілітація виробничого персоналу. Плануються та 
обліковуються витрати: 
на медико-санітарне обслуговування персоналу АЕС, згідно чинного законодавства, а саме: витра-
ти на оплату праці медичних працівників, відрахування на соціальні заходи, вартість 
матеріалів,медикаментів, 
 
 інструменту, енергії тощо, інші витрати; 
на проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів (в т.ч. обов’язковий первинний та періодичний профілактичний 
наркологічний) робітників, зайнятих на тяжких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними 
умовами праці, або таких, де існує необхідність у професійному відборі, а також щорічного 
обов’язкового медичного огляду осіб у віці до 21 року;  
оплата послуг медичних установ; 

91. **.**.44.*.*** Інші витрати на охорону праці: 
забезпечення працівників газованою  та  питною водою, поповнення аптечок; 
витрати на заходи, що входять до зведеної номенклатури заходів з охорони праці; 
витрати на заходи щодо попередження захворювань на виробництві; 
витрати на заходи, спрямовані на загальне покращення умов праці 

 Витрати, пов’язані із забезпеченням пожежної та воєнізованої охорони 
91. **.**.51.*.*** Витрати, пов’язані із забезпеченням воєнізованої охорони військовими частинами 
91.**.**.52.*.*** Витрати на охорону і перевезення ядерних матеріалів 

Плануються та обліковуються витрати на послуги сторонніх організацій по охороні і перевезенню 
ядерних матеріалів на підставі укладених договорів 

91.**.**.53.*.*** Витрати, пов’язані із забезпеченням пожежної охорони 
91. **.**.54.*.*** Витрати на утримання і ремонт протипожежних пристроїв, транспорту, засобів сигналізації 

Планується та обліковується вартість послуг на технічне обслуговування і ремонт протипожежних 
пристроїв, транспорту, засобів пожежної та охоронної сигналізації силами власних підрозділів та 
сторонніх організацій. 

91. **.**.55.*.*** Витрати на утримання аварійно-технічного центру НАЕК “Енергоатом” 
Вартість витрат на утримання аварійно-технічного центру НАЕК “Енергоатом”, діяльність якого 
пов’язана з забезпеченням постійної готовності України до швидких ефективних дій у разі виник-
нення аварій на підприємствах атомної енергетики, радіаційних аварій та відповідно до 
міжнародних зобов’язань України згідно з вимогами Міжнародного агентства по атомній енергії 
щодо створення національної системи ліквідації наслідків ядерних катастроф і аварій, крім 
адміністративних та інших операційних витрат. 

91. **.**.56.*.*** Витрати, пов’язані з забезпеченням воєнізованої охорони об’єктів загальновиробничого призна-
чення 
Плануються та обліковуються витрати на утримання ВОХР, що знаходиться в штаті 
підприємства. Дозволяється планувати та обліковувати всі витрати на утримання ВОХР, які 
розподіляти за призначенням охороняємих об’єктів. 

91. **.**.60.*.*** Витрати на заходи цивільної оборони 
Обліковуються витрати на здійснення заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної 
політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характе-
ру та інші заходи цивільної оборони. По цій статті також обліковуються витрати на видачу йоди-
ду калію та інших препаратів. 

91.**.**.61.*.*** Витрати на зв’язок 
Плануються та обліковуються  поштово-телеграфні послуги і послуги 
зв’язку (в т.ч. електронного і мобільного) силами сторонніх організацій для виробничих 
підрозділів підприємства 

91.**.**.62.*.*** Канцелярські витрати 
Плануються та обліковуються матеріальні витрати на канцелярські товари для забезпечення 
виробничій діяльності цехів, дільниць, служб тощо 

91.**.**.63.*.*** Друкарські витрати 
Плануються та обліковуються витрати на друкарські і палітурні роботи, по друкуванню бланків 
звітності та документації, що необхідні у виробничій діяльності цехів, дільниць, служб тощо, 
включаючи послуги сторонніх організацій 

91.**.**.64.*.*** Витрати на обов’язкове страхування транспортних засобів та цехового майна 
Плануються та обліковуються витрати по платежах зі страхування:  
ризиків цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебу-
вають у складі виробничих фондів загальновиробничого призначення; 
цехового майна, що пов’язане з виробничою діяльністю 

91. **.**.65.*.*** Витрати на обов’язкове страхування від іонізуючого випромінювання 
Плануються та обліковуються витрати по платежах зі страхування персоналу від іонізуючого 
випромінювання 



91. **.**.66.*.*** Витрати на страхування від екологічної та ядерної шкоди 
Плануються та обліковуються витрати по платежах зі страхування (включаючи добровільне) від 
екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана іншим особам, в тому числі при перевезенні 
ядерних матеріалів 

91. **.**.67.*.*** Витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад 
Планується та обліковується 
вартість транспортних послуг по перевезенню працівників виробничих підрозділів в напрямках, 
що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові 
витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до 
угод, укладених з транспортними підприємствами;  
витрати на перевезення працівників-інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад незалежно від 
наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування 

91. **.**.68.*.*** Витрати на транспортне обслуговування 
Плануються та обліковуються  транспортні послуги сторонніх організацій та власного транспорт-
ного підприємства з розподіленням по підрозділам-замовникам 

91. **.**.69.*.*** Поточні витрати на заходи природоохоронного призначення 
Плануються та обліковуються витрати по послугах сторонніх організацій з приймання, зберігання, 
переробки, захоронення та ліквідації екологічно небезпечних відходів та інших промислових 
відходів (утилізація ртутних і люмінесцентних ламп, вивіз мулу тощо) 

 Податки, збори та інші обов’язкові платежі 
Плануються та обліковуються витрати по загальнодержавним і місцевим податкам, зборам та 
іншим обов’язковим платежам, що безпосередньо пов’язані з виробничим процесом: 

91. **.**.70.*.*** а) плата за землю 
плануються та обліковуються витрати по платі земельного податку   за виробничі земельні 
ділянки, що засвідчені актом на право власності, або правом користування 

91. **.**.71.*.*** б) податок з власників транспортних засобів  
плануються та обліковуються витрати по податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів загальновиробничого призначення 

91. **.**.72.*.*** в) плата за забруднення навколишнього природного середовища 
плануються та обліковуються витрати по збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення 
речовин у навколишнє природне середовище, скиди та розміщення відходів у межах ліміту 

91. **.**.73.*.*** г) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 
плануються та обліковуються витрати по збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за раху-
нок державного бюджету, при надрокористуванні тих видів корисних копалин, що використову-
ються у виробничому процесі підприємства 

91. **.**.74.*.*** д) збір за спеціальне використання водних ресурсів 
плануються та обліковуються витрати по платі за спеціальне використання водних ресурсів, що 
використовуються на господарські, санітарно-гігієнічні та питні потреби виробничого персоналу 

91. **.**.75.*.*** е) комунальний податок: плануються та обліковуються витрати по комунальному податку, який 
сплачується виходячи із середньооблікової чисельності працівників виробничих підрозділів 

91. **.**.79.*.*** є) інші податки, збори і платежі, передбачені законодавством 
91. **.**.80.*.*** Витрати, пов’язані з обов’язковим особистим страхуванням від нещасних випадків на транспорті 

(страхування водіїв) 
91.**.**.81.*.*** Виплати на відшкодування заробітку та інших витрат у випадках завданого каліцтва або іншого 

ушкодження здоров’я працівника виробничого персоналу 
91. **.**.82.*.*** Виплата звільненим виробничим працівникам вихідної допомоги, передбаченої законодавством 
91. **.**.83.*.*** Забезпечення майбутніх витрат на виплату винагороди по підсумках роботи за рік 
91. **.**.84.*.*** Забезпечення майбутніх витрат на виплату щорічної винагороди за вислугу років 
91. **.**.85.*.*** Забезпечення майбутніх витрат на виплату щорічних і додаткових відпусток відповідно до зако-

нодавства 
91. **.**.86.*.*** Інші витрати, що не відносяться до фонду оплати праці, в т.ч. оплата перших п'яти днів 

тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (в тому числі і робітників, зарплата 
яких обліковується на рах.23(ст.02-04,11,30 тощо).  

91.**.**.90.*.*** Списання загальновиробничих витрат 
91.**.**.99.*.*** Інші витрати 

Обліковуються втрати від псування і нестачі матеріальних цінностей, інші витрати загальногос-
подарського призначення, що не знайшли відображення у попередніх статтях: 
втрати від псування і нестачі матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку; 
виплата компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту 
і особистого транспорту; 
інші витрати 

 



по рахунку №92 «Адміністративні витрати» 
 

Шифр бух. рахунку та 
субрахунку 

Найменування статей та їх стислий зміст 
 

 Витрати на утримання апарату управління підприємством 
92.**.**.01.*.*** Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарсько-

го персоналу 
Плануються та обліковуються витрати на оплату праці апарату управління підприємством 
(керівництво, апарат при керівництві, служби та відділи відповідно до номенклатури посад та 
підрозділів №1): 
а) основна заробітна плата  згідно з додатком А; 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з додатком 
В. 

92.**.**.02.*.*** Відрахування на соціальні заходи апарату управління та іншого загальногосподарського пер-
соналу 
Плануються та обліковуються відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці та 
інших виплат апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу 

92.**.**.03.*.*** 
 
 
 
 

Витрати на службові відрядження апарату управління 
Плануються та обліковуються витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених 
законодавством, і службових роз’їздів апарату управління та іншого загальногосподарського 
персоналу: 
а) добові; 
б) витрати на проїзд; 
в) витрати на проживання; 
д) інші витрати у відрядженні 

92.**.**.03.1.*** добові в межах норм, передбачених законодавством 
92.**.**.03.2.*** інші відряджувальні витрати 
92.**.**.03.3.*** візовий збір 
92.**.**.03.4.*** бронювання квитків 
  
92.**.**.08.*.*** 
 

Витрати, пов'язані із матеріально-технічним забезпеченням апарату управління та іншого 
загальногосподарського персоналу 
 

92.**.**.08.1.*** Витрати пов'язані із використанням службових автомобілів 
92.**.**.08.2.*** Придбання спеціальної літератури та передплата спеціалізованих періодичних видань 
92.**.**.08.3.*** Канцелярські, друкарські витрати, у т.ч. видання довідників 
92.**.**.08.4.*** Інші матеріали, у т.ч. бланки 
92.**.**.09.*.*** Витрати на інформаційно-консультаційні послуги 

Оплата послуг інформаційно-консультаційного характеру, зокрема  доступ до інформаційних 
мереж, баз даних тощо 

92.**.**.09.1*.*** Обслуговування та доступ до інформаційних мереж, включаючи програмне забезпечення, яке 
обліковується на балансі Компанії 

92.**.**.09.2*.*** Консультаційні послуги, зокрема участь у конференціях, круглих столах, надання експертних 
висновків тощо 

92.**.**.10.*.*** Витрати на зв'язок 

92.**.**.10.1.*** Поштово-телеграфні послуги 

92.**.**.10.2.*** Послуги телефонного зв'язку, факсимільного зв'язку 

92.**.**.10.3.*** Послуги операторів мобільного зв'язку 

92.**.**.10.4.*** Послуги електронного зв’язку, в тому числі інтернет  

92.**.**.11.*.*** Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних державних дозволів 
Плануються і обліковуються витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних державних 
дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи 
плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, крім витрат на придбання 
торгових патентів 

92.**.**.12.*.*** Послуги сторонніх організацій щодо організаційно-технічних витрат 
92.**.**.12.1.*** Нотаріальні послуги, держмито (крім витрат на судові розгляди) 
92.**.**.12.2.*** Переклади, публікації оголошень, зокрема про закупівлі. 
92.**.**.12.3.*** 
 

Будь-які послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством, та які на-
даються органами виконавчої влади та місц. самоврядування та створеними ними установами 
і організаціями 

92.**.**.12.4.*** Послуги з оцінки майна, у т.ч. переданого в заставу 



92.**.**.12.5.*** Витрати на інші послуги, якщо штатним розкладом не передбачено відповідні функціональні 
служби 

92.**.**.12.6.*** Інші, зокрема витрати на оприлюднення річного звіту тощо 
92.**.**.13.*.*** Аудиторські послуги, зокрема проведення аудиту згідно з чинним законодавством, 

добровільне проведення аудиту за рішенням підприємства, інші аудиторські послуги. 
92.**.**.14.*.*** Юридичні послуги, в т.ч. врегулювання суперечностей в судових органах 
92.**.**.14.1.*** 
 

Врегулювання суперечностей в судових органах (інформаційне обслуговування судового 
процесу, судові експертизи, держмито, 

92.**.**.14.2.*** 
 

Юридичні послуги, зокрема участь у судових процесах, юридичні висновки, адвокатські по-
слуги, послуги арбітражного керуючого тощо 

92.**.**.15.*.*** Представницькі та інші організаційні витрати 
Плануються та обліковуються витрати на прийом та обслуговування іноземних представників 
та делегацій, а також представників інших підприємств, що прибули по запрошенню з метою 
здійснення міжнародних зв’язків, встановлення і підтримання взаємовигідного 
співробітництва; витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розпов-
сюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання 
послуг з рекламними цілями 

92.**.**.16.*.*** Витрати за розрахунково-касове обслуговування 
Плануються та обліковуються витрати за розрахунково-касове обслуговування комерц. банків 
та інших кредитно-фінансових установ, зокрема витрати, пов'язані з проведенням розрахунків 
клієнтів через рахунки,у т.ч. валютні, кредитні, використання системи "Клієнт-банк", 
телекомунікаційного зв'язку 

92.**.**.17.*.*** Витрати, пов’язані з оплатою інших послуг комерційних банків та інших кредитно-
фінансових установ 
Плануються та обліковуються витрати за отримання гарантій, вексельного авалю, зберігання 
векселів, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов’язань, орендою 
депозитарних комірок, поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних з грошовим 
обігом 

92.**.**.18.*.*** Загальні корпоративні витрати 
 Витрати на утримання і експлуатацію основних засобів і інших необоротних матеріальних 

активів загальногосподарського призначення 
92.**.**.21.*.*** Витрати на оплату праці робітників, зайнятих обслуговуванням основних засобів загально-

господарського призначення 
а) основна заробітна плата згідно з додатком А; 
б) додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з додатком 
В. 

92.**.**.22.*.*** Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, зайнятих обслугову-
ванням ОЗ загальногосподарського призначення 

92.**.**.23.*.*** Витрати на утримання та технічне обслуговування будівель і службових приміщень, інших 
ОЗ загальногосподарського призначення: 
а) опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення; 
б) послуги допоміжних та обслуговуючих виробництв; 
в) матеріали, запасні частини, комплектуючі вироби для утримання та технічного обслугову-
вання будинків, споруд, дворів, мереж, інших ОЗ загальногосподарського призначення; 
г) послуги СЕС та інших сторонніх організацій, комунальні витрати; д) вентиляція та інші 
витрати. 

92.**.**.24.*.*** Витрати на ремонт (поліпшення) підрядним способом 
Плануються та обліковуються витрати на проведення робіт, які здійснюються для 
підтримання в робочому стані та одержанням первинно очікуваних економічних вигод від 
використання основних засобів та ІНМА загальногосподарського призначення із залученням 
сторонніх організацій. Ці витрати попередньо збираються на субрахунках “ремонт” бух. ра-
хунку №23 

92.**.**.25.*.*** Витрати на ремонт (поліпшення) господарським способом 
Плануються та обліковуються витрати на проведення робіт, які здійснюються для 
підтримання в робочому стані та одержанням первинно очікуваних економічних вигод від 
використання основних засобів та ІНМА загальногосподарського призначення господарським 
способом. Ці витрати попередньо збираються на субрахунках “ремонт” бух. рахунку №23 

  
92.**.**.31.*.*** Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних 

активів загальногосподарського призначення 
92.**.**.32.*.*** 
 

Витрати на операційну оренду основних засобів, та роялті, що мають загальногосподарське 
призначення 

92.**.**.32.1.*** Операційна оренда 
92.**.**.32.2.*** Роялті 
92.**.**.33.*.*** Витрати на страхування основних засобів загальногосподарського призначення 
92.**.**.34.*.*** Витрати на страхування загальногосподарського персоналу, у т.ч. ризиків цивільної 

відповідальності 
92.**.**.35.*.*** Поточні витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного при-



значення 
Плануються та обліковуються витрати, які не увійшли до складу загальновиробничих витрат  

92.**.**.41.*.*** Витрати, пов’язані з забезпеченням пожежної, сторожової і воєнізованої охорони об’єктів 
загальногосподарського призначення 
Плануються та обліковуються витрати (крім витрат на оплату праці) на утримання 
відповідних служб (ВОХР), які знаходяться у штаті підприємства, а також послуги сторонніх 
підприємств 

92.**.**.42.*.*** Витрати на охорону праці.  
92.**.**.42.1.*** Витрати на забезпечення працівників загальногосподарського персоналу спеціальним одягом, 

взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями, що необхідні для ви-
конання професійних обов’язків, милом та іншими миючими засобами, знешкоджуючими 
засобами, відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими 
актами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними засобів індивідуального 
захисту у випадках невидачі їх адміністрацією 

92.**.**.42.2.*** Витрати на забезпечення правил техніки безпеки праці, охорони праці, санітарно-гігієнічних  
та інших спеціальних вимог 
а) витрати на заходи по охороні праці, попередженню захворювань на виробництві та загаль-
ному покращенню умов праці; 
б) забезпечення працівників газованою та питною водою, поповнення аптечок та інші витрати 
на охорону праці; 
плануються та обліковуються витрати на забезпечення правил техніки безпеки праці, охорони 
праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної 
експлуатації, нагляду і контролю у встановленому законодавством порядку 

92.**.**.42.3.*** 
 

Витрати на забезпечення працівників апарату управління та іншого загальногосподарського 
персоналу лікувально-профілактичним  та іншими видами спеціального харчування 

92.**.**.42.4.*** Витрати на медико-санітарне забезпечення та реабілітацію  адміністративного та іншого за-
гальногосподарського персоналу 
Плануються та обліковуються витрати на проведення попереднього (при прийнятті на роботу) 
і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів (обов’язковий первинний та 
періодичні профілактичні наркологічні огляди) адміністративного та загальногосподарського 
персоналу, вартість медикаментів, інструментів та інші витрати згідно з програмою 
реабілітації персоналу 

92.**.**.45.*.*** Витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад 
Планується та обліковується 
вартість транспортних послуг по перевезенню адміністративного та іншого загальногоспо-
дарського персоналу в напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загаль-
ного користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського паса-
жирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними 
підприємствами; 
витрати на перевезення працівників-інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад незалежно від 
наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування 

92.**.**.47.*.*** Витрати, пов’язані з набором робочої сили 
Плануються та обліковуються витрати, пов’язані з набором робочої сили, передбачені законо-
давством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх професійно-технічних учи-
лищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до 
місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи. Також 
плануються та обліковуються витрати, пов’язані з виплатою працівникам відшкодування вит-
рат у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість за 
попереднім погодженням, у порядку оргнабору або громадського призову 

92.**.**.51.*.*** Витрати, пов'язані з підвищенням кваліфікації, підготовкою та перепідготовкою персоналу 
апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу 

92.**.**.51.1.*** Витрати на участь в семінарах, курсах по підвищенню кваліфікації 
92.**.**.51.2.*** Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів 
92.**.**.51.4.*** Витрати на відрядження 
 
 
 
 

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов”язкові платежі 
Плануються та обліковуються податки, збори та інші обов’язкові платежі, встановлені Зако-
ном України “Про систему оподаткування”, крім податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції (рах.91) та інших 
операційних витрат (рах.94) 

92.**.**.70.*.*** 
 

Плата за землю 
Розраховується виходячи із площі земельної ділянки, на якій розташовані основні засоби 
адміністративного та іншого загальногосподарського призначення з урахуванням її грошової 
оцінки 

92.**.**.71.*.*** Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів загальногосподарсь-
кого призначення 

92.**.**.72.*.*** Податок на використання радіочастот 
92.**.**.73.*.*** Відрахування на проведення геологорозвідувальних робіт 

Обліковуються витрати на сплату збору при видобуванні тих корисних копалин, котрі вико-
ристовуються для загальногосподарських потреб 



92.**.**.74.*.*** 
 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів 
Обліковуються витрати на сплату збору за використання водних ресурсів для загальногоспо-
дарських потреб 

92.**.**.75.*.*** Комунальний податок 
Розраховується виходячи з середньооблікової чисельності працівників апарату управління та 
іншого загальногосподарського персоналу 

92.**.**.79.*.*** 
 

Інші податки та збори за послуги, якщо вони використовуються працівниками апарату 
управління та іншим загальногосподарським персоналом 

 Інші загальногосподарські витрати, що не знайшли відображення в попередніх статтях: 
92.**.**.81.*.*** Виплати на відшкодування заробітку та інших витрат у випадках завданого каліцтва або 

іншого ушкодження здоров’я працівників апарату управління та іншого загальногосподарсь-
кого персоналу 

92.**.**.82.*.*** Виплати звільненим працівникам вихідної допомоги, передбаченої законодавством 

92. **.**.83.*.*** Забезпечення майбутніх витрат на виплату винагороди по підсумках роботи за рік 
92. **.**.84.*.*** Забезпечення майбутніх витрат на виплату щорічної винагороди за вислугу років 
92. **.**.85.*.*** Забезпечення майбутніх витрат на виплату щорічних і додаткових відпусток відповідно до 

законодавства 
92. **.**.86.*.*** Інші витрати, що не відносяться до фонду оплати праці, в т.ч. оплата перших п'яти днів 

тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства.  
92.**.**.99.*.*** Інші витрати 

по рахунку №94 
«Інші витрати операційної діяльності» 

Шифр бух. рахунку та 
субрахунку 

Найменування  статей та їх стислий зміст 

94.10.**.01.0.*** Витрати на дослідження і розробки 
Витрати, пов'язані з дослідженнями і розробками, що здійснюються підприємством, якщо такі 
дослідження і розробки відповідають П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» (науково-
дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи, що здійснюються в даний час на АЕС, не 
відповідають цьому визначенню і відносяться на витрати основного виробництва) 

94.20.**.02.0.000 Собівартість реалізованої іноземної валюти 
Витрати в іноземній валюті, визначені шляхом перерахування іноземної валюти в 
національну  грошову одиницю за курсом НБУ на дату продажу, а також витрати, пов'язані з 
продажем іноземної валюти (оплата послуг банку і МБВР) 

94.30.**.03 Собівартість реалізованих виробничих запасів 
Вартість  реалізованих товарних запасів, визначені за одним із методів вибуття запасів згідно 
з П(С)БО 9 «Запаси»; витрати, що виникли в результаті реалізації запасів і витрати на збут, 
що відносяться до реалізації товарних запасів (у тому числі відповідні витрати відособлених 
підрозділів): 

94.30.**.03.1.000 Собівартість реалізованих виробничих запасів 
94.30.**.03.2.000 Собівартість реалізованих товарів 
94.30.**.03.3.000 Собівартість реалізованої електроенергії за нерегульованим тарифом (включаючи вартість 

інформаційних послуг) 
94.30.**.03.4.000 Собівартість реалізованих інших оборотних активів 
94.30.**.03.6.*** Витрати на реалізацію оборотних активів, крім тих що перебували у податковій заставі 

Обліковуються витрати, пов’язані з реалізацією оборотних активів, включаючи проведення 
експертної оцінки тощо 

94.30.**.03.7.000 Собівартість реалізованих матеріальних цінностей, що перебували в податковій заставі 
94.30.**.03.8.*** Витрати на реалізацію оборотних активів, що перебували у податковій заставі 

Обліковуються витрати, пов’язані з реалізацією оборотних активів, включаючи проведення 
експертної оцінки тощо 

94.40.**.04 Сумнівні та безнадійні борги 
Узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних і безнадійних боргів на 
заборгованість за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги і про суму списання 
поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною й утворення якої не було 
пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг: 

94.40.**.04.1.*** Нарахування резерву сумнівних боргів 
94.40.**.04.2.*** Списання безнадійної дебіторської заборгованості 
94.50.**.05.0.*** Втрати від операційної курсової різниці 

Втрати по активах і зобов'язаннях операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні 
до іноземної валюти 

94.60.**.06.0.*** Втрати від знецінення запасів 
Втрати, пов'язані зі знецінюванням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» 

94.70.**.07.0.*** Нестачі і втрати від псування цінностей 
Нестачі коштів і інших цінностей; втрати від псування цінностей, виявлені в процесі заготівлі, 
переробки, збереження і реалізації, якщо на момент установлення нестачі винуватець не ви-
явлений. (Одночасно зі списанням на витрати здійснюється зарахування балансової вартості 
списаного активу на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи») 



94.80.**.08 Визнані штрафи, пені, неустойки. Визнані економічні санкції за невиконання підприємством 
законодавства та умов договору: 

94.80.**.08.1.*** по бюджетних платежах 
94.80.**.08.2.*** по позабюджетних платежах (включаючи ПФ, соцстрах) 
94.80.**.08.3.*** за рішеннями контролюючих органів (крім бюджетних та позабюджетних платежів) 
94.80.**.08.4.*** пеня за порушення вимог договорів 
94.80.**.08.5.*** інфляційні, річні за порушення вимог договорів 
94.80.**.08.6.*** держмито та інші платежі за порушення вимог договорів 
94.80.**.08.7.*** інші платежі за рішенням суду 
94.80.**.08.8.*** штрафні санкції за нестворені робочі місця для інвалідів 
94.91 Витрати на соціальний розвиток 
 Утримання і експлуатація об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призна-

чення, що обліковуються на балансі, включаючи їх амортизацію 
94.91.**.09.*.*** Об’єкти житлово-комунального господарства (за переліком кожної АЕС) 
94.91.**.11.*.*** Об’єкти охорони здоров’я (за переліком кожної АЕС) 

Обліковуються витрати на утримання і експлуатацію профілакторіїв, санаторіїв, СМСЧ, СЕС, 
баз відпочинку тощо 

94.91.**.12.*.*** Об’єкти громадського харчування (за переліком кожної АЕС)  
Обліковуються витрати їдалень та інших об’єктів харчування, крім витрат на організацію 
ЛПХ 

94.91.**.13.0.*** Витрати із забезпечення діяльності профспілкового комітету 
Витрати, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації: обладнані 
приміщення, засоби зв’язку, оргтехніка, автотранспорт згідно з заявками, забезпечення їх 
експлуатації і охорони 

94.91.**.14.*.*** Інші об’єкти соціально-культурного призначення (за переліком кожної АЕС) 
94.91.**.15.*.*** Фінансування переданих у комунальну власність об’єктів соціальної сфери: 
94.91.**.15.1.*** Фінансування переданих у комунальну власність об’єктів житлово-комунального господарст-

ва 
94.91.**.15.2.*** Фінансування переданих у комунальну власність дитячих дошкільних закладів 
94.91.**.15.3.*** Фінансування переданих у комунальну власність інших об’єктів соціальної сфери 
94.91.**.16.0.*** Відрахування профкому 
94.91.**.17.0.*** Витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад, що не знайшли відображення на 

інших рахунках. 
94.91.**.18.*.*** Витрати на проведення культурно-освітніх, оздоровчих заходів та інших масових заходів: 
94.91.**.18.1.*** культурно-масові заходи 
94.91.**.18.2.*** спортивні заходи 
94.91.**.18.3.*** оздоровчі заходи 
94.91.**.18.4.*** робота з молоддю 
94.91.**.18.5.*** витрати на організацію та участь у профспілкових конференціях, з’їздах тощо 
94.91.**.18.6.*** інші 
94.91.**.19.*.*** Витрати на оздоровлення робітників: 
94.91.**.19.1.*** проведення психо-фізичної та іншої реабілітації персоналу 
94.91.**.19.2.*** здешевлення харчування працівників 
94.91.**.19.3.*** витрати на придбання та компенсацію путівок на оздоровлення та відпочинок 
94.91.**.20.*.*** Інші соціальні витрати, що передбачені законодавством, колективною угодою або надані за 

спільними рішеннями адміністрації та  профспілок: 
94.91.**.20.1.*** матеріальна допомога дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям-напівсиротам 
94.91.**.20.2.*** матеріальна допомога при втраті годувальника 
94.91.**.20.3.*** одноразова матеріальна допомога на поховання 
94.91.**.20.4.*** матеріальна допомога при народженні дитини 
94.91.**.20.5.*** матеріальна допомога при догляді за дитиною до 3 років 
94.91.**.20.6.*** одноразова допомога при виході на пенсію 
94.91.**.20.7.*** доплата до пенсії непрацюючим пенсіонерам 
94.91.**.20.8.*** компенсація за теплоенергію пенсіонерам та допомога на поховання пенсіонера 
94.91.**.21.1.*** стипендії (дітям-сиротам, що навчаються в вузах – за рішенням адміністрації та профкому) 
94.91.**.21.2.*** матеріальна допомога в зв’язку зі скрутним матеріальним становищем за рішенням 

адміністрації та профкому                             
94.91.**.21.3.*** компенсація на оздоровлення в зв’язку з переведенням на нижче оплачувану роботу за станом 

здоров’я 
94.91.**.21.4.*** пільги за рахунок підприємства, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС 
94.91.**.21.5.*** погашення позик за спільним рішенням або колективною угодою 
94.91.**.21.6.*** матеріальна допомога на лікування 
94.91.**.21.7.*** одноразова виплата працівникам, що повернулися з термінової  військової служби 
94.91.**.21.8.*** пільги по квартплаті (за спіл. рішенням адміністрації та профкому) 
94.91.**.21.9.*** ритуальні послуги 
94.91.**.22.1.*** виплати на відрядження понад норми, що передбачені законодавством 
94.91.**.22.2.*** премії до ювілейних та святкових дат 



94.91.**.22.3.*** витрати по виплаті вихідної допомоги 
94.91.**.22.4.*** витрати на транспортні послуги, що надані згідно до колективної угоди 
94.91.**.22.5.*** інші виплати та пільги за колдоговором 
94.91.**.29.0.*** Відрахування в фонди страхування (на витрати, перераховані у попередніх статтях) 
94.91.**.30.0.*** Витрати на страхування, що не знайшли відображення на інших рахунках 
94.91.**.31.*.*** Інші витрати на соц. Розвиток 
94.92 Витрати на розвиток виробництва 
94.92.**.40.*.*** Витрати на підготовку кадрів: 
94.92.**.40.1.*** утримання СІЯЕП 
94.92.**.40.2.*** утримання та експлуатація СПТУ 
94.92.**.40.3.*** витрати на підготовку експлуатаційних кадрів енергоблоків, що будуються (які не знайшли 

відображення на інших рахунках) 
94.92.**.40.4.*** інші витрати на підготовку кадрів, що не знайшли відображення на інших рахунках 
94.92.**.41.0.*** Представницькі витрати, що не знайшли відображення на інших рахунках 
94.92.**.42.0.*** Робота з громадськістю 

Обліковуються витрати на професіональну орієнтацію та  пропаганду атомної енергетики, у 
тому числі витрати на утримання редакцій станційних газет та студій місцевого телебачення 

94.92.**.43.0.*** Внески в Укр. ядерне товариство, ВАО АЕС, торгово-виробничу  палату та інші асоціації 
94.92.**.44.0.*** Утримання об’єктів, частково уведених до експлуатації 

Обліковуються амортизація та інші витрати на утримання об’єктів, що введені в 
експлуатацію, але не використовуються 
 

94.92.**.45.0.*** Оплата проїзду студентам-заочникам 
94.92.**.46.0.*** Інші витрати на забезпечення виробництва, що не знайшли відображення на інших рахунках. 

 
94.92.**.47.0.*** Інші витрати, пов’язані з розвитком виробництва 
94.92.**.48.0.*** Інші витрати, здійснені на виконання Комплексної програми (Концепції, тощо) 

Обліковуються некапітальні витрати, що передбачені відповідними розпорядженням КМУ 
(Комплексною програмою, Концепцією, тощо), які не знайшли відображення на інших рахун-
ках 

94.93 Витрати на виробництво іншої продукції, робіт, послуг 
94.94 Інші операційні витрати 
   



 

Шифри витрат по елементах 
 

Шифр  Найменування (зміст) 
1** Матеріальні витрати 
110 Витрати сировини й матеріалів 
120 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 

 Витрати палива й енергії 
131 Витрати палива 
132 Витрати енергії 
140 Витрати тари й тарних матеріалів 
150 Витрати будівельних матеріалів 
160 Витрати запасних частин 
170 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 
180 Витрати товарів 

 Інші матеріальні витрати 
191 Інші матеріальні витрати 
192 Плата за воду 
193 Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту 
2** Витрати на оплату праці 
210 Виплати за окладами й тарифами 
220 Премії, заохочення, надбавки та доплати 
230 Компенсаційні виплати 
240 Оплата  відпусток 

 Оплата  іншого невідпрацьованого часу 
  

252 Навчальні відпустки 
253 Оплата  іншого невідпрацьованого часу 

 Інші витрати на оплату праці 
261 Виплати у зв’язку з реорганізацією та скороченням штатів 
262 Інші витрати на оплату праці 
3** Відрахування на соціальні заходи 
310 Відрахування на пенсійне забезпечення  
320 Відрахування на соціальне страхування  
330 Страхування на випадок безробіття 
340 Відрахування на індивідуальне страхування 
350 Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-

падку на виробництві 
360 Інші обов’язкові збори і відрахування на соціальні заходи 
4** Амортизація 

 Амортизація основних засобів 
 

411 Амортизація основних засобів виробничого призначення 
 

412 Амортизація основних засобів невиробничого призначення 
 Амортизація  інших необоротних матеріальних активів  

421 Амортизація  інших необоротних матеріальних активів виробничого при-
значення 

422 Амортизація  інших необоротних матеріальних активів невиробничого 



призначення 
 Амортизація нематеріальних активів 

431 Амортизація нематеріальних активів виробничого призначення 
432 Амортизація нематеріальних активів невиробничого призначення 
5** Інші операційні витрати 

 Витрати на відрядження 
511 Добові 
512 Витрати на проїзд 
513 Витрати на проживання 
514 Інші витрати у відрядженні 
519 Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

 коштів підприємства. 
520 Інші витрати, що не відносяться до фонду оплати праці 

 Орендна плата 
521 Орендна плата 
522 Оренда земельних ділянок 

 Податки і збори 
531 Плата за забруднення навколишнього середовища 
532 Плата за землю 
533 Інші обов’язкові платежі 
540 Оплата робіт (послуг), виконаних сторонніми підприємствами 
550 Роботи (послуги), отримані від інших відокремлених підрозділів 
560 Списання загальновиробничих витрат 
599 Інші витрати 

 
 


