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Методологія, методи та засоби проведення досліджень з підготовки документу
«Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей»
Методологія
Методологія, використана для підготовки Звіту передбачає вирішення таких задач:
1) формування сценаріїв розвитку попиту на електричну енергію збоку споживачів на
довгострокову перспективу (не менше 20 років);
2) визначення рівнів та режимів споживання електричної енергії, її імпорту та
експорту, формування графіків електричних навантажень, зокрема для днів з найбільш
складними умовами роботи ОЕС України; формування характерних графіків
складнопрогнозованих технологій виробництва електричної енергії (ВЕС та СЕС)
3) виконання розрахунків з оцінки адекватності генеруючих потужностей для
прогнозованого періоду із визначенням потреби в резервах та потреби в паливних ресурсах,
з урахуванням доступних (прогнозованих) потужностей генерації електричної енергії,
технологій, що надають послуги з управління попитом, а також потужностей технологій
збереження енергії.
Методологія враховує вимоги щодо забезпечення національної безпеки [1] та
розроблена на основі сучасних наукових підходів до системних досліджень розвитку великих
систем енергетики [2-18], оптимізації розвитку Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України в
умовах ринку електроенергії, що передбачає конкуренцію виробників електроенергії за
критерієм економічної ефективності та забезпечення вимог адекватності [19-43], враховує
рекомендації ENTSO-E щодо підходу до оцінки адекватності енергосистеми за принципом
моделювання «згори-вниз» (TOP-DOWN), ефективну практику проведення досліджень з
прогнозування та планування розвитку енергосистем в країнах-членах ENTSO-E [44-52].
1. Методологія та методи формування сценаріїв розвитку попиту на електричну
енергію на довгострокову перспективу (не менше 20 років)
Відповідно до методології, що використовується зміна попиту на електричну енергію в
перспективі залежить від зміни таких основних чинників:
- кількість населення, склад домогосподарств, оснащення домогосподарств
побутовою технікою та її класи енергоспоживання, рівнем доходів домогосподарств;
- споживання сектору державного управління та соціального забезпечення, сектору
надання послуг та торгівлі, транспорту;
- споживання секторів матеріального виробництва економіки.
Для формування сценаріїв розвитку попиту на електричну енергію використовується
як ретроспективна, статистична, інформація, так і інформація, яка міститься в державних та
наукових документах щодо стратегічних напрямів розвитку економіки, енергетики,
соціально-економічної сфери, документів, в яких наведені цілі держави щодо екологічної
політики та стану енергозбереження формуються загальні припущення щодо напрямів
розвитку соціально-економічної та екологічної сфер України (сценарні припущення).
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Основна аналітична залежність для розрахунку прогнозованих обсягів споживання
електроенергії базується на використанні загальноприйнятого в світі підходу – рівень (обсяг)
діяльності (продукції, робіт, послуг) в певному секторі економіки помножений на питоме
споживання електроенергії, скореговане на певний коефіцієнт енергоощадності (як правило
цей коефіцієнт для майбутнього періоду в порівнянні із базовим є меншим за одиницю).
Зокрема, такий підхід використовується оператором системи передачі Франції RTE у
документі «Generation Adequacy Report on the electricity supply-demand balance in France.
2016 Edition» [61].
Для визначення прогнозованих рівнів (обсягів) діяльності, питомих коефіцієнтів
електроспоживання та енергоощадності використовується як наявна статистична інформація,
так і інформація щодо майбутніх прогнозованих рівнів електроспоживання, яка міститься в
стратегічних документах державного рівня та наукових дослідженнях.
Джерелом
статистичної інформації є публікації та звітні форми, які підтримує Державна служба
статистики України, і які є доступними на її офіційному сайті, зокрема, інформація з розділів
сайту «Демографічна та соціальна статистика», «Економічна діяльність», «Паливноенергетичні ресурси України» [54]. Для формування сценарних припущень щодо майбутніх
рівнів електроспоживання, крім публічно-доступних документів також використовується
інформація, яка надана ОСП за окремими запитами, зокрема, були надіслані запити до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Інституту
економіки та прогнозування НАН України, Відділенню фізико-технічних проблем енергетики
НАН України. Використані такі основні публічно-доступні документи: «Цілі сталого розвитку:
Україна. Національна доповідь» [53], Закон України «Про ринок електроенергії» [55],
зокрема, пункт 1 статті 5 Розділу ІІ «Державна політика, регулювання у сфері
електроенергетики та безпека постачання», «Національна енергетична стратегія до 2035
року» [56], «Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки» [57],
«Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату» [59], «Платформа економічного
патріотизму: невідкладні заходи» [60] та інші. За окремими запитами була отримана
інформація від Інституту економіки та прогнозування НАН України (Додаток А) та Відділення
фізико-технічних проблем енергетики НАН України (Додаток Б).
Аналіз отриманої інформації здійснюється за такими головними групами:
- нормативно-правова база України та можливі напрями її змін, зокрема, стосовно
питань, що стосуються розвитку економіки та енергетики країни;
- аналіз національних стратегій, планів та програм, схвалених на загальнодержавному
рівні та їх актуальних проектів;
- даних державної та відомчої статистичної звітності щодо розвитку економіки та
енергетики в попередні роки;
- наукові та аналітичні звіти та матеріали, а також інша інформація, що стосується
геополітичної ситуації, стану, проблем та перспектив розвитку світової та вітчизняної
економіки й енергетики.
Для оцінки майбутніх рівнів споживання електроенергії використовується підхід,
базований на формуванні сценарних припущень щодо майбутнього. Основними сценарними
припущеннями щодо майбутнього є такі:
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 нормативно-правова база регулювання економічної діяльності, розвитку та
функціонування енергетики;
 можливі обсяги експорту продукції, товарів та послуг;
 необхідні обсяги імпорту продукції, товарів та послуг;
 техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих)
виробництв продукції, товарів та послу тощо;
 необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та
послуг;
 обсяги попиту домогосподарств з різним рівнем доходів у продукції, товарах та
послугах;
 обсяги попиту сектору державного управління у продукції, товарах та послугах;
 екологічні вимоги та обмеження.
З використанням сценарних припущень формуються окремі сценарії, які із
застосуванням методології побудови математичних моделей «згори-вниз» (TOP-DOWN)
дозволяють побудувати узгоджені прогнози розвитку економіки та енергетики України.
Реалізація означеної методології реалізована з використанням спеціалізованої системи
математичних моделей [18], зокрема – моделі розрахунку техніко-економічних та
екологічних показників технологій виробництва продукції, товарів та послуг, моделі
формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, моделі оптимізації
структури генеруючих потужностей енергосистеми, а також методів обґрунтування рішень в
умовах невизначеності та ризиків.
Методика реалізації означеної методології передбачає групування всієї вхідної
інформації на дві головні групи: перша – показники, які не залежать від сценарних
припущень щодо розвитку економіки та енергетики, а друга – які формалізують означені
сценарні припущення.
Показники першої групи описують фізико-технологічні особливості виробництва
продукції (робіт, послуг) окремими технологіями галузей економіки, в тому числі і
електроенергетики– питомі витрати ресурсів на виробництво продукції, діапазони їх
можливих змін під впливом випадкових факторів – погодні умови, фактичний стан технології
тощо, викиди забруднювачів та ПГ, технологічні особливості їх функціонування, зокрема для
технологій генерації електроенергії – наявність технічних мінімумів, діапазони регулювання,
коефіцієнти готовності тощо, для чого використовуються відповідні математичні моделі
життєвого циклу технологій [62 – 64].
Друга група показників розділяється на дві підгрупи. Перша підгрупа описує рамкові
умови діяльності в економіці країни – прогнозне податкове оточення, очікувані рівні вартості
ПЕР на світових ринках, необхідні рівні інвестицій в створення нових та реконструкцію
(модернізацію) існуючих виробничих потужностей, прогнозні рівні платежів за викиди
забруднювачів та парникових газів та екологічних вимог та обмежень тощо. Друга підгрупа
показників, які формалізують сценарні припущення описує умови функціонування
виробництв національної економіки у перспективі - стан існуючих виробничих потужностей,
можливість використання яких з плином часу зменшується через об’єктивний фізичний та
моральний знос. Відповідно до певного сценарію, що розглядається це визначається
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обмеженнями згори на обсяги можливого виробництва (потужність) по етапах
розрахункового періоду. В залежності від сценарію розвитку економіки темпи вибуття
засобів виробництва приймаються різними, зокрема при більш оптимістичних сценаріях
вони як правило вищі, тобто оновлення основних засобів виробництва відбувається більш
швидкими темпами. При менших темпах вибуття передбачається необхідність додаткових
ресурсів на підтримку їх у працездатному стані, що моделюється за рахунок збільшення
потреби у продукції тих галузей економіки, які споживаються при подовжені терміну служби
засобів виробництва – продукція машинобудування, обсяги будівельних робіт тощо. Обсяг
введення в дію нових виробничих потужностей також обмежується, що дозволяє врахувати
інерційність (часовий лаг) процесів оновлення засобів виробництва та врахувати.
Розвиток економіки у перспективі визначається, зокрема, можливістю експорту
продукції, яка для кожного сектору та сценарію обмежується згори, за різних сценарних
припущень щодо конкурентоспроможності існуючих та нових виробництв на зовнішніх
ринках. Поряд з цим суттєвий вплив на розвиток економіки має і потреба в імпорті продукції,
яка формується через відсутність виробництва певної продукції в Україні – реактори для АЕС
та палива для них, технології для зниження викидів SO2 та NOx, військові літаки тощо,
недостатні виробничі потужності або неконкурентоспроможність вітчизняних виробників на
внутрішньому ринку. Необхідність у імпорті визначається відповідно до сценарію, бо
можливо як створення виробництв, що заміщують імпорт, так і створення умов, що
ліквідують необґрунтовані економічні переваги для імпортерів тощо.
Вагоме значення при формуванні показників розвитку економіки та енергетики має
можливість отримання додаткових до валового внутрішнього продукту (ВВП) ресурсів на
фінансування їх, економіки та енергетики, розвитку, а також забезпечення потреб бюджету
та домогосподарств.
В загальному випадку ці фінансові ресурси - RFINt для кожного року горизонту
моделювання (етапу t) визначаються за виразом:

RFIN

t

 PRI t  KRt  ZKRt  DPt  ZDPt  NK t VK t  EM t ,

(1.1)

де: PRIt – прямі іноземні інвестиції; KRt – кошти, отримані по кредитних угодах; ZKRt –
зобов’язання по кредитних угодах; DPt– кошти, покладені на депозити; ZDPt– зобов’язання по
депозитних угодах; NKt– кошти, що надійшли в економіку – переводи працюючих за
кордоном, кошти, що накопичувались поза банківською системою, прибуток, отриманий за
кордоном тощо; VKt– кошти, що вийшли з економіки – переводи коштів за кордон, кошти, що
пішли на накопичення поза банківською системою, прибуток, отриманий в країні та
переведений за кордон тощо; ЕМt – емісія національного банку.
Обсяги фінансових ресурсів (RFINt) визначаються згідно припущень, закладених у
кожний окремий сценарій.
З використанням сформованих даних, формуються обмеження задачі математичного
програмування розрахуку узгоджених варіантів розвитку економіки та енергетики. Модель
базується на використанні міжгалузевого балансу, таблиць «витрати-випуск», у моделях
Леонтьєвського типу для прогнозування розвитку економіки на макрорівні, та методів
оптимізації розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) [35-37].
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В цій моделі ОЕС представлена як концентрована енергосистема, тобто можливі
обмеження на пропускну здатність мереж не розглядаються, крім обмежень на можливості
щодо імпорту-експорту електроенергії по міждержавним перетинам. Всі сектори економіки в
моделі, з точки зору їх представлення та формалізації, поділяються на три основні групи енергетичні сектори, неенергетичні та сектори кінцевого споживання.
Серед неенергетичних секторів виділено сектори, продукція яких може
використовуватись для енергетичних цілей, але не є їх основним видом діяльності.
Прикладами можуть слугувати виробництво спирту у харчовій промисловості, який може
використовуватись в якості моторного палива, виробництво палива з біомаси у сільському
господарстві тощо.
Основним співвідношенням цієї моделі є баланси виробництва-споживання різних
видів продукції (в тому числі енергетичних ресурсів), товарів та послуг, які для
неенергетичних секторів економіки та паливних галузей розглядаються для кожного етапу
розрахункового періоду t, t=1  T, і формалізуються в такому узагальненому вигляді:
Krt

 (1  kvn )V
k 1

kjt

Srt

kjt

  (1  ksr sjt )V  I jt  (1  ke jt ) E  0 ,
st

s 1

st

(1.2)

де: Vkt виробництво k технологією продукції виду j, k=1  K, j=1  J, Vst - споживання
продукції виду j споживачем s, s=1  S, Ist, Est – відповідно обсяги імпорту та експорту, kvn коефіцієнт, що визначає втрати продукції при виробництві, для паливних галузей або
використання виробленої продукції на власні потреби для неенергетичних, ksr – втрати при
транспортуванні та розподілі, ke – втрати при транспортуванні. Рівняння (1.2) записується
окремо для неенергетичних видів продукції – в грошовому вигляді, а для палива в
натуральних одиницях виміру.
Поряд з ними до моделі входять класичні обмеження на можливість виробництва
продукції або потужності відповідних технологій та викиди ПГ, які в узагальненому виді
формалізуються виразами (1.3) та (1.4).

V B

kjt

kjt

або

Kt

X B
kjt

kjt

,

Dt

 g V GE n  0 ,
k 1

(1.3)

pkjt

kjt



d 1

dt

dt

(1.4)

де: Bkjt – обмеження на виробництво продукції для розрахункового періоду t, gpkjt –
питомі викиди ПГ при виробництві продукції, товарів та послуг, GEdt – питомі викиди ПГ
домогосподарством d з групи з певним рівнем доходів, d=1  D, зокрема: домогосподарства
із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, вищими та нижчими
середнього рівня загальних доходів, та домогосподарства із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами у місяць, вищими та нижчими за фактичний
прожитковий мінімум (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств
«Витрати і ресурси домогосподарств України у I півріччі 2018 року», що опубліковано
Державною службою статистики України).
Для урахування вимог щодо мінімально-необхідних обсягів використання ВДЕ, як
частки від кінцевого споживання, в модель вводяться баланс кінцевого споживання ПЕР та
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обмеження на мінімальне використання ВДЕ згідно міжнародних зобов’язань України, які
формалізуються у вигляді:
Srt

Dt

ke V ke n  KE  0 ,
s 1

st

st

Srt



dt

d 1

(1.5)

t

dt

Dt

kvde V kvde n  kvde  KE  0 ,
st

s 1

st



dt

d 1

dt

(1.6)

t

t

де: kest, kedt – питоме кінцеве споживання ПЕР при виробництві та у
домогосподарствах відповідно, kvdest, kvdedt – питоме кінцеве споживання ВДЕ при
виробництві та у домогосподарствах, KEt – обсяг кінцевого споживання, kvdet – коефіцієнт,
що відповідає мінімально необхідній частці ВДЕ у кінцевому споживанні.
В якості критерію оптимізації використаний критерій максимізації споживання
домогосподарствами та сектору державного управління, зокрема, коди КВЕД N77-N82 та
O84, продукції, товарів та послуг неенергетичних секторів економіки, бо саме це
споживання визначає якість життя населення та спроможність бюджетної сфери виконувати
свої зобов’язання щодо забезпечення, у першу чергу національної безпеки у найбільш
широкому розумінні цього поняття. Рівень енергетичних потреб, в цьому контексті,
визначається рівнем можливих витрат домогосподарств та сектору державного управління.
Цей критерій формалізується у вигляді:
T

Dt

(SB   SD n )  max
t 1

t

dt

d 1

dt

,

(1.7)

де: SBt – кінцеве споживання неенергетичних видів продукції бюджетною сферою,
SDdt – кінцеве споживання неенергетичних видів продукції домогосподарством з групи d за
доходами в грошовому вимірі.
Визначення для кожного етапу можливого обсягу споживання домогосподарствами
та сектору державного управління продукції, товарів та послуг неенергетичних секторів
економіки базується на такому співвідношенні:
Dt

SB  SD n  OI VNE  PS  IE  EE  RFIN  0


(1.8)
,
де: OIt – обсяг необхідних інвестицій, VNEt – випуск продукції неенергетичними
секторами економіки, PSt – проміжне споживання неенергетичної продукції всіма секторами
економіки, IEt – загальна вартість імпортованих ПЕР, EEt – загальна вартість експортованих
ПЕР.
Обсяги попиту на електричну енергію, які отримані у результаті розв’язку цієї моделі
враховують взаємозв’язки між всіма секторами економіки, зміну доходів домогосподарств,
інвестиційну активність в засоби виробництва (відповідно до складових рівняння (1.1),
екологічні обмеження та рівні розвитку відновлюваних джерел енергії, що зумовлює
коректність отриманих рішень.
t

d 1

dt

dt

t

t

t

t
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t

t

2. Визначення рівнів та режимів споживання електричної енергії, формування
графіків електричних навантажень, зокрема для днів з найбільш складними умовами
роботи ОЕС України, імпорту та експорту електроенергії
Визначення режимів споживання електричної енергії здійснюється відповідно до
прогнозних рівнів споживання електричної енергії основними секторами економіки та
населення, які визначені відповідно до методології наведеної в пункті 1 цього документу.
При визначенні рівнів та режимів споживання електричної енергії враховується зміна цих
показників протягом календарного року, що перш за все визначається змінами температури
(рис. 2.1 – 2.3). Тенденції споживання електроенергії відповідно до змін температури повітря
є сталими, причому можна виділити такі три характерні зони: зона інтенсивного обігріву (від
-5 до приблизно +15 градусів за Цельсієм), коли споживання практично лінійно залежить від
температури повітря разом із прилеглою до неї зоною насичення (при температурі
зовнішнього повітря нижчою мінус 5 °С); зона комфорту (від +15 до +20 градусів за Цельсієм),
коли споживання є сталим, та зона інтенсивного охолодження (від +20 градусів за Цельсієм і
вище) - споживання підвищується із зростанням температури повітря.

Рисунок 2.1 – Споживання електроенергії в ОЕС України в 2015 р. залежно від температури
повітря
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Рисунок 2.2 – Споживання електроенергії в ОЕС України в 2017 р. залежно від температури
повітря

Рисунок 2.3 – Споживання електроенергії в ОЕС України в 2017 р. залежно від температури
повітря
Нерівномірність споживання протягом року також зумовлена значною часткою
споживання населенням та комунально-побутових споживачів відносно обсягів споживання
промисловістю (табл. 2.1). Частка споживання промисловістю в загальному обсязі
споживання протягом останніх п’яти років має стійку тенденцію до зниження (в 2012 р.
частка дорівнювала майже 47%, а в 2017 – 43%). В цей самий період частка споживання
населенням зросла з 26.7% у 2012 р. до 29.5% у 2017р., також має тенденцію до зростання і
частка споживання комунально-побутовим сектором. При цьому, в умовах відсутності сталих
тенденцій розвитку економіки України, суттєвих змін доходів населення, знецінення
національної валюти, значних рівнів інфляції, зробити надійну оцінку еластичності попиту на
електроенергію практично неможливо. В цих умовах обсяги споживання електроенергії для
9

промисловості залежать від завантаження основних засобів виробництва, що значною мірою
залежить від кон’юнктури зовнішніх ринків для орієнтованих на експорт підприємств. В
домогосподарствах наявна тенденція сталого споживання електроенергії, що зумовлено
поступовим насиченням домогосподарств побутовими електричними приладами.

Таблиця 2.1 - Рівні та структура споживання електроенергії в Україні за 2015 – 2017 роки
Основні

галузі

промисловості та

групи

2015 р.*
млн кВт·год

споживачів

Питома

2016 р.*
млн кВт·год

вага, %

Споживання
електроенергії
всього
(нетто), у т.ч:
1. Промисловість

Питома

2017 р.*
млн кВт·год

вага, %

Питома вага,
%

118726.9

100

118258

100

118719.5

100

50200.3

42.3

49995.4

42.3

50897.6

42.9

1.1 паливна

4284.6

3.6

3597.5

3

3628.8

3.1

1.2 металургійна

28755

24.2

28872.3

24.4

28994.7

24.4

3084.7

2.6

2968.5

2.5

2889.9

2.4

3669.8

3.1

3706.4

3.1

3962.8

3.3

2067.4

1.7

2198.8

1.9

2281.7

1.9

4066.2

3.4

4214.3

3.6

4430

3.7

4272.7

3.6

4437.5

3.8

4709.7

4.0

3342.3

2.8

3513.2

3

3635.8

3.1

3. Транспорт

6807

5.7

6795.5

5.7

7010.5

5.9

4. Будівництво

747.6

0.6

814.1

0.7

878.9

0.7

15194.9

12.8

15190.7

12.8

14940.6

12.6

5954.9

5

6031.9

5.1

6291.8

5.3

36480

30.7

35917.3

30.4

35064.3

29.5

1.3
хімічна
нафтохімічна
1.4 машинобудівна

та

1.5
будівельних
матеріалів
1.6
харчова
та
переробна
1.7 інша
2. Сільгоспспоживачі

5.
Комун.-побутові
споживачі
6.
Інші непромислові
споживачі
7. Населення

* - 2015 рік (з травня) і далі без урахування АР Крим, ТНКТ Донецької та Луганської областей

Врахування особливостей режимів споживання електричної енергії здійснювалось з
урахуванням тенденцій щодо змін профілів за останні три роки, зокрема, для періоду 2016 –
2018 рр. форма профілів споживання електроенергії в зимовий період суттєво не змінилась
(рис. 2.4 – 2.6). Аналогічна тенденція притаманна і для профілів в літній період. Для літнього
періоду протягом 2016 – 2018 рр. для профілів споживання в робочу добу спостерігається
тенденція до зростання денного споживання при високій температурі, що перевищує
вечірній максимум споживання потужності в ОЕС України (рис 2.7 – 2.9).
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Рисунок 2.4 – Графік споживання електроенергії в ОЕС України робочого дня січня 2016
року при температурах вищій (-2 °С) і нижчій (-10 °С) від середньомісячної (-5.1 °С)

Рисунок 2.5 – Графік споживання електроенергії в ОЕС України робочого дня січня 2018
року при температурах вищій (-2 °С) і нижчій (-10 °С) від середньомісячної (-5.1 °С)
11

Рисунок 2.6 – Графік споживання електроенергії в ОЕС України робочого дня січня 2016 і
2018 років при низьких температурах у відносних одиницях

Рисунок 2.7 – Графік споживання електроенергії в ОЕС України робочого дня серпня 2016
року при температурах вищій (+24 °С) і нижчій (+20 °С) від середньомісячної (+22 °С)
12

Рисунок 2.8 – Графік споживання електроенергії в ОЕС України робочого дня серпня 2018
року при температурах вищій (+24 °С) і нижчій (+20 °С) від середньомісячної (+22 °С)

Рисунок 2.9 – Графік споживання електроенергії в ОЕС України робочого дня серпня 2016 і
2018 років у відносних одиницях
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Формування графіків електричних навантажень для найбільш складних умов роботи
ОЕС України відповідно до довгострокового прогнозу розвитку рівнів споживання
здійснювалось за середніми значеннями профілів протягом для характерних діб – зимовий
день абсолютного максимуму навантаження в ОЕС Україні (робочий та вихідний), літній день
абсолютного мінімуму навантажень (робочий та вихідний), вихідний та робочий день з
мінімальними навантаженнями для доби сезону повені (квітень - травень).
Формування графіків електричних навантажень, зокрема для днів з найбільш
складними умовами роботи ОЕС України передбачає використання результатів реалізації
методології формування сценаріїв розвитку попиту на електричну енергію збоку споживачів
на довгострокову перспективу , зокрема, обсягів споживання електричної енергії з
використанням статистичних даних щодо режимів споживання електричної енергії та
потужності як енергосистемою в цілому, так і для окремих секторів економіки (рис 2.10 –
2.12), а також проекції цих даних для перспективного періоду. Моделювання покриття ГЕН
для найбільш складних умов роботи генерації ОЕС України – діб з максимальним та
мінімальним навантаженням, робочих та вихідних днів паводку, здійснюється для умов
ізольованої роботи енергосистеми.
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Рисунок 2.10 – Референтний профіль споживання електроенергії протягом доби
літнього та зимового замірного дня промисловості
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Рисунок 2.11 – Референтний профіль споживання електроенергії протягом доби літнього
та зимового замірного дня паливної промисловості
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Рисунок 2.12 – Референтний профіль споживання електроенергії протягом доби літнього
та зимового замірного дня побутових споживачів (населення)

Основним рівняннями, що використовується при побудові графіків електричних
навантажень є такі:
 k ingtW i (t  s ) ,
D

P

ing ( t  s )

I

Png (t  s )   Ping (t  s )
OEC

(2.2)

i 1

де

P

ing ( t  s )

(2.1)

- потужність споживання електроенергії і-м (i=1÷I) споживачем для n-

ступеня ГЕН для характерної доби g, n=1÷N, g=1÷G, у (t+s) прогнозному етапі розрахункового
періоду,;

k

D
ingt

- коефіцієнт, що розраховується на основі статистичних даних, t=1÷T, як

відношення споживання потужності протягом певної години до загального споживання
протягом доби для кожного типу споживача;

W
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i (t  s )

- обсяг споживання електроенергії

протягом доби для прогнозного періоду (t+s);

OEC

P

ng ( t  s )

- прогнозне споживання для кожної

ступені ГЕН для ОЕС України.
Обсяг імпорту та експорту електроенергії для прогнозованого періоду прийнято як
усереднені дані на основі історичних даних за 2015 – 2017 рр., оскільки для перспективного
періоду побудова формалізованої процедури є фактично неможливою, насамперед через
очікуваного запровадження ринку електричної енергії в Україні та синхронізації ОЕС України
із ENTSO-E, що може призвести до суттєвої зміни перетоків на зовнішніх кордонах
національної енергосистеми.
Методологія формування характерних графіків складно прогнозованих технологій
виробництва електричної енергії (ВЕС та СЕС) передбачає обробку наявних ретроспективних
статистичних даних стосовно генерації цих технологій. Для цілей моделювання найбільш
складних умов роботи ОЕС України використано графіки генерації ВЕС та СЕС для періоду
березень – травень (наприклад, рис. 3.6 – 3.10 розділу 3), оскільки в цей період
спостерігаються значні обсяги генерації електроенергії на ВЕС та СЕС. Добовий профіль ВЕС
було побудовано в припущенні, що для кожної години коефіцієнт використання встановленої
потужності становить 40% з можливим відхиленням навантаження в наступну годину ±50%
від потужності генерації в поточну годину. Добовий профіль СЕС був прийнятий як середній
(рис 1.5) для травня місяця з можливим відхиленням генерації для наступної години на ±30%
від потужності генерації в поточну годину. Тривалість генерації електричної потужності СЕС
протягом доби коригувалась відповідно до часу сходу та заходу Сонця для відповідного
календарного періоду, що моделювався.
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Рисунок 1.5 – Референтний профіль генерації електроенергії СЕС протягом доби
травня місяця

3. Методологія виконання розрахунків з оцінки адекватності генеруючих
потужностей для прогнозованого періоду із визначенням потреби в резервах та потреби в
паливних ресурсах, з урахуванням доступних (прогнозованих) потужностей генерації
електричної енергії, технологій, що надають послуги з управління попитом, а також
потужностей технологій збереження енергії.
Методологія передбачає математичне моделювання покриття графіків електричних
навантажень для характерних діб – з максимальним та мінімальним навантаженням,
робочих та вихідних днів паводку, опалювального та неопалювального сезонів, з
урахуванням можливості похибки прогнозу попиту на електричну потужність, необхідності
наявності «гарячих» та «холодних» резервів (відповідно до вимог КСП) і компенсації
коливань потужності вітрових та сонячних електростанцій, яка слабко прогнозується, та
застосуванням коефіцієнтів готовності генеруючих потужностей для визначення їх можливої
потужності для покриття потреби в електроенергії.

Зазначені коефіцієнти готовності

враховують:
- технічні та технологічні обмеження;
- планові поточні та капітальні ремонти обладнання;
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- проведення робіт з реконструкції (модернізації);
- знаходження обладнання в аварійному ремонті;
- консервацію обладнання;
- необхідні «холодні» резерви генеруючих потужностей;
- екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей.
Моделювання покриття графіків електричних навантажень для найбільш складних
умов роботи генерації ОЕС України – діб з максимальним та мінімальним навантаженням,
робочих та вихідних днів паводку, здійснюється для умов ізольованої роботи енергосистеми.
При моделюванні покриття ГЕН забезпечується автоматичне виконання вимоги N-1.
Оцінка адекватності при моделюванні покриття попиту на електричну потужність
забезпечується шляхом введення у відповідний баланс попиту-пропозиції на електричну
потужність для кожної ступені ГЕН змінних, які при неможливості забезпечити означений
балансу, забезпечують можливість отримання рішення задачі, а їх значення визначають
рівень відповідних дисбалансів. Якщо такі змінні приймають значення при вирішенні задачі,
то це свідчить про неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на
встановлену потужність генерації та заходів з управління попитом і прийнятих коефіцієнтах
готовності. Ці змінні входять до критерію оптимізації зі «штрафними» значеннями, тобто їх
вибір для покриття балансу попиту-пропозиції буде найгіршим із можливих рішень, і вони
приймуть значення більше нуля лише при недостатності генеруючих потужностей для
покриття попиту або при недостатній маневреній спроможності генерації для компенсації
змін та коливань потужності вітряних та сонячних електростанцій.
Таким чином, у загальному вигляді баланси попиту-пропозиції для n-ступеня ГЕН для
характерної доби g, n=1÷N, g=1÷G, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у спрощеному
вигляді формалізуються таким чином:
K

Y
k 1

I

  Dingt  HM ngt  HP ngt  0 ,
kngt
i 1

(3.1)

де: Y –потужність k типу технології генерації, яка використовується для покриття
попиту на відповідній ступені ГЕН і визначається з урахуванням власних потреб на
виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовності, які визначають її «доступність» для
використання, k=1÷K, D – попит на електричну потужність i-го споживача, з урахуванням
втрат на транспортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити,
HP та HM – змінні, які забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу,
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через неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену
потужність генерації та прийнятих коефіцієнтах готовності.
Більш

детально

методологія

моделювання

покриття

перспективних

ГЕН

із

застосуванням окремих (типових) технологій генерації електроенергії реалізується із
використанням рівнянь (3.2) – (3.17), в яких використовуються такі позначення:
-

H

ng

– тривалість певного ступеню ГЕН характерної доби, годин;

- k – індекс типу електроустановки (СП – споживач, АЕС – атомна електростанція не
маневрова, АЕСМ - атомна електростанція маневрова, ЕНГ – електростанції негарантованої
потужності (ВЕС, СЕС та ін.), ГЕС – гідроелектростанція, ТЕС – теплові електростанції
конденсаційні або комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, АБ –
промислова акумуляторна батарея, що використовується для регулювання частоти, АБПП промислова акумуляторна батарея або інша технологія, крім ГАЕС, що використовується для
переносу потужності навантаження за рахунок акумулювання енергоносія зі ступенів ГЕН з
«профіцитом» потужності генерації до ступенів ГЕН з її «дефіцитом», або забезпечують
збільшення навантаження на ступенях ГЕН з профіцитом» потужності, СР – споживачрегулятор, ШС – установки з швидким стартом, наприклад, потужні газові поршневі двигуни,
ГАЕС – гідроакумулюючі електростанції);
-

P

kn

– потужність електроустановок які виробляють електроенергію, МВт;

-

Z

kn

– потужність електроустановок які споживають електроенергію, МВт;

- P

UP
n ( k  EHГ )

, P

DOWN

n ( k  EHГ )

– величина можливого збільшення (UP) та зниження (DOWN)

потужності електростанцій негарантованої потужності, МВт;
- P

UP
n ( k СП )

,

P

DOWN
n ( k СП )

– величина можливого збільшення (UP) та зниження (DOWN)

навантаження споживачів, МВт;
- Z

UP
n ( k  ГАЕС )

,

Z

DOWN
n ( k  ГAEC )

– величина можливого збільшення (UP) та зниження

(DOWN) потужності ГАЕС, МВт;
UP

-

P

n

– необхідна потужність резерву на завантаження (збільшення генерації

електричної потужності) для балансування енергосистеми та виконання вимог щодо
необхідних відповідних резервів, МВт;
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DOWN

- P

– необхідна потужність резерву на розвантаження (зменшення генерації

n

електричної потужності) для балансування енергосистеми для балансування енергосистеми
та виконання вимог щодо необхідних відповідних резервів, МВт;
- P

I _ UP

,

nk

P

I _ DOWN

– величина потужності на завантаження (UP) та розвантаження

nk

(DOWN) первинного резерву регулювання частоти та потужності, а також для компенсації
коливань потужності, зокрема спричинених роботою ВЕС та СЕС, МВт;
- P

II _ UP
nk

, P

II _ DOWN
nk

, P

III _ UP
nk

, P

III _ DOWN

– величина потужності на завантаження

nk

(UP) та розвантаження (DOWN) вторинного резерву регулювання частоти та потужності, а
також третинного резерву, МВт;
UP

-

P

n ( k  ШC )

– величина потужності на завантаження електроустановок швидкого

старту, МВт;
- P

UP
n ( k  ГAEC )

,

P

DOWN

n ( k  ГAEC )

–

величина

потужності

на

завантаження

(UP)

та

розвантаження (DOWN) ГАЕС, МВт;
- P

MAX
nk

,

P

MIN
nk

,Z

MAX

,

nk

Z

MIN
nk

– величина максимальної та мінімальної потужності

генерації або споживання відповідної електроустановки, МВт;
-

P

n ( k  ГEC )

, Pn ( k  ГAEC ) – величина потужності, яку генерують ГЕС та ГАЕС на поточній

ступені ГЕН, МВт;
- P

MAX

n ( k  ГAEC )

-B

– величина максимальної потужності, яку здатні генерувати ГАЕС, МВт;

nk ( ГАЕС , АБПП ,СР)

MAX

,

B

nk ( ГАЕС , АБПП ,СР)

- рівень заряду «акумулятора» на початок ступені τ

ГЕН та максимальна його ємність, МВт·год;
- kzrk ( ГАЕС , АБПП ) - співвідношення потужності генерації до потужності споживання
електроенергії;
- Bg - необхідний обсяг теплової енергії для покриття теплових навантажень
характерної доби.
Для кожної ступені ГЕН, на які розбитий цей графік, записується баланс виробництваспоживання електричної енергії при прийняті наступних припущень:
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- Потужність генерації і навантаження, з урахуванням втрат в мережах, приймається на
кожній ступені ГЕН умовно-постійною.
- Ємність акумуляторних батарей, які використовуються для регулювання частоти є
достатньою для використання можливості використання потужності інверторів без обмежень
як при їх зарядці так і при їх розрядці.
Для кожної ступені ГЕН записується баланс потужності у виді:

 Pnk  Pnk ( АЕС ) 

k  ( ЕНП ,ТЕС
, АЕСМ , ГЕС ,
ГАЕС , АБПП )

I

 Z nk   Dni  0 .

k  ( ГАЕС , АБПП )

(3.2)

i 1

На максимальну доступну потужність електроустановок накладаються обмеження
згори. Їх узагальнена формалізація має такий вид:

kg  X  P

MAX

kg

kg

(3.3)

kn

де: kgkn – коефіцієнти готовності, Xkn – встановлена потужність k електроустановки.
Добуток встановленої потужності електроустановки на коефіцієнт готовності визначає
максимальну доступну потужність генерації. Коефіцієнти готовності, які є меншими за
одиницю, забезпечують урахування низки факторів, які, в загальному випадку, обумовлюють
неможливість використання всієї встановленої потужності означених технологій, зокрема:
- Технічні та технологічні обмеження.
- Планові поточні та капітальні ремонти обладнання.
- Проведення робіт з реконструкції (модернізації).
- Знаходження обладнання в аварійному ремонті.
- Консервація обладнання.
- Екологічні обмеження на можливість використання тощо.
Для кожної ступені ГЕН значення необхідної потужності резерву на завантаження
UP

(збільшення генерації електричної потужності) для балансування енергосистеми ( Pn ), а
також необхідної потужності резерву на розвантаження (зменшення генерації електричної
потужності) для балансування енергосистеми ( P
(3.5).

P

DOWN
n ( k  EHГ )

 Pn ( k СП )  Pn 
UP

UP

 P

k  (TEC , AБ ,
АЕСМ ,CP )

I _ UP
nk

DOWN
n

 P



k  (ТEC , АЕСМ ,
CP )

 Pn ( k  ГAEC )  Pn ( k  ГEC )  Pn ( k  ГEC )  Z n ( k  ГAEC )
UP

UP

UP

) визначаються згідно виразів (3.4) та

DOWN
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II _ UP
nk

 Pnk

III _ UP

 P

UP
n ( k  ШC )

(3.4)



;

P

UP

 Pn ( k СП )  Pn
DOWN

n ( k  EHГ )

DOWN

 P



k ( ГEC ,
TEC , AБ ,
CP )



I _ DOWN
nk

 P

k ( ГEC ,
ТEC ,CP )

II _ DOWN
nk

 Pnk

III _ DOWN


.

(3.5)

 Pn ( k  ГAEC )  Z n ( k  ГAEC )
DOWN

UP

На можливість окремих електроустановок приймати участь у покритті ГЕН та у
балансуванні роботи ОЕС накладаються певні обмеження.
Так потужність технологій швидкого старту може використовуватись лише для
вторинного та третинного регулювання, що формалізується таким чином:

 Pnk

UP

II _ UP

P

n ( k  ШC )

 Pnk

III _ UP

(3.6)

;

Можливість участі в регулюванні ГЕС та ГАЕС обмежується певними вимогами які
формалізується виразами (3.7) - (3.9).

P

UP

 Pn( k  ГEC)  Pn( k  ГEC) ;
MAX

n ( k  ГEC )

P

P

 Pn( k  ГAEC )  Pn( k  ГAEC ) ;

Z

 Z n( k  ГAEC) ;

UP
n ( k  ГAEC )

UP
n ( k  ГAEC )

DOWN

Z

(3.8)

 Z n( k  ГAEC )  Z n( k  ГAEC ) .

(3.9)

DOWN

n ( k  ГAEC )

DOWN

MAX

n ( k  ГAEC )

(3.7)

 Pn ( k  ГAEC ) ,

P

MAX

 Pn( k  ГEC )  Pn( k  ГEC) ;
MIN

n ( k  ГEC )

Поряд з цим, при моделюванні ГЕС враховувається обмеженість гідроресурсів, що
формалізується у вигляді такого співвідношення:

P

nN

nk  ГЕС

 H ng  Bnk  ГЕС .

(3.10)

Для ТЕС до співвідношення (3.1) додаються додаткові вимоги які формалізуються у
вигляді обмежень (3.11) та (3.12).

P

nk ТЕС

 Pnk TEC  Pnk ТЕС .

(3.11)

P

 Pnk TEC  Pnk ТЕС .

(3.22)

nk ТЕС

UP

MAX

DOWN

MIN

Для технологій з акумулюванням гідроресурсів, повітря, електроенергії, теплової та
механічної енергії необхідно забезпечити достатність первинного енергоносія для генерації
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електроенергії та вільної ємності накопичувача для її споживання. Це формалізується у
вигляді трьох таких співвідношень:

P

MAX
nk ( ГАЕС , АБПП )



B

nk ( ГАЕС , АБПП )

H

max

Z nk ( ГАЕС, АБПП ) 
MAX

B

nk ( ГАЕС , АБПП )

B

nk ( ГАЕС , АБПП )

,

(3.13)

nk

 Bnk ( ГАЕС , АБПП )

H

,

(3.14)

nk

 B( n1) k ( ГАЕС , АБПП )  Pnk ( ГАЕС , АБПП )  Z nk ( ГАЕС , АБПП ) ,

(3.15)

Поряд з цим, на потужність таких електроустановок накладається обмеження щодо їх
можливої потужності в режимах виробництва та споживання електроенергії. Це обмеження
формалізується таким чином:

P

 kzrk ( ГАЕС , АБПП )  Z nk ( ГАЕС , АБПП )  Pnk ( ГАЕС , АБПП ) ,
MAX

nk ( ГАЕС , АБПП )

(3.16)

Для АБПП, які забезпечують збільшення потужності навантаження на ступенях ГЕН з
«профіцитом» генерації за рахунок виробництва та акумулювання теплової енергії,
необхідно виконання вимоги щодо мінімальних обсягів споживання ними електроенергії для
забезпечення надійності теплопостачання. Ця вимога формалізується наступним чином:

Z  H

nN

nk

n



B

g

.

(3.17)

Попит на електроенергію визначається як сума потужності споживачів на всіх ступенях
ГЕН характерних діб на їх тривалість.
На основі аналізу отриманих результатів багатоваріантного прогнозування розвитку
економіки та енергетики країни визначаються сценарні припущення для формування
представницьких сценаріїв розвитку генеруючих потужностей ОЕС України, які визначають
найбільш імовірні та граничні майбутні умови функціонування та розвитку ОЕС України –
перспективний попит електричної потужності та енергії, обмеження на викиди ПГ та
можливість використання різних видів первинних паливно-енергетичних ресурсів, розвитку
джерел генерації електричної енергії на базі використання ВДЕ.
На основі цієї інформації, з використанням моделі оптимізації структури генеруючих
потужностей, формуються представницькі сценарії розвитку генерації та оцінюється
відповідність (достатність) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення
потреб країни в електричній енергії та потужності, а також визначаються, при неможливості
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забезпечити вимоги адекватності лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку
генерації.
На основі порівняльної оцінки представницьких сценаріїв розвитку генеруючих
потужностей енергосистеми визначається базовий сценарій їх розвитку. При його розробці
головна увага приділяється мінімізації ризиків щодо можливості порушення вимог безпеки
постачання електроенергії у перспективі найближчих 10 років при роботі в ізольованому
режимі та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕС України, реалізацію яких (або
початок реалізації) необхідно здійснити в цей період.
Споживання палива для існуючих ТЕС розраховується з використанням фактичних
техніко-економічних показників генеруючого обладнання, які надані власниками відповідних
генеруючих потужностей, а також з урахуванням їх зміни, які очікуються внаслідок реалізації
програм з реконструкції/модернізації генеруючого обладнання та впровадження засобів
очищення димових газів від забруднювачів. Для перспективних технологій зокрема
технологій швидкого старту на природному газі, використовується інформація зі звітів
Міжнародного енергетичного агентства («Projected Cost of Generating Electricity» для 2010 та
2015 рр.).
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