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СС
ь о годні в світі роз -
ви ток оп то вих рин -
ків елект рич ної ене -

р гії пов'яза ний з пе ре хо дом до
пов но ма сш таб них кон ку ре нт -
них  мо де лей [4].  В Ук раїні
рес т рук ту ри зація оп то во го
рин ку елект рич ної енергії
пов'яза на з впро вад жен ням мо -
делі рин ку двос то ронніх до го -
ворів та ба лан су ю чо го рин ку
елект рич ної енер гією (РДДБ)
[1]. 

Но ва мо дель функціону -
ван ня РДДБ Ук раїни в за галь -
но му ви пад ку пе ред ба чає ук -
ла дан ня двос то ронніх до го -
ворів на купівлю та про даж
елект рич ної енергії між ви роб -
ни ка ми та пос та чаль ни ка ми
елект рич ної енергії, ук ла дан -
ня до го ворів на біржі елект -
рич ної енергії, а та кож учаcть,
при наймні, ви роб ників у  ба -
лан су ю чо му рин ку та рин ку
до поміжних пос луг. Адмініст -
ра  тив не та тех но логічне ке ру -
ван ня ро бо тою РДДБ Ук раїни
ви ко нуєть ся сис тем ним опе ра -
то ром, опе ра то ром біржі елек -
т  рич ної енергії та адміністра -
то ром роз ра хунків. Крім то го,
на кон ку ре нт но му рин ку елек -
т рич ної енергії пе ред ба че но
на дан ня ря ду пос луг, що за -
без пе чу ють ре алізацію та під -
трим ку ос нов них про цесів на
рин ку, нап рик лад, уре гу лю -
ван ня  роз ра хунків, білінг, ко -
мер цій ний облік, вис тав лен ня
ра хунків то що. 

Функціону ван ня кон ку ре -
нт ної мо делі рин ку елект рич -

ної енергії, зок ре ма і РДДБ, пот ре бує по бу до ви
комп ле кс ної сис те ми ко мунікацій та за без пе чен -
ня елект рон но го обміну інфор мацією між учас ни -
ка ми рин ку, зок ре ма і в час тині да них що до
торгівлі елект рич ною енергією. На Рис. 1. на ве де -

но за галь ний прик лад ре алізації елект рон но го
обміну інфор мацією між учас ни ка ми кон ку ре нт -
но го рин ку, що зас но вані на ви ко рис танні су час -
них інфор маційних Інтер нет<тех но логій, зок ре ма
і роз ши рю ва ної мо ви розмітки (XML — Ex ten -
sible Markup Language), елект рон но го обміну
інфор мацією у фор маті XML за без пе чуєть ся
шля хом ви ко рис тан ня циф ро вих під пи сів та
шиф ру ван ня час ти ни XML файлів та ких по -
відом лень [5].

Ос но вою  елект рон но го обміну інфор мацією
та йо го ефек тив но го функціону ван ня що до
торгівлі елект рич ною енергією на кон ку ре нт но му
рин ку є за без пе чен ня ви ко рис тан ня за галь ної та
уніфіко ва ної схе ми іден тифікації. 

До пер вин них об'єктів, які ма ють бу ти іден -
тифіко вані, відно сять ся: 

< суб'єкти рин ку: торгівці, ви роб ни ки, пос та -
чаль ни ки, сис темні опе ра то ри, ве ликі спо жи вачі,
енер ге тичні біржі, опе ра то ри магістраль них ме -
реж, опе ра то ри роз поділь них ме реж, аген ти та
пос та чаль ни ки пос луг (бро ке ри, пос та чаль ни ки
пос луг ко мерційно го обліку, пос та чаль ник клі -
рин го вих пос луг);

< об ласть рин ку: роз подільчі ме режі, магі ст -
ральні ме режі, зо ни ба лан су ван ня (зо ни конт ро -
лю), які скла да ють ся з ря ду елект рич них ме реж,
об лас тей рин ку то що;

< точ ки вимірю ван ня: ге не ра торні аг ре га ти,
між сис темні зв'яз ки, приєднан ня спо жи вачів
то що. 

Слід заз на чи ти, що на сь о годні в ба гать ох
країнах Євро пи ви ко рис то ву ють ся різні схе ми
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іден тифікації учас ників рин ку
елект рич ної енер гії. Од нак інтег -
рація кон ку ре нт них ринків елек -
т рич ної енергії країн Євро пи
пот ре бує  ство рен ня та зап ро вад -
жен ня єди ної схе ми іден ти фіка -
ції, яка знімає певні об ме жен  ня
що до ви ко рис тан ня націо наль -
них схем іден тифікації. Це є не -
об хід ним, в пер шу чер гу, для за -
без пе чен ня елект рон но го обміну інфор мацією
між учас ни ка ми в ме жах національ но го рин ку, а
та кож між різни ми рин ка ми елект рич ної енергії,
оп тимізації вит рат на прис воєння  кодів іден ти фі -
кації та за без пе чен ня іден тифікації усіх об'єктів
на кон ку ре нт но му рин ку елект рич ної енергії, що
є пе ре ду мо вою збе ре жен ня стабіль ності та про зо -
рості торгівлі елект рич ною енергією між країна -
ми Євро пи шля хом за без пе чен ня спіль них пра -
вил елект рон но го обміну да ни ми як все ре дині
кож но го рин ку, так і при взаємодії з суміжни ми
рин ка ми.

Слід заз на чи ти, що впро вад жен ня мо делі
РДДБ в Ук раїні, а та кож не обхідність інфор ма -
цій ної взаємодії рин ку елект рич ної енергії Ук -
раїни з рин ка ми країн Євро пи пот ре бує впро вад -
жен ня в Ук раїні уніфіко ва ної сис те ми іден ти фі -
ка ції суб'єктів та об'єктів в РДДБ Ук раїни [2]. 

До ос тан нь о го ча су на кон ку ре нт них енер ге -
тич них рин ках різних країн ви ко рис то ву ва лись
різні схе ми іден тифікації. Сь о годні, крім спе -
цифічних національ них схем іден тифікації, все
біль ше ви ко рис то ву ють такі схе ми, як — іден -
тифікаційний код євро пейсь ких опе ра торів
магістраль них ме реж  (EIC) [3] та міжна родні
сис те ми  іден тифікації та ко ду ван ня, нап рик лад,
GS1 (EAN) [5].

У схемі іден тифікації GS1, на да ють ся нас -
тупні па ра мет ри іден тифікації: гло баль ний  іден -
тифікаційний код учас ни ка рин ку (GLN) та об -
ласті  ме режі, що містить код з 13 цифр, вклю ча ю -
чи і конт роль ний сим вол; гло баль ний код від по -
від ності пос лу ги (GSRN) для то чок вимірю ван ня,
що скла даєть ся з 18 цифр ра зом із конт роль ним
сим во лом.  Заз на че на схе ма іден тифікації функ -
ціо нує на платній ос нові.

Іден тифікаційний код EIC спеціаль но роз -
роб ле но для спіль но го енер ге тич но го рин ку країн
Євро пейсь ко го Со ю зу і зок ре ма для за без пе чен ня
інфор маційно го обміну на кон ку ре нт них рин ках
елект рич ної енергії . У за галь но му ви пад ку ство -
рен ня EIC пе ред ба чає по дан ня учас ни кам рин ку
за яв ки на ство рен ня іден тифікаційно го ко ду, пе -
ревірка та прис воєння ЕІС. У ви пад ку ко ли учас -
ник рин ку вже має іден тифікаційний код в сис -

темі GS1, то при от ри манні ЕІС йо му дос татньо
прис воїти "префікс" з двох сим волів, що від по -
відає ор га ну ви дачі ЕІС.

На Рис. 2 на ве де на за галь на струк ту ра схе ми
іден тифікації за ЕІС, який по бу до ва но на бук ве -
но<но мер них ко дах фіксо ва ної дов жи ни, що міс -
тять інфор мацію про об'єкт, який поз на чає ЕІС та
ор ган йо го ви дачі.

Як вид но з Рис. 2. струк ту ра ЕІС поділяєть ся
на скла дові, які поз на ча ють: ор ган ви дачі (но мер з
2<х цифр); один сим вол, що поз на чає тип об'єкту
іден тифікації, який предс тав ляє да ний ЕІС; код з
12 сим волів, що прис воєно ор га ном ви дачі
відповідно до за галь них та місце вих пра вил сто -
сов но поз на чен ня об'єкту іден тифікації; пе -
ревіроч ний сим вол. При ви дачі ЕІС доз во ле но
ви ко рис то ву ва ти в якості сим волів циф ри (від 0
до 9), ве ликі літе ри (від A до Z англійсь кої абет -
ки) та знак мінус (−). Пе ревіроч ний сим вол завж -
ди бу де циф рою (від 0 до 9) або ве ли кою літе рою
(від A до Z).

На сь о годні у схе ми іден тифікації за ЕІС
п'ять типів об'єктів іден тифікації з відповідни ми
сим во ли, що їх поз на чу ють: сто ро на (X); зо на (Y);
точ ка вимірю ван ня (Z); ре су рс ний об'єкт (W) та
фізич на лінія елект рич ної ме режі (T).

Сто ро на мо же ма ти ли ше один код EIC для
пев ної ор ганізаційної функції чи юри дич ної осо -
би в ме жах внутрішньо<євро пейсь ко го енер ге тич -
но го рин ку. В елект рон но му обміні інфор мацією
код EIC X, як пра ви ло, ви ко рис то вуєть ся для поз -
на чен ня сто ро ни, що не се відповідальність за ба -
ланс. При чо му для участі у кон ку ре нт но му рин ку
в певній країні не обхідним є ук ла дан ня до го во ру
що до відповідаль ності за ба ланс, у яко му, зок ре -
ма,  заз на чаєть ся і ЕІС сто ро ни з поз на чен ням
об'єкту іден тифікації, що мо же бу ти ви да ний
місце вим ор га ном ви дачі, а та кож відповідні іден -
тифікаційні ко ди ба лан со вої гру пи, як що такі є.
Кож на сто ро на має мож ливість оби ра ти ко ди поз -
на чен ня об'єкту іден тифікації для спо лу чен ня, чи
то у бук веній, чи у чи сельній формі, відповідно з
пра ви ла ми. 

Усі зо ни (код EIC Y), інфор мацією що до яких
обміню ють ся сис темні опе ра то ри, іден тифіку -

Рис. 2. 
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ють ся цент ралізо ва но, прик ла дом та ких зон мо -
жуть бу ти ба лан сові гру пи, що об'єдну ють декіль -
кох учас ників рин ку. 

Точ ка вимірю ван ня є точ кою, в якій за до по -
мо гою за собів вимірю ван ня або роз ра хун ко вим
шля хом виз на ча ють ся зна чен ня об сягів елект -
рич ної енергії та ве ли чин по туж ності для про ве -
ден ня роз ра хунків. 

Під ре су рс ни ми об'єктам ро зуміють ся об'єк -
ти, що ви роб ля ють або спо жи ва ють елект рич ну
енергію, влас ни ки яких є учас ни ка ми рин ку. 

Фізичні лінії елект рич ної ме режі, що спо лу -
ча ють дві рин кові зо ни, іден тифіку ють ся з ме тою
точ но го прос те жен ня обміну по тужністю по цих
зв'яз ках. 

Розг ля не мо прик лад ал го рит му пе ревірки
точ ності і дійсності схе ми іден тифікації за ЕІС,
що  ко дуєть ся пе ревіроч ним сим во лом, і який до -
даєть ся нап рикінці ко ду і пе ревіряє йо го ав тен -
тичність.

До інших цифр чи літер ко ду зас то со вуєть ся
прос тий ал го ритм, в ре зуль таті яко го от ри муємо
пе ревіроч ний сим вол. При ви ко рис тан ня да но го
ал го рит му та порівнянні пе ревіроч но го сим во лу
здійснюєть ся пе ревірка пра виль ності зчи ту ван ня
ЕІС та пра вильність ство рен ня комбінації сим -
волів в коді, нап рик лад, при елект рон но му обміні
інфор мацією або при ви дачі ЕІС. 

В якості прик ла ду ви ко рис таємо нас туп ний
ЕІС сто ро ни: "11XRWENET12345<" з пе ревіроч -
ним сим во лом "2". За галь ний ал го ритм для всіх
кодів об чис лен ня пе ревіроч но го сим во лу містить
ряд кроків на ве де них на Рис. 3.

Як вид но з Рис. 3,
на пер шо му кроці про -
во дить ся де ком по -
зиція бук ве но<чис ло -
вих сим волів у коді,
які далі заміню ють ся
чис ло ви ми ве ли чи на -
ми, от ри ма ни ми з таб -
лиці відповіднос тей
сим волів їх чис ло вим
зна чен ням. Далі кож на
чис ло ва ве ли чи на пе -
ревіряєть ся і їй прис -
воюєть ся відповідний
но мер по зиції, по чи на -
ю чи з найбіль шої чис -
ло вої ве ли чи ни зліва і
до оди ниці спра ва (від
16 до 1). Після чо го
кож на чис ло ва ве ли -
чи на мно жить ся на

відповідний но мер її по зиції і ре зуль та ти мно жен -
ня до да ють ся. На далі про во дить ся виз на чен ня
конт роль но го чис ла, що по вин но відповіда ти пе -
ревіроч но му сим во лу і яке для кож но го ЕІС
предс тав ляє со бою ос та чу від ділен ня от ри ма ної
су ми ре зуль татів мно жен ня на чис ло 37, що
відповідає за гальній кіль кості мож ли вих сим -
волів в схемі іден тифікації ЕІС. При чо му конт -
роль не чис ло по вин но ма ти один роз ряд, зна чен -
ня яко го зна хо дить ся в ме жах від 0 до 9. В ре зуль -
таті про ве ден ня опи са них кроків для прик ла ду,
що розг ля даєть ся, от ри ма но конт роль не чис ло 2,
що го во рить про те, що пе ревіроч ний сим вол і
ЕІС вірні: 11XRWENET12345<2.

Для ре алізації елект рон но го обміну інфор -
мацією між учас ни ка ми рин ку елект рич ної
енергії пе ред ба че но ви ко рис тан ня інфор -
маційних інтер нет<тех но логій, зок ре ма, роз ши ре -
ної мо ви розмітки XML (eXtensible Markup
Language) та на бо ру спе цифікацій для XML, які
ви ко рис то ву ють ся для виз на чен ня струк ту ри да -
них та ви мог до опи су інфор маційних повідом -
лень і ме тодів обміну ни ми. Сь о годні XML є
універ саль ним фор ма том для струк ту ро ва них до -
ку ментів і да них, який став де<фак то стан дар том
для зберіган ня "ма шин но<чи та бель них" да них в
струк ту ро ва но му, роз ши рю ва но му фор маті, який
дос туп ний че рез Інтер нет. З ви ко рис тан ням но -
тацій XML мо жуть бу ти виз на чені схе ми для опи -
су прак тич но будь<яко го ти пу да них. Це ви ма гає
то го, щоб син так сис і се ман ти ка XML бу ли ви ра -
жені у виг ляді схе ми, яка нак ла дає об ме жен ня на
струк ту ру і зміст XML до ку мен ту, зок ре ма і опи -
су ЕІС. Ко жен місце вий ор ган ви дачі ЕІС по ви -
нен ви ма га ти від своїх учас ників над си ла ти копію

Рис. 3. 
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своєї за яв ки на ви да чу ЕІС у фор маті XML, пе -
ревіре но му че рез відповідну схе му XML. На Рис. 4
на ве де но прик лад струк ту ри схе ми XML, що опи -
сує ЕІС учас ни ка рин ку.

Як вид но з Рис. 4  для ство рен ня до ку мен ту
XML який місти ти ме інфор мацію про зат ве рд же -
ний ЕІС не обхідно на вес ти опис кож но го ЕІС, що
містить ат ри бу ти для йо го іден тифікації, виз на -
чен ня на ос нові ЕІС ко ор ди нат йо го влас ни ка,
кон та кт ну інфор мацію та функцію ЕІС. З ме тою
іден тифікації ти пу ЕІС при йо го ви дачі вка зуєть -
ся: без по се редньо ви да ний EIC, тип EIC, код EAN
(за на яв ності) або інший то вар ний код , код плат -
ни ка ПДВ, ма те ринсь кий EIC (за на яв ності), EIC
відповідаль ної сто ро ни до якої приєдна но учас -
ни ка рин ку. Слід заз на чи ти, що EIC відповідаль -
ної сто ро ни вно сить ся ли ше у разі виз на чен ня
груп з ба лан су ван ня або пев них ба лан со вих зон в
яких прий має участь влас ник ЕІС. Ма те ринсь кий
EIC вно сить ся у разі ко ли влас ник ЕІС є до чір -
ньою ком панією чи вхо дить до пев ної "суб<зо ни"
в рам ках за галь ної зо ни рин ку. Ма те ринсь кий
EIC доз во ляє ор га нові ви дачі виз на чи ти ієрархію
сторін, об'єктів чи зон.

Під функцією ЕІС ро зумієть ся функціональ -
не ви ко рис тан ня ЕІС в за леж ності від ти пу ЕІС.
У разі об'єкту іден тифікації ти пу ЕІС X (сто ро на)
функцією ЕІС є роль учас ни ка рин ку, нап рик лад,
сто ро на відповідаль на за ба ланс, ви роб ник, пос та -
чаль ник, пос та чаль ник пос луг з дос ту пу до ме -
режі, опе ра тор рин ку, опе ра тор вимірю вань, сис -
тем ний опе ра тор, то що. Як що об'єктом іден -
тифікації є тип ЕІС Y (зо на), то функціональ не
ви ко рис тан ня ЕІС бу де виз на ча ти гру пу або ба -
лан со ву зо ну.

Та ким чи ном, зап ро вад жен ня єди ної сис те ми
іден тифікації для рин ку елект рич ної енергії Ук -
раїни доз во лить пе рей ти від існу ю чих різно -
манітних індивіду аль них сис тем іден тифікації
учас ників рин ку до за галь ної та фор малізо ва ної
схе ми іден тифікації, що в свою чер гу, спри я ти ме
ство рен ню єди но го інфор маційно го се ре до ви ща
для обміну да ни ми між учас ни ка ми рин ку двос -
то ронніх до го ворів та ба лан су ю чо го рин ку елект -
рич ної енергії в Ук раїні, яке відповіда ти ме, в час -
тині іден тифікації учас ників рин ку, ви мо гам  до
елект рон но го обміну да ни ми в рин ках елект рич -
ної енергії країн Євро пи.
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