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1. Сфера застосування
Розроблена методологія визначає головні задачі які необхідно вирішувати на
постійній основі при проведенні робіт та досліджень для підготовки Звіту з оцінки
відповідності (достатності) генеруючих потужностей – далі Звіт, послідовність їх вирішення
та методичні підходи щодо вирішення окремих задач. як складової частини робіт з
управління розвитком Об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України в умовах
впровадження нової моделі ринку електричної енергії Оператором системи передачі
(ОСП), на якого за цієї моделі регулювання електроенергетики покладена відповідальність
за забезпечення операційної безпеки та безпеки постачання.
Методологія розроблена на основі сучасних наукових підходів до системних
досліджень розвитку великих систем енергетики [1-17], оптимізації розвитку ОЕС України в
умовах ринку електроенергії та забезпечення вимог адекватності [18-44], враховує
рекомендації ENTSO-E щодо оцінки адекватності енергосистеми, ефективну практику
проведення досліджень з прогнозування та планування розвитку енергосистем в країнахчленах ENTSO-E [45-52].
При її розробці були враховані положеннях Закону про ринок електроенергії в
Україні та Кодексу системи передачі, в якому визначені вимоги до підготовки та змісту Звіту.

2. Попередні зауваження
Враховуючи особливу роль, яку відіграє електроенергія, як найбільш ефективний та
універсальний енергоносій, забезпечення ефективного функціонування та розвитку
національної Об’єднаної електроенергетичної системи розглядається на сьогодні як одна з
найбільш пріоритетних задач, що стоять перед кожною країною.
Ключове значення при вирішенні означеної задачі є обґрунтування та реалізація
найбільш ефективних рішень по формуванню виробничо-територіальної структури ОЕС –
розвиток генеруючих потужностей та засобів керованого управління попитом,
передавальних та розподільчих електричних мереж (ПЕМ, РЕМ), які забезпечують
можливість надійного покриття потреб споживачів в електроенергії нормативної якості,
мінімізацію цін на електроенергію та негативного впливу на довкілля, мінімізація ризиків
необхідності впровадження певних обмежень на роботу ринку електроенергії в країні, що є
предметом робіт та досліджень при управлінні її розвитком, які згідно Закону про ринок
електроенергії покладаються на ОСП.
Обґрунтування таких рішень є надскладною науково-технічною задачею. Це
зумовлено тим, що вона не має формалізованого вирішення, бо потребує урахування:
- великої кількості різноманітних факторів, що впливають на ефективність розвитку та
функціонування ОЕС у перспективі;
- конкретний вплив означених факторів, через варіантність значення відповідних
показників однозначно у перспективі визначити неможливо, більш того, в багатьох
випадках неможливо оцінити і вірогідність їх значень;
- наявності великої кількості критеріїв, які визначають припустимість та ефективність
розвитку та функціонування ОЕС, при цьому низка цілей є суперечливими підвищення ступеню досягнення одних цілей, яким повинен відповідати розвиток
ОЕС, приводить до зниження ступеня досягнення інших, тобто ефективність
розвитку може бути виключно оптимальною по Парето;
- специфіку моделей регулювання діяльності в електроенергетиці, які базуються на
ринкових засадах, бо при них виникає певний конфлікт між технологічними
особливостями роботи ОЕС, які об’єктивно потребують централізованого
планування розвитку генеруючих потужностей та впровадження заходів з
управління попитом та покриття графіків навантаження для забезпечення
достатності потужностей для покриття потреби в електроенергії споживачів та
резервів для забезпечення вимог безпеки постачання та операційної безпеки, та
виключно економічними механізмами можливого впливу ОСП на процеси розвитку
та функціонування ОЕС, які можуть бути недостатніми для забезпечення надійності
електропостачання;
- енергетичної політики щодо розвитку національних систем забезпечення потреб
споживачів в електричній енергії, яка все більш визначаються не економічною
доцільністю, а політичними рішеннями, що у першу чергу стосується розвитку
відновлювальних джерел енергії. При цьому аргументація доцільності подібних
рішень в умовах України обґрунтовується виходячи з некоректної методології їх
обґрунтування, зокрема – безпосереднє порівняння вартості виробництва на різних
типах електростанцій без урахування загальносистемних ефектів при їх

впровадженні, використання не загальнонаціональних, а секторальних критеріїв
ефективності тощо.
Особливо ця проблема актуальна для України де темпи розвитку ЕНП є дуже
високими, а на загальнодержавному рівні схвалені низька документів в яких
обґрунтовується доцільність саме такого напрямку розвитку електроенергетики
країни. З огляду на це, в Додатку А, розглянуті питання особливостей урахування
впливу розвитку ЕНП на критерії ефективності загальнонаціонального рівня.
При обґрунтуванні рішень з розвитку ОЕС ключове значення має забезпечення
вимог щодо адекватності (балансової надійності) ОЕС, а саме - здатність енергосистеми
задовольняти сумарний попит на електричну енергію та потужність споживачів в кожний
момент часу з урахуванням планових та непланових відключень елементів енергосистеми і
обмежень на поставки енергоносіїв, а з урахуванням швидкого впровадження потужностей
на ВЕС та СЕС, які змінюються під впливом поточних погодних факторів – швидкість вітру та
рівень сонячної інсоляції, додатковою вимогою адекватності є і забезпечення можливості
їх постійної роботи без необхідності примусового обмеження їх потужності.
При вирішенні задач управління розвитку ОЕС ОСП повинен враховувати
загальнонаціональні інтереси, зокрема:
 забезпечення можливості та сприяння сталому розвитку країни;
 забезпечення виконання вимог національної безпеки;
 надійне забезпечення платоспроможного попиту споживачів в електроенергії
нормативної якості;
 необхідність обґрунтованої мінімізації цін на електроенергію з урахуванням
інтересів енергетичних компаній та особливостей ціноутворення на ринку
електроенергії;
 екологічна прийнятність рішень з розвитку ОЕС – їх відповідність нормативним
вимогам щодо забруднення довкілля та міжнародним зобов’язанням щодо
викидів парникових газів (ПГ);
 виконання вимог щодо підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів (ПЕР), включаючи міжнародні зобов’язання;
 виконання
прийнятих
міжнародних
зобов’язань
щодо
розвитку
відновлювальних джерел енергії тощо.
Поряд із цим, при обґрунтуванні рішень з розвитку ОЕС ОСП повинні враховуватись
плани розвитку енергетичних компаній, як для мінімізації необхідних додаткових витрат на
забезпечення адекватності, так і для мінімізації ризиків енергетичних компаній стосовно
прийняття неефективних рішень при плануванні свого розвитку в умовах конкурентного
ринку електроенергії.
Обґрунтування рішень з розвитку ОЕС базується на формуванні множини
представницьких сценаріїв її розвитку на довгострокову перспективу – не менш 20 років,
які формуються на основі багатоваріантних розрахунків по формуванню її виробничотранспортної структури ОЕС при різних припущеннях щодо:
1) Державної соціально-економічної політики, яка буде реалізовуватись у країні в
перспективі.
2) Енергетичної політики.
3) Екологічної політики.

4) Перспектив розвитку економіки, з урахуванням впливу розвитку економіки на
розвиток електроенергетики країни і навпаки, електроенергетики на розвиток
економіки.
5) Масштабів розвитку відновлювальних джерел енергії.
6) Жорсткості екологічних вимог та обмежень.
7) Кон’юнктури зовнішнього та внутрішнього ринку та конкурентоспроможності на них
вітчизняних виробників.
8) Темпів та напрямів науково-технічного прогресу в електроенергетиці та суміжних
галузях, тощо.
На основі багатофакторного аналізу отриманих результатів визначається базовий
сценарій розвитку ОЕС на середньострокову перспективу – 10 років, що об’єднує такі
рішення з її розвитку, які з одного боку є найбільш доцільними в контексті прийнятих
обґрунтованих припущень щодо найбільш вірогідних перспектив розвитку економіки та
енергетики країни на перспективу, а з іншого – забезпечують мінімальні часові та
інвестиційні витрати при необхідності його корегування, при уточненні умов розвитку
економіки та енергетики з плином часу, а також мінімізують ризики порушення
адекватності у перспективі.
Для базового сценарію проводяться детальні дослідження по оцінці адекватності на
короткострокову перспективу – 3 – 5 років, з визначенням ризиків виникнення загроз
порушення безпеки постачання та операційної безпеки та заходів щодо їх мінімізації.
В методології розглянуті та проаналізовані основні підходи до формування
методології проведення відповідних досліджень та робіт та методичні підходи до
вирішення окремих задач для розуміння логіки ОСП в контексті вибору методології та
методики вирішення окремих задач при підготовці Звіту.

3. Методологія проведення досліджень по прогнозуванню
розвитку ОЕС України в контексті підготовки Звіту з
відповідності (достатності ) генеруючих потужностей
На сьогодні існують дві основні методології обґрунтування рішень з розвитку ОЕС.
Перша використовує методологію «знизу-вгору» (BOTTOM-UP), з її використанням
формуються висхідні сценарії розвитку ОЕС, та підхід «зверху-вниз» (TOP-DOWN) який
забезпечує формування спадних сценаріїв .
При використанні підходу «знизу-вгору» для формування сценарію розвитку ОЕС
використовуються розрахункові моделі, а його формування здійснюється на основі
інформації, які надають:
- генеруючі компанії стосовно поточного стану обладнання, планів його виводу з
роботи, реконструкції (модернізації), консервації і нового будівництва;
- ОСП стосовно стану ПЕМ та планів їх розвитку.
В якості прогнозного попиту на електроенергію приймаються дані компаній
постачальників електроенергії стосовно перспективного попиту споживачів, яких вони
обслуговують.
Така послідовність забезпечує мінімізацію витрат часу на проведення розрахунків по
оцінці адекватності, бо отримавши незадовільній результат на окремому кроці, подальші
розрахунки проводити недоцільно.
Такий підхід до недавнього часу був основним при розробці десятирічних планів
розвитку ОЕС, бо домінувала думка, що впровадження моделей ринку електроенергії на
базі конкуренції між виробниками забезпечить за рахунок «невидимої руки ринку» значне
зростання інвестицій у розвиток генеруючих потужностей та появу нових виробників
електроенергії, впровадження найновітніших технологій та високу конкуренцію у всіх
сегментах ринку – базові, маневрові та пікові потужності.
Але надії сформувати повністю автономну систему самоврядного конкурентного
ринку електроенергії, здатну без зовнішнього (державного) впливу не тільки ефективно
розподіляти існуючі ресурси (виконувати диспетчеризацію генераторів), але і продукувати
завчасні й адекватні сигнали для інвестування в нові потужності різного типу (пікові,
маневрені, базисні), що передбачалось, як відзначалось, апологетами таких трансформацій
ринку електроенергії, залишились марними, при цьому це і теоретично неможливо
зробити через специфічні особливості ОЕС.
Тому лише генерація, яка має значні преференції, а саме – гарантований збут
виробленої електроенергії та ціни на неї, отримала значний поштовх для розвитку за цією
моделлю. При цьому, розвиток ВЕС та СЕС, які відносяться до такої генерації, обумовлює
необхідність формування сценаріїв розвитку ОЕС, адаптованих до масштабів їх розвитку.
Тому в контексті можливості забезпечення ефективності й адекватності розвитку
ОЕС у довгостроковій та середньостроковій перспективі, цей підхід до формування
сценаріїв розвитку ОЕС має значні недоліки, а саме:
- відсутність узгодженості планів розвитку ОЕС країни та економіки в контексті
урахування пріоритетів та напрямків державної соціально-економічної,
енергетичної та екологічної політики, виконання вимог щодо розвитку ВДЕ та
обмеження викидів ПГ, їх вплив на розвиток інших секторів економіки, попит на
електроенергію домогосподарств тощо;

у ОСП відсутнє системне бачення проблем розвитку ОЕС – як щодо забезпечення
адекватності ОЕС у перспективі, так і в контексті загальних завдань соціальноекономічного розвитку країни та вирішення екологічних проблем;
- відсутня керована послідовність обґрунтування рішень з розвитку ОЕС та
урахування ефективності прийнятих рішень на перспективу більше 10 років;
- притаманні моделі регулювання ринку електроенергії на базі концепції «вільного
доступу до мереж», значні інвестиційні ризики проектів розвитку генерації, для яких
відсутні преференції, обумовлюють малу вірогідність їх реалізації, і як наслідок
зростає вірогідність виникнення дефіциту потужності. При цьому, в ОСП немає
обґрунтованого розуміння щодо доцільних рішень по розвитку генерації при
виникненні ситуації дефіциту потужності у перспективі;
- рішення стосовно доцільності реалізації проектів з реконструкції (модернізації)
існуючих та будівництва нових електростанцій приймають власники відповідних
компаній, які несуть усі фінансові ризики, пов’язані з реалізацією таких проектів і
виходять з власних міркувань щодо доцільності реалізації тих чи інших рішень. При
цьому низькою є ймовірність того, що «сума» таких планів окремих генеруючих
компаній забезпечить формування ефективної та адекватної структури генерації,
особливо з огляду на стимулювання впровадження генерації на базі ВДЕ до
структури генеруючих потужностей;
- проекти з розвитку генерації та ПЕМ потребують великих інвестицій та мають
тривалий життєвий цикл. При відсутності оцінок їх системної ефективності на
довгострокову перспективу існують великі ризики того, що під впливом зміни
майбутніх умов розвитку та функціонування ОЕС вони можуть стати не ефективними.
Тому цю методологію можливо використовувати лише для оцінки адекватності ОЕС
на короткострокову перспективу – 1 – 3 роки, коли її розвиток практично буде
обумовлюватись лише рішеннями з розвитку генерації та впровадження заходів з
управління попитом які вже реалізуються, та тими, що мають високий ступінь можливості
реалізації в цей період.
З огляду на означені недоліки підходу «знизу- вгору», на сьогодні ENTSO-E
рекомендує методологію «зверху-вниз», бо вона дозволяє враховувати цілі та задачі
довгострокової політики Європейського Союзу (ЄС) в галузі електроенергетики, зокрема
щодо розвитку ВДЕ, обмеження викидів ПГ, зниження викидів забруднювачів повітря,
управління попитом тощо.
З огляду на прийнятті на себе зобов’язання Україною при укладанні угоди про
асоціацію з ЄС, саме така методологія використовується при підготовці Звіту.
На сьогодні можна виділити три методології до реалізації підходу «зверху-вниз», а
саме – послідовний, ітераційний та комплексний.
Перший, послідовний підхід, передбачає, що на першому етапі вирішується задача
оцінки попиту на ПЕР, для чого може використовуватись низька методів, на наступному
кроці здійснюється розрахунки або моделювання, за результатами яких визначається
покриття попиту в ПЕР (рис. 4.1), після чого здійснюється формування відповідного
сценарію розвитку генеруючих потужностей та оцінюється його адекватність.
-

Макроекономічне прогнозування, екстраполяція, експертні оцінки тощо
↓
Прогноз попиту на ПЕР
↓
Прогноз покриття попиту (оптимізація паливно-енергетичного балансу країни або розвитку
його паливно-енергетичного комплексу, розрахункові моделі, експертні оцінки)
↓
Формування сценарію розвитку генеруючих потужностей і впровадження заходів з
керованого управління попитом та оцінка його адекватності
Рисунок 3.1  Узагальнений алгоритм розробки сценаріїв розвитку ОЕС при
послідовному вирішенні задач прогнозування на різних ієрархічних рівнях
При цьому підході, при прогнозуванні попиту на ПЕР, часто використовується
поняття еластичності – залежності попиту на певний вид ПЕР від зміни рівня цін при
прогнозуванні попиту на енергоносії.
Найбільш спрощеним є варіант цього підходу, коли безпосередньо задається попит
на електроенергію та обмеження на розвиток ОЕС.
Такий підхід був розроблений, коли електроенергетика розглядалась виключно як
монопольна та інфраструктурна галузь економіки, задачею розвитку якої було
забезпечення потреби економіки та населення країни (регіону) в електроенергії при
мінімальних витратах.
З позицій сучасних наукових знань, цей підхід є неприйнятним для формування
варіантів довгострокового розвитку електроенергетики, бо не забезпечує врахування
взаємного впливу її розвитку на розвиток економіки та навпаки – розвитку економіки на
розвиток енергетики, загальнонаціональних вимог щодо розвитку відновлювальних
джерел енергії (ВДЕ) та обмежень на викиди парникових газів (ПГ), які накладаються на всю
економіку, ринкових методів регулювання діяльності в електроенергетиці тощо, а
застосування еластичності є некоректним, бо враховуються зміни попиту за рахунок лише
зміни ціни, не враховуючи такі фактори як залежність цін від попиту, різноманітні субсидії,
взаємозамінність ПЕР в економіці в цілому, рівень доходу домогосподарств, кон’юнктура
ринків для вітчизняних виробників, зміни ВВП тощо.
Для усунення означених недоліків був розроблений другий підхід – ітераційний,
який передбачає забезпечення ітераційного узгодження рішень з розвитку економіки та
електроенергетики, згідно наведеного на рис. 4.2 узагальненого алгоритму проведення
досліджень при найбільш складній його реалізації.
Він передбачає розробку макроекономічного прогнозу, розрахунок на його основі
обсягів перспективної потреби в ПЕР та випуску енергоємної продукції (в окремих
варіантах реалізації цього підходу), оптимізацію паливно-енергетичного балансу (ПЕБ) або
розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та визначення перспективних рівнів і
режимів
електроспоживання,
формування
оптимального
варіанту
розвитку
електроенергетики, ітераційне узгодження рішень з розвитку електроенергетики з
розвитком ПЕК або з рішеннями по формуванню оптимального ПЕБ, ітераційне узгодження
розвитку ПЕК або рішень по формуванню оптимального ПЕБ з розвитком економіки країни
в цілому на основі вартості ПЕР.

Формування сценарію розвитку генеруючих потужностей та впровадження заходів з
керованого управління попитом та оцінка його адекватності необхідно лише коли
формується перспективний ПЕБ або коли при формуванні сценарію розвитку ПЕК вимоги
забезпечення відповідності (достатності) генеруючих потужностей не враховуються у
необхідному обсязі.
Макроекономічний прогноз
↓
↑
Прогноз попиту на ПЕР та, можливо, в
Показники розвитку паливноенергоємних видах продукції
енергетичного комплексу
↓
↑
Формування перспективного паливно-енергетичного балансу країни (ПЕБ) або сценарію
розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК)
↓
↑
Перспективна потреба в електроенергії та
Показники розвитку електроенергетики
обмеження на використання первинних ПЕР
↓
↑
Формування сценарію розвитку генеруючих потужностей і впровадження заходів з керованого
управління попитом та оцінка його адекватності
Рисунок 3.2. Узагальнений алгоритм формування сценаріїв розвитку ОЕС при
ітераційному узгодженні рішень отриманих на різних ієрархічних рівнях.
Цей підхід потребує значного часу на проведення кожного циклу досліджень по
формуванню варіанту довгострокового розвитку енергетики, а при його використанні
немає гарантій того, що ітераційний процес зійдеться до узгодженого рішення з заданою
точністю при певному наборі вхідних показників. При цьому, можливість необхідності
додаткової корекції отриманих рішень з розвитку електроенергетики на двох ієрархічних
рівнях для забезпечення виконання вимог адекватності, ще більш ускладнює вирішення
задачі формування доцільного до реалізації сценарію розвитку ОЕС, при цьому дуже
складною є проблема коригування показників макроекономічного прогнозу по
результатам прогнозу розвитку ПЕК.
На сьогодні такий підхід є найбільш поширеним при комплексних дослідженнях
розвитку електроенергетики.
Комплексний підхід реалізує методику формування сценарію розвитку генеруючих
потужностей ОЕС та заходів з управління попитом за рахунок одночасного формування
прогнозу розвитку економіки та ОЕС України в межах однієї оптимізаційної моделі.
(узагальнений алгоритм проведення досліджень при використанні якої наведено на рис.
3.3.)
Цей підхід є найбільш доцільним до реалізації.
З огляду на означене розроблена методологія базується саме на цьому підході. Її
реалізація потребує узгодженого вирішення ряду задач в межах наведеного на рис. 3.4.
алгоритму проведення досліджень при підготовці Звіту.

Сценарні припущення щодо розвитку економіки та енергетики в перспективі
↓
Формування сценарію розвитку генеруючих потужностей та впровадження заходів з
керованого управління попитом одночасно з формуванням прогнозу розвитку економіки
↓
Оцінка адекватності сформованого сценарію розвитку генеруючих потужностей
та впровадження заходів з керованого управління попитом
Рисунок 3.3  Узагальнений алгоритм проведення формування сценаріїв розвитку
ОЕС при комплексному підході.
Формування інформаційного поля для проведення досліджень
↓
Формування сценарних припущень щодо умов розвитку енергетики в перспективі
↓
Формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики
↓
Формування репрезентативних сценаріїв розвитку попиту та пропозиції на довгострокову
перспективу
↓
Аналіз сценаріїв розвитку попиту та пропозиції в контексті визначення доцільних напрямків
розвитку структури генеруючих потужностей та заходів з керованого управління попитом,
визначення проблем та ризиків щодо можливості забезпечення вимог відповідності
(достатності) генеруючих потужностей у перспективі
↓
Формування базового (вірогідного) сценарію розвитку генеруючих потужностей та
впровадження заходів з керованого управління з урахуванням виявлених проблем та ризиків
↓
Оцінка відповідності (достатності) базового сценарію, визначення необхідних заходів для
забезпечення виконання вимог безпеки постачання та операційної безпеки та формування
цільового сценарію розвитку генеруючих потужностей та заходів з керованого управління
попитом на перспективу
Рисунок 3.4. Алгоритм проведення досліджень при підготовки Звіту.
Реалізація такого алгоритму забезпечується вирішенням на постійній основі таких
основних задач:
1. Моніторинг та аналіз ефективності функціонування та розвитку ОЕС України, а також
планів розвитку енергетичних компаній на перспективу, а саме – збір, та аналітична
обробка, систематизація та структурування, з подальшим внесенням до відповідної
бази даних (БД).
В процесі моніторингу вирішуються такі задачі:
 визначення та аналіз показників надійності елементів ОЕС;
 збір, обробка та аналіз інформації щодо режимів роботи ОЕС України,
аварійних ситуацій, обмежень споживачів, визначення «вузьких місць» тощо;
 визначення та аналіз фактичних показників балансової надійності ОЕС
України, їх порівняльній аналіз з прогнозними, визначення причин

2.

3.

4.

5.

розбіжностей, розробка пропозицій щодо підвищення балансової надійності
при управлінні розвитком ОЕС;
 збір, обробка та аналіз інформації щодо планів розвитку енергетичних
компаній працюючих на ринку електроенергії України, та стосовно
інвестиційних планів нових компаній, що планують на ньому працювати;
 аналіз стану реалізація проектів з розвитку ОЕС України.
Інформаційне забезпечення задач прогнозування розвитку ОЕС України
безпосередньо не пов’язаних з функціонування ОЕС України – збір, аналітична
обробка, систематизація та структурування, з подальшим внесенням до відповідної
БД, такої основної інформації:
 ретроспективні данні щодо розвитку та функціонування економіки та
енергетики країни, наукові та аналітичні огляди та звіти щодо стану вітчизняної
та світової економіки та енергетики;
 наукові звіти, публікації та статті присвяченні проблемам наукових
досліджень з проблем розвитку економіки та енергетики країни;
 статистичні таблиці «витрати-випуск»;
 статистичні данні щодо виробництва, імпорту та експорту продукції, товарів
та послуг, їх загального споживання по секторах економіки та питомих витрат
для технологічних процесів, зокрема електричної енергії;
 законодавчі акти та нормативно-правові документи, що регулюють розвиток
та функціонування економіки та енергетики тощо;
 загальнодержавні, галузеві та регіональні стратегії та програми щодо
розвитку економіки, підвищення енергетичної ефективності, розвитку
відновлювальних джерел енергії, виконання екологічних вимог тощо;
 програми
розвитку
окремих
компаній
та
підприємств,
крім
електроенергетичної галузі;
 наукові та аналітичні звіти, публікації з проблем та перспектив розвитку
вітчизняної та світової економіки та енергетики, напрямів та очікуваних темпів
науково-технічного прогресу в різних галузях знань.
Збір, аналітична обробка, систематизація та структурування, з подальшим
внесенням до відповідної БД прогнозів щодо науково-технічного прогресу в
електроенергетиці та суміжних галузях.
Формування узгоджених сценарних припущень щодо розвитку економіки та
енергетики на перспективу на основі аналітичної обробки наявної інформації та
експертних оцінок, зокрема – економічна політика, жорсткість екологічних
обмежень та вимог, міжнародні зобов’язання з енергоефективності та розвитку ВДЕ,
тощо.
Обґрунтування рішень з розвитку ОЕС Україні на основі узгодженого вирішення
задач:

розробки довгострокових прогнозів розвитку ОЕС України з визначенням
доцільних напрямів трансформації структури генеруючих потужностей при різних
сценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни на основі
проведення багатоваріантних модельних розрахунків;

визначення, на основі багатофакторного аналізу представницьких сценаріїв
розвитку ОЕС України для визначених сценаріїв розвитку економіки та енергетики,

які характеризуються: ГЕН для характерних вихідних та робочих днів, а також днів з
найбільш складними умовами роботи – мінімальні навантаження в період паводку
при значній потужності та максимальні навантаження

базового (цільового) сценарію (плану) її розвитку на наступні 10 років.

4. Система математичних моделей для проведення досліджень
Реалізація наведеної в розділі 3 методології забезпечується за рахунок
використання системи математичних моделей, яка наведена на рисунку 4.1.

→
Моделі
життєвого
циклу
технологій

→

→

Спеціальні моделі розрахунку модельних показників
↓↑
Моделі формування узгоджених прогнозів розвитку
економіки та енергетики на довгострокову перспективу
↓↑
Моделі формування виробничо-транспортної структури
ОЕС на середньострокову перспективу
↓↑
Моделі для оцінки балансової надійності ОЕС на
короткострокову перспективу на основі
статистичних методів

Рисунок 4.1 - Узагальнена структура математичних моделей для прогнозування
розвитку ОЕС України при різних припущеннях щодо сценарних умов розвитку
економіки та енергетики.
Ключовим поняттям, яке використовується в системі математичних моделей, що
реалізують методологію, є поняття технології виробництва, транспортування, зберігання та
споживання певних ресурсів - продукції, товарів, послуг.
Під технологією, в залежності від рівня агрегування та ідеалізації може розумітися як
конкретна технологія, наприклад - енергоблоки певних типів, так і виробничі методи –
видобуток вугілля, а також агреговані галузі економіки або групи домогосподарств з різним
рівнем доходів тощо.
Життєвий цикл кожної технології в узагальненому вигляді наведено на рисунку 4.2.
Ресурси необхідні для функціонування
↓
Ресурси необхідні для
Ресурси необхідні для виводу з
→ Технологія →
впровадження
роботи
↓
Ресурси, що виробляються
Рисунок 4.2  Спрощене представлення життєвого циклу технології
Звісно, що кожна з технологій має свою специфіку, урахування якої обумовлює при
моделюванні та підготовці вхідної інформації необхідність їх типізації, тобто необхідність їх
розділення на певні «класи» (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3 - Типізація технологій по класах при проведені досліджень
Код класу
Найменування класу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Неенергетичні сектори економіки/виробництва неенергетичної продукції
Імпорт, неенергетична продукція
Імпорт, паливо
Імпорт, електроенергія
Експорт, неенергетична продукція
Експорт, паливо
Експорт, електроенергія
Паливні сектори економіки
АЕС
ГЕС
ГАЕС
КЕС_органічне паливо
КЕС_біопаливо
ТЕЦ_органічне паливо
ТЕЦ_біопаливо
ВЕС
СЕС
Системи підтримки/регулювання частоти на базі систем акумулювання
електроенергії
Системи переносу потужності на базі систем акумулювання електроенергії
Системи на базі електролізних систем для реалізації концепції «Power to Gas»
Котельні на органічному паливі
Котельні на біопаливі
Електричні котельні з прямим нагрівом без акумулювання теплової енергії
Електричні котельні з прямим нагрівом з акумулювання теплової енергії
(споживачі-регулятори)
Електричні котельні на базі теплових насосів без акумулювання теплової
енергії
Електричні котельні на базі теплових насосів з акумулювання теплової енергії
(споживачі-регулятори)
Сонячні станції теплопостачання
Потреби населення
Загальнодержавні потреби
ЛЕП

Першим етапом методології є підготовка інформаційного поля для проведення
досліджень, на якому формуються показники технологій, що описують функціонування та
розвиток економіки, енергетики та домогосподарств, які умовно можна поділити на дві
групи – перша – які не залежать від сценарних припущень щодо розвитку економіки та
енергетики, а друга – які формалізують означені сценарні припущення.
Показники першої групи описують у першу чергу фізико-технологічні особливості
окремих технологій – питомі витрати ресурсів на виробництво продукції, діапазони їх

можливих змін під впливом випадкових факторів – погодні умови, стан технології тощо,
викиди забруднювачів та ПГ, технологічні особливості їх функціонування – наявність
технічних мінімумів, діапазони регулювання, коефіцієнти готовності тощо.
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 - «поведінка» існуючих
виробничих потужностей, можливість використання яких з плином часу зменшується через
об’єктивний фізичний та моральний знос. Це визначається обмеженнями згори на обсяги
можливого виробництва (потужність) по етапах розрахункового періоду. В залежності від
сценарію розвитку економіки темпи такого обов’язкового вибуття приймаються різними,
зокрема при більш оптимістичних сценаріях вони як правило вищі. При менших темпах
вибуття передбачається необхідність додаткових ресурсів на підтримку їх у працездатному
стані, що моделюється за рахунок збільшення потреби в продукції тих галузей економіки,
які споживаються при подовжені терміну служби – машинобудування, будівництво тощо.
Звісно, що обмежується і можливість роботи у перспективі нових виробничих
потужностей і враховується необхідний час на впровадження нових технологій, ці терміни
задаються в показниках першої групи.
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 4.5 –
4.7), 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 4.5 – Референтний профіль споживання електроенергії протягом доби літнього
та зимового замірного дня промисловості
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Рисунок 4.6 – Референтний профіль споживання електроенергії протягом доби літнього
та зимового замірного дня паливної промисловості
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Рисунок 4.7 – 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:
ing ( t  s )
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- 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 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.
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, 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 4.8) 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

Розвиток економіки у перспективі визначається можливістю експорту продукції, яка
для кожного сектору та сценарію обмежується згори, при різних сценарних припущеннях
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 на Україні – реактори для АЕС
та палива для них, технології для зниження викидів SO2 та NOx, військові літаки тощо,
недостатні виробничі потужності або не конкурентоспроможність вітчизняних виробників
на внутрішньому ринку. Необхідність у імпорті є сценарною, бо можливо як створення
виробництв, що заміщують імпорт, так і створення умов, що ліквідують необґрунтовані
економічні переваги для імпортерів тощо.
Ключове значення при формуванні показників розвитку економіки та енергетики
має можливість отримання додаткових до валового внутрішнього продукту (ВВП) ресурсів
на фінансування їх розвитку та забезпечення потреб бюджету та домогосподарств.
В загальному випадку ці ресурси - RFINt для кожного t етапу розрахункового періоду
визначаються за виразом:

RFIN

t

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

(4.3)

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 RFINt визначаються згідно припущень, закладених у сценарії, які формуються
з урахуванням аналізу поточної ситуації з формування цього показника та його специфіки.
Необхідно відзначити, що в процесі досліджень сформоване інформаційне поле
може коригуватися, а окремому сценарію можна поставити у відповідність низьку варіантів
можливого розвитку економіки у перспективі. Тому розробляється для кожного сценарію
ряд варіантів вхідних даних з використанням яких формується відповідні прогнози
розвитку економіки в його межах, на основі аналізу показників яких синтезується
остаточний прогнозний сценарій розвитку економіки та енергетики.
Після формування інформаційного поля для проведення досліджень, на другому
етапі досліджень з використанням моделей життєвого циклу розраховуються усі необхідні
показники для окремих технологій для їх формалізованого представлення в моделі
формування узгоджених варіантів розвитку економіки та енергетики для окремих варіантів
для кожного набору відповідних вхідних показників.
Розраховуються такі основні показники:
1.
Інвестиційні потреби та їх розподіл між джерелами надходження – власні
кошти, пільгові або комерційні кредити, державна цільова фінансова підтримка тощо.

2.
Прибутковість діяльності, податкові та інші обов’язкові платежі і можливі
штрафи.
3.
Умовно-постійні витрати, обумовлені підтримкою виробничих потужностей у
робочому або законсервованому стані.
4.
Змінні витрати ресурси, обумовлені виробництвом продукції, з урахуванням
рівня їх завантаженості.
5.
Обсяги викидів забруднювачів та ПГ.
6.
Корисне використання енергії.
7.
Виробництво енергії з використанням ВДЕ.
Частина з цих показників задається як вхідна інформація, а частина є
розрахунковими. Ці моделі реалізовані в середовищі МS-Excel і формують первину БД з
інформацією для одного циклу розрахунків.
Усі данні необхідні для розрахунків, а крім показників технологій це різноманітні
обмеження – на викиди ПГ, на обов’язкове використання певного обсягу ВДЕ, обмеження
на потужність технологій, обмеження на можливості експорту та імпорту продукції тощо,
конвертуються до реляційної БД в якій здійснюється формування оптимізаційної моделі
формування узгоджених варіантів розвитку економіки та енергетики.
Ця модель базується на синтезі ідей використання міжгалузевого балансу, таблиць
«витрати-випуск», у моделях Леонтьєвсьгого типу для прогнозування розвитку економіки
на макрорівні, та методів оптимізації розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) [].
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.
В моделі всі сектори економіки, 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, 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 ,
s 1

st

st
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де: Vkt виробництво k технологією продукції виду j, k=1  K, j=1  J, Vst - споживання продукції
виду j s споживачем, 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 розподілу, ke – втрати при транспортуванні.
Для неенергетичних видів продукції вони записуються у грошовому вигляді, а для
палива в натуральних одиницях виміру.

Поряд з ними входять до моделі входять класичні обмеження на можливість
виробництва продукції або потужності відповідних технологій та викиди ПГ, які в
узагальненому виді формалізуються виразами (4.5) та (4.6).
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dt

де: Bkjt – обмеження на виробництво продукції в t розрахункового періоду, gpkjt – питомі
викиди ПГ при виробництві продукції, товарів та послуг, GEdt – питомі викиди ПГ
домогосподарством з d групи за доходами, d=1  D.
Для урахування вимог щодо мінімально необхідних обсягів використання ВДЕ, як
частки від кінцевого споживання, в модель вводяться баланс кінцевого споживання ПЕР та
обмеження на мінімальне використання ВДЕ згідно міжнародних зобов’язань України, які
формалізуються у вигляді:
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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 бюджетною сферою 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 для цих цілей.
Цей критерій формалізується у вигляді:
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де: SBt – кінцеве споживання неенергетичних видів продукції бюджетною сферою, SDdt –
кінцеве споживання неенергетичних видів продукції домогосподарством з d групи за
доходами в грошовому вимірі.
Визначення для кожного етапу можливого обсягу споживання домогосподарствами
та бюджетною сферою продукції, товарів та послуг неенергетичних секторів економіки
базується на такому співвідношенні:
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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.

При формуванні прогнозів узгодженого розвитку економіки та енергетики
урахування вплив вартості енергоносіїв на рівні енергоспоживання враховується через
вплив їх вартості на структурно-технологічні трансформації економіки та зміни кількості
домогосподарств з різним рівнем та структурою енергоспоживання.
Моделювання розвитку ОЕС в цій моделі здійснюється при її представлені як
концентрованої.
Головною відмінністю моделювання розвитку ОЕС при формуванні довгострокового
прогнозу з використанням цієї моделі, від моделі оптимізації розвитку генеруючих
потужностей - формування виробничо-транспортної її структури є те, що у першій моделі
розглядаються лише зв’язки з зовнішніми ОЕС інших країн, а баланси виробництваспоживання електроенергії формуються для одного вузла – ОЕС в цілому, починаючи з
2023 року, то у другій моделі ці баланси формуються для виділених в межах ОЕС вузлів
(територіальних зон) і додатково розглядаються зв’язки між ними. Тому нижче укрупнено
розглянута формалізація методів представлення ОЕС при моделюванні, при цьому основна
увага приділяється питанням урахування вимог безпеки постачання та операційній безпеці,
тобто забезпеченню виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих потужностей.
Моделювання електроенергетичного сектору економіки здійснювалось в
оптимізаційних моделях узгодженого розвитку економіки та енергетики і в оптимізаційних
моделях формування структури генеруючих потужностей ОЕС України здійснювалось за
однаковими методами формалізації.
Ці моделі відрізняються ступеню деталізації представлення процесів розвитку та
функціонування ОЕС України, які більш детально представлені в моделі оптимізації
структури генеруючих потужностей – кількість ступенів ГЕН, більш детальне урахування
техніко-економічних показників за рахунок розгляду розширеного списку технологій, а
також тим, що в моделі формування узгоджених потужностей попит на електроенергію,
потреба в паливі викиди ПГ оптимізується, а моделі оптимізації структури генеруючих
потужностей вони задаються сценарно, відповідно до показників отриманих на етапі
формуваннявідповідного узгодженого прогнозу розвитку економіки та енергетики.
В цих моделях формалізуються вимоги щодо забезпечення балансів попитупропозиції в електроенергії на ступенях ГЕН та потреби в резервах, які є критеріями оцінки
відповідності (достатності генеруючих) потужностей, з урахуванням доступних
(прогнозованих) потужностей генерації електричної енергії, технологій, що надають
послуги з управління попитом, а також потужностей технологій збереження енергії з
урахуванням можливості похибки прогнозу попиту на електричну потужність, необхідності
наявності резервів регулювання частоти та активної потужності (відповідно до вимог КСП) і
компенсації коливань потужності вітрових та сонячних електростанцій 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;
- проведення робіт з реконструкції (модернізації);
- знаходження обладнання в аварійному ремонті;
- консервацію обладнання;
- екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей.
Для коректного урахування вимог відповідності (достатності) генеруючих
потужностей при моделюванні розглядаються такі ГЕН:
-

доба з максимальним навантаженням ОЕС для розрахункового року при мінімальновірогідній потужності електростанцій, які використовують ВДЕ та низькій водності, в якій
визначається максимально необхідна для забезпечення вимог достатності потреба в
традиційній тепловій та атомній генерації;

-

доба з мінімальним навантаженням ОЕС для розрахункового року при максимальновірогідній потужності електростанцій, які використовують ВДЕ, та низькій водності в якій
визначається максимально необхідна потреба в резервах в періоди мінімальних
навантажень;
вихідний день паводку для розрахункового року при максимально-вірогідній потужності
електростанцій, які використовують ВДЕ, в якій визначається максимально необхідна
потреба в резервах в періоди мінімальних навантажень.

-

Максимальна потреба в резервах для відповідного року визначається з порівняльної
оцінки потреби в резервах для днів мінімуму навантажень та вихідного дня паводку.
Основним співвідношенням у цих моделях є баланси попиту-пропозиції на
електроенергію, які в загальному вигляді 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:
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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 передачу
та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які
забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу, через неможливість
забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену потужність генерації
та прийнятих коефіцієнтах готовності.
У спрощеному вигляді моделювання покриття перспективних ГЕН із застосуванням
окремих (типових) технологій генерації електроенергії, з урахуванням вимог щодо
наявності резервів потужності, реалізується із використанням рівнянь (1.9) – (1.24), 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);
- Pkn – потужність електроустановок які виробляють електроенергію, МВт;
-

Z – потужність електроустановок які споживають електроенергію, МВт;
UP
DOWN
- Pn( k  EHГ ) , Pn( k  EHГ ) – величина можливого збільшення (UP) та зниження
kn

(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 )

потужності ГАЕС, МВт;

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

-

UP

P

– необхідна потужність резерву на завантаження (збільшення генерації електричної

n

потужності) для балансування енергосистеми та виконання вимог щодо необхідних
відповідних резервів, МВт;
DOWN
- Pn
– необхідна потужність резерву на розвантаження (зменшення генерації
електричної потужності) для балансування енергосистеми для балансування
енергосистеми та виконання вимог щодо необхідних відповідних резервів, МВт;
I _ UP
I _ DOWN
- P nk , Pnk
– величина потужності на завантаження (UP) та розвантаження
(DOWN) первинного резерву регулювання частоти та потужності, а також для компенсації
коливань потужності, зокрема спричинених роботою ВЕС та СЕС, МВт;
II _ UP
III _ DOWN
II _ DOWN
III _ UP
- P nk , Pnk
, P nk
, Pnk
– величина потужності на завантаження (UP)
та розвантаження (DOWN) вторинного резерву регулювання частоти та потужності, а також
третинного резерву, МВт;
-

UP

P

– величина потужності на завантаження електроустановок швидкого старту,

n ( k  ШC )

МВт;
-

P

UP
n ( k  ГAEC )

,

P

DOWN

n ( k  ГAEC )

(DOWN) ГАЕС, МВт;
MIN
MAX
MAX
- P nk , Pnk , Z nk ,

Z

– величина потужності на завантаження (UP) та розвантаження

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
-B

MAX

n ( k  ГAEC )

– 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 прийнятті наступних припущень:
1. Потужність генерації і навантаження, з урахуванням втрат в мережах, приймається
на кожній ступені ГЕН умовно-постійною.
2. Ємність акумуляторних батарей, які використовуються для регулювання частоти є
достатньою для 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 )

i 1

(4.11)

На максимальну доступну потужність електроустановок накладаються обмеження,
узагальнена формалізація яких має такий вид:

kg  X  P

MAX

kg

kg

kn

(4.12)

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:
1. Технічні та технологічні обмеження.
2. Планові поточні та капітальні ремонти обладнання.
3. Проведення робіт з реконструкції (модернізації).
4. Знаходження обладнання в аварійному ремонті.
5. Консервація обладнання.
6. 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
DOWN
потужності) для балансування енергосистеми ( P n
) визначаються згідно виразів (4.12) та
(4.13).

P

DOWN

 Pn ( k СП )  Pn 
UP

n ( k  EHГ )

 P

UP

k  (TEC , AБ ,
АЕСМ ,CP )

I _ UP
nk

 P



k  (ТEC , АЕСМ ,
CP )

II _ UP
nk

 Pnk

III _ UP

 P

UP
n ( k  ШC )


;

(4.13)

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

P

UP

UP

UP

 Pn ( k СП )  Pn
DOWN

n ( k  EHГ )

DOWN

DOWN



 P

k ( ГEC ,
TEC , AБ ,
CP )

I _ DOWN
nk

 P



k ( ГEC ,
ТEC ,CP )

II _ DOWN
nk

 Pnk

III _ DOWN


.

(4.14)

 Pn ( k  ГAEC )  Z n ( k  ГAEC )
DOWN

UP

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

 Pnk

II _ UP

P

n ( k  ШC )

 Pnk

III _ UP

(4.15)

;

Можливість участі в регулюванні ГЕС та ГАЕС обмежується певними вимогами які
формалізується виразами (4.15) - (4.17).

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

MAX

Z

DOWN
n ( k  ГAEC )

 Pn( k  ГEC )  Pn( k  ГEC) ;
MIN

n ( k  ГEC )

P

DOWN

n ( k  ГAEC )

 Pn ( k  ГAEC ) ,

 Z n( k  ГAEC )  Z n( k  ГAEC ) .
MAX

(4.16)

(4.17)

Поряд з цим, при моделюванні ГЕС враховується обмеженість гідроресурсів – тобто
виробництва електроенергії на ГЕС, що формалізується у вигляді такого співвідношення:

P

nN

nk  ГЕС

 H ng  Bnk  ГЕС .

(4.18)

Для ТЕС до співвідношення (4.10) додаються додаткові вимоги які формалізуються у
вигляді обмежень (4.19) та (4.20).
UP
MAX
(4.19)
Pnk ТЕС  Pnk TEC  Pnk ТЕС .

P

(4.20)

 Pnk TEC  Pnk ТЕС .
DOWN

nk ТЕС

MIN

Для технологій з акумулюванням гідроресурсів, повітря, електроенергії, теплової та
механічної енергії необхідно забезпечити достатність первинного енергоносія для
генерації 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

B


nk ( ГАЕС , АБПП )
MAX

nk ( ГАЕС , АБПП )

B

nk ( ГАЕС , АБПП )

,

nk

 Bnk ( ГАЕС , АБПП )

H

(4.21)

,

(4.22)

nk

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

(4.22)

Поряд з цим, на використання потужності таких електроустановок накладається
обмеження щодо їх можливої потужності в режимах виробництва та споживання
електроенергії. Це обмеження формалізується таким чином:
MAX
(4.23)
Pnk ( ГАЕС, АБПП )  kzrk ( ГАЕС, АБПП )  Z nk ( ГАЕС, АБПП )  Pnk ( ГАЕС, АБПП ) ,
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

 Bg .

(4.24)

Попит на електроенергію визначається як сума потужності споживачів на всіх
ступенях ГЕН характерних діб на їх тривалість.
Виконання балансу (4.11) та обмежень (4.12) та (4.13) на всіх ступенях ГЕН, які
розглядаються при моделюванні, які є критеріями оцінки відповідності (достатності)
генерації, свідчить, що отримане при моделюванні рішення забезпечує відповідність
(достатність) генерації при прийнятих припущеннях.
В якості критерію оптимізації використовувалась мінімізації загальних витрат на
забезпечення потреб країни в електричній енергії або загальної вартості електричної
енергії для споживачів.
Поряд з цим, для періоду до 10 найближчих років оцінка адекватності ОЕС додатково
здійснюється на основі розрахунку значень показників балансової надійності, які базуються
на методах статистичного моделювання (метод «Монте-Карло») і можуть використовувати
аналіз випадкових подій або аналіз випадкових процесів. До таких показників відносяться:
- імовірність втрати навантаження (визначається у відносних одиницях) (Loss of Load
Probability) - LOLР;
- середнє число днів дефіциту потужності, в західній літературі носить назву
тривалості втрати навантаження, діб на рік (Loss of Load Expectation) - LOLE;

- середнє число годин дефіциту потужності в рік, в західній літературі носить назву
тривалість втрати навантаження в годинах на рік (Loss of Load Hours) – LOLH.
Розрахунок показника LOLР здійснюється згідно виразу:
T

N

i 1

k 1





T

N



LOLPa   Qi  Pikн  Pikн   Qi  pk Pikн  Pikн
i 1 k 1



,

(4.25)

де: Qi=1/Т – імовірність ступеня графіка навантаження;
Т – число ступенів графіка навантаження;
а - індекс відповідності застосування формули відносно періодів часу, для яких він
застосовується; Pikн , Pikн – відповідно необхідне і забезпечене наявними потужностями
генерації і запасами пропускних спроможностей зв'язків навантаження k-го випадкового
стану системи; pk – ймовірність k-го випадкового стану, в якому спостерігається дефіцит
потужності в розглянутій територіальній зоні ОЕС, тобто коли величина Pikн  Pikн більше
нуля; N - кількість випадкових станів, що моделюються на i-му інтервалі зміни
навантаження.
Показники адекватності - LOLE і LOLH по суті є варіантами показника LOLР і зв’язані з
ним такими співвідношеннями:
Показник LOLE:
T

N

i 1

k 1





T

 

LOLE   Pin  Qi pk Pikн  Pikн   Pin LOLP  T Д LOLPдоб ,
i 1

(4.26)

де: Pin - тривалість i-го інтервалу в добі (одна доба); Т - кількість інтервалів розрахункового
періоду, зазвичай 365 діб.
Показник LOLН:
T

N

i 1

k 1





T

 

LOLH   Pig  Qi pk Pikн  Pikн   Pig LOLP Tгод LOLPдоб ,
i 1

(4.27)

де: Pig - тривалість i-го інтервалу в годинах (одна година); Т - кількість інтервалів
розрахункового періоду, зазвичай 8760 год.
Розрахунок цих показників здійснюється з використанням спеціалізованих
моделюючих систем в яких використовуються оптимізаційні моделі, а формування вхідної
інформації для яких здійснюється на основі формування випадковим чином станів ОЕС.
Опис відповідної методології наведено в Додатку Б.
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Особливості урахування впливу розвитку
загальнонаціонального рівня в умовах України

ЕНП

на

критерії

Додаток А
ефективності

При обґрунтуванні економічної доцільності рішень з розвитку електроенергетики
необхідно у першу чергу використовувати критеріїв ефективності національного рівня –
максимізація ВВП або доходів бюджету та домогосподарств, бо при обґрунтуванні рішень
по критеріям ефективності секторального рівня, зокрема – мінімізації вартості
електроенергії для споживачів, отримані рішення можуть не бути доцільними з точки зору
загальнонаціональних критеріїв ефективності, що може привести до прийняття невірних
рішень.
На сьогодні головними аргументами подальшого прискореного розвитку
електростанцій які використовують в якості первинного джерела енергії ВДЕ в Україні є
швидке зниження вартості електроенергії яка на них виробляється, що у першу чергу
стосується СЕС, що робить їх конкурентоспроможними відносно традиційних
електростанцій, особливо при високих рівнях платежів за викиди ПГ. Звісно, поряд з цим,
при обґрунтуванні цього рішення застосовується посилання на те, що розвиток ВДЕ є
«загальносвітовим трендом».
Але якщо підійти до питання розвитку ВДЕ в Україні з наукових позицій, то ситуація
виглядає наступним чином.
Розвиток енергетики на базі ВДЕ у першу чергу розглядається в розвинених країнах
як інструмент економічного зростання, бо стимулює розвиток науки, промисловості,
будівництва тощо, тобто створюються замкнуті цикли виробництва в них відповідного
обладнання та продукції суміжних галузей, зокрема - IT-сектор, будівництво відповідних
об’єктів та монтаж обладнання, акумулювання електроенергії, автобудування, наукові та
учбові заклади, інжинірингові та проектні центри. дозволяє створювати нові робочі місця
тощо. Саме наявність таких компенсаторів зростання цін на електроенергію, а також
експорт відповідної продукції та послуг в інші країни, забезпечує їх економічне зростання.
Звісно, що нарощування експорту відповідних технологій та суміжних послуг
забезпечує додатковий позитивний вплив на збільшення ВВП у таких країнах. Тому вони
об’єктивно зацікавлені в реалізації стратегій спрямованих на їх прискорений розвиток в
країнах-потенціальних імпортерах їхньої продукції та максимально сприяють їх розвитку
шляхом надання зв’язаних кредитів на поставку обладнання та будівництво ВЕС та СЕС, а
також надання суміжних послуг.
Умовний приклад наведений на рисунку А1.1. ілюструє вплив на ВВП розвиток вде в
таких країнах.
На відміну від них, в Україні відсутні компенсатори мінімізації негативного впливу
зростання ціни на електроенергію. В умовах України, яка немає замкнутих циклів
виробництва відповідного обладнання та продукції суміжних галузей для впровадження
ВЕС та СЕС, навіть при певній локалізації виробництва окремих видів продукції та послуг,
які необхідні для їх розвитку, ситуація зворотна, що ілюструє умовний приклад наведений
на рисунку А1.2.
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Рисунок А1.1 – Вплив розвитку генерації на базі ВДЕ на ВВП в країнах з замкненим
циклом їх виробництва та надання суміжних послуг
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Рисунок А1.2 – Вплив розвитку генерації на базі ВДЕ на ВВП в країнах за відсутності
замкненого циклу їх виробництва та надання суміжних послуг
Незважаючи на умовність прикладів наведених на рисунках А1.1 та А1.2 вони добре
ілюструють наслідки впровадження технологій виробництва електроенергії на базі ВДЕ для
країн-виробників та країн-імпортерів цих технологій та суміжних послуг.
При цьому, з огляду на те, що за таке обладнання та послуги імпортуються,
впровадження ВЕС та СЕС стає фактично імпортом електроенергії, що негативно впливає
на платіжний баланс країни та створює негативний тиск на національну валюту, знижує
конкурентоспроможність національної економіки.
Тому лише при умові практично повної локалізації виробництва в Україні
відповідних технологій для виробництва електроенергії з використання енергії сонця та
вітру, а також засобів з керованим управлінням попиту для компенсації слабко
прогнозованих коливань їх потужності та переносу потужності зі ступенів ГЕН з профіцитом

генерації до ступенів з максимальним навантаженням, розвиток в Україні виробництва
електроенергії на ВЕС та СЕС може бути доцільним.
При цьому теза про те, що швидке зниження цін на виробництво електроенергії, у
першу чергу на СЕС, робить їх впровадження до ОЕС України ефективним у перспективі,
також є необґрунтованою, бо пряме порівняння вартості виробництва електроенергії на
ЕНП та на традиційних електростанціях, без урахування системних ефектів від їх
впровадження не має сенсу, бо веде до помилкових рішень щодо оцінки їх цінової
ефективності.
Умовою щодо ефективності впровадження ЕНП є така:
𝐶𝑡 − 𝐶𝑉𝑡 > 0,
(1.1)
де Ct – середня ціна електроенергії на ринку без впровадження ЕНП, грн./МВт·год;
CVt – середня ціна електроенергії на ринку за умови впровадження ЕНП, грн./МВт·год.
𝐼𝑇 ∗𝑋𝑇 +𝑍𝑇 ∗𝑊
(1.2)
𝐶𝑡 = 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡
𝑊𝑡

де 𝐼𝑇t – умовно-постійна складова ціни електроенергії, що виробляється традиційними
технологіями генерації без впровадження ЕНП, грн./МВт;
𝑋𝑇t – встановлена потужність традиційних технологій генерації електроенергії, МВт;
𝑍𝑇t – умовно-змінна складова ціни електроенергії, що виробляється традиційними
технологіями генерації без впровадження ЕНП, грн./МВт·год;
𝑊t – загальний обсяг виробництва електроенергії, МВт·год;
𝐶𝑉𝑡 =

𝐼𝑇𝑉𝑡 ∗𝑋𝑇𝑉𝑡 +𝑍𝑇𝑉𝑡 (𝑊𝑡 −𝑊𝑉𝑡 )+𝐼𝑉𝑡 ∗𝑋𝑉𝑡 +𝐼𝑅𝑡 ∗𝑋𝑅𝑡 +𝑍𝑉𝑡 ∗𝑊𝑉𝑡
𝑊𝑡

(1.3)

де 𝐼𝑇𝑉t – умовно-постійна складова ціни електроенергії, що виробляється традиційними
технологіями генерації за умови впровадження ЕНП, грн./МВт;
де 𝑋𝑇𝑉t – встановлена потужність традиційних технологій генерації електроенергії за
умови впровадження ЕНП, МВт;
𝑍𝑇𝑉t – умовно-змінна складова ціни електроенергії, що виробляється традиційними
технологіями генерації за умови впровадження ЕНП, грн./МВт·год;
𝑊𝑉t – обсяг виробництва електроенергії технологіями ЕНП, МВт·год;
𝐼𝑉t – умовно-постійна складова ціни електроенергії, що виробляється технологіями ЕНП,
грн./МВт;
𝑋𝑉t – встановлена потужність технологій ЕНП, МВт;
𝐼𝑅t – витрати на резервування виробництва електроенергії технологіями ЕНП, грн./МВт;
𝑋𝑅t – встановлена потужність традиційних технологій, що забезпечують резервування
виробництва електроенергії технологіями ЕНП, МВт;
𝑍𝑉t – умовно-змінна складова ціни електроенергії, що виробляється технологіями ЕНП,
грн./МВт·год.
В умовах України можливість участі ЕНП у покритті сумісних графіків навантажень є
вкрай незначною, тому потреба в потужності традиційної генерації практично не
змінюється при впровадженні ЕНП до ОЕС, можна прийняти витрати на їх підтримку в
працездатному стані приблизно однаковими, тобто:
𝐼𝑇𝑉𝑡 ∗ 𝑋𝑇𝑉𝑡 ≈ 𝐼𝑇𝑡 ∗ 𝑋𝑇
(1.4)
В умовах впровадження ЕНП погіршується умови роботи традиційної генерації
через зменшення виробітку електроенергії на АЕС – зростання паливної складової, та/або
погіршення режимів роботи ТЕС – зростання часу роботи в режимах часткового

навантаження з більшими питомими витратами палива на виробництво електроенергії,
зростає кількість пусків-зупинок енергоблоків. Тому як крайній випадок, який забезпечує
найбільш консервативну оцінку в контексті порівняння ефективності варіантів розвитку
генерації з впровадженням ЕНП та без їх впровадження, є рівність умовно-змінних витрат
на виробництво електроенергії, тобто коли 𝑍𝑇𝑉t =𝑍𝑇t .
При цих умовах, ефективність впровадження ЕНП буде визначатися з виразу:
𝑍𝑇𝑉𝑡 > 𝐶𝑉𝑡 +

𝐼𝑅𝑡 ∗𝑋𝑅𝑡
𝑊𝑉𝑡

,

(1.5)

З огляду на значну частку у виробництві електроенергії АЕС та ГЕС В ОЕС Україні
умовно-змінні загальносистемні витрати можна оцінити максимум у 50% - 60% від загальної
вартості електроенергії їх можна оцінити максимум в 2 – 2.5 євроценти на кВт·год.
Враховуючи вартість необхідність додаткових заходів з підвищення маневрових
можливостей ОЕС та прийняте консервативне припущення щодо рівності умовно-змінної
складової ціни на виробництво електроенергії на традиційній генерації, навіть зниження
цін у 2 – 3 рази відносно існуючого рівня не забезпечує доцільність їх впровадження при
використанні економічних критеріїв ефективності, тому їх моделювання можливо лише
шляхом безпосереднього формування певних сценаріїв їх розвитку.
Поряд з цим, впровадження ВЕС та СЕС в Україні фактично витісняє з покриття ГЕН не
теплову генерацію на органічному паливі, а атомну, що веде до подальшого зростання цін
на електроенергію та викидів ПГ.
Також не коректними є висновки щодо неефективності збереження в Україні в
роботі вугільної генерації при високому рівні платежів за викиди ПГ, що обґрунтовується
при розгляді енергетики без урахування її впливу на економіку – тобто при використанні
критеріїв мінімізації цін на електроенергію, коли платежі за викиди ПГ суттєво збільшують
вартість електроенергії при її виробництві на технологіях, які використовують викопне
паливо, перш за все – вугілля.
Якщо в якості критерію використовуються загальноекономічні критерії, то ситуація
буде виглядати наступним чином.
ВВП з точки зору формування може бути формалізований двома способами.
Перший визначає ВВП через обсяги національного виробництва та формалізується
наступним чином:
𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑂𝑡 − 𝐼𝐶𝑡 ,
(1.6)
де 𝐺𝐷𝑃𝑡 – внутрішній валовий продукт, грн.;
𝑂𝑡 – валовий випуск продукції, товарів та послуг, грн.;
𝐼𝐶t – проміжне споживання, грн.
Другий визначає ВВП через його складові, що формалізується таким виразом:
𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑉𝑡 + 𝐿𝑡 ,
(1.7)
де 𝑉𝑡 – заробітна плата, прибуток підприємств та організацій, грн.;
𝐿𝑡 – податки підприємств та організацій, податки на товари та послуги, інші платежі та
збори, грн.
Як видно з останнього виразу збільшення платежів за викиди ПГ веде, за рівних умов
до перерозподілу ВВП між його складовими і не впливає на його величину.
В той час як зниження виробництва скорочує ВВП, при цьому як за рахунок
зниження власного виробництва, так і за рахунок зниження виробництва в суміжних
секторах економіки, що добре видно з виразу (1.6).

Тому ефективність рішення при недоцільність збереження вугільної енергетики та
промисловості, а також виробництв у суміжних галузях, можливо обґрунтовувати виключно
на рівні формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики.
Наведене ілюструє добре відому річ – рішення які оптимальні при ізольованому
розгляді розвитку та функціонування окремих секторів економіки з точки зору
національних інтересів можуть бути не оптимальними.
В ситуаціях, коли з точки зору економічних критеріїв заміщення вугільної генерації
газовою є недоцільним, але подібні сценарії розвитку генеруючих потужностей було
необхідно розглядати, при моделюванні здійснювалось примусове обмеження
можливостей щодо розвитку та функціонування вугільної промисловості в країні, що
дозволяло моделювати її заміщення газовою генерацією.
Означене забезпечувало можливість формувати варіанти узгодженого розвитку
економіки та енергетики при однакових припущеннях щодо розвитку економіки та різних
стратегій розвитку електроенергетики країни у перспективі – атомно-вугільна, атомногазова, сценаріїв з різними обсягами впровадження ЕНП та інших.

Додаток Б
Оцінка відповідності (достатності) генеруючих потужностей ОЕС України на період
2021–2030 років за прийнятих сценарних припущень
Для
оцінки
достатності
генеруючих
потужностей
використовувалися
загальноприйняті імовірнісні показники та критерії, які рекомендовані ENTSO-E та,
відповідно, знайшли широкого застосування при оцінці адекватності енергетичних систем
низки країн як в Європі, так і поза її межами. До числа таких показників та критеріїв
відносять:
1) LOLE (Loss Of Load Expected), діб — критерій ймовірності втрати навантаження або
математичне сподівання втрати навантаження, що вказує середню кількість годин на
рік, протягом яких очікується дефіцит потужностей, необхідних для покриття попиту
на електричну енергію;
2) LOLP (Loss Of Load Probability), % — імовірність втрати навантаження;
3) EENS (Expected Energy Not Served), МВт·год — критерій очікуваної непоставленої
енергії або ж (імовірний) дефіцит електричної енергії, що вказує на очікувану
величину попиту на електричну енергію, що не буде забезпечена наявними
генеруючими потужностями у визначеному році;
4) EDNS (Expected Demand Not Served), МВт — очікуваний (імовірний) дефіцит
потужності.
LOLE та LOLP є показовими та характеризують енергетичну систему як адекватну або
ж неадекватну. Саме до значення цих двох показників і застосовуються певні критерії. Інші
два показники є індикативними та характеризують необхідність розвитку генеруючих
потужностей, вказуючи на те, скільки слід додатково ввести генеруючих потужностей та на
який рівень виробництва для них слід розраховувати.
Оскільки в Україні законодавчо поки не визначені цільові значення критеріїв
адекватності енергетичної системи за показниками LOLE та/або LOLP, а у більшості країн, що
використовують, ці показники як критерії адекватності, різняться, у Звіті встановлено за
прийнятне таке значення LOLP, що не перевищує 0,03 % (співпадають з вимогами безпеки в
енергосистемах Польщі, Франції, Бельгії та низки інших країн), а для LOLE — значення, що
не перевищує 0,125 доби на рік.
Для обчислення зазначених вище показників були використані інструменти — ПЗ
Plexos by Energy Exemplar та Antares by RTE. Зазначені інструменти оцінки адекватності
відповідають рекомендаціям ENTSO-E, серед яких (також враховані у цьому Звіті):
1) можливість сценарної оцінки;
2) імовірнісний підхід оцінки адекватності;
3) оцінка з використанням методу Монте-Карло;
4) моделювання планових та позапланових зупинок енергетичного обладнання;
5) моделювання кореляційної залежності між температурою навколишнього
середовища і водністю та, відповідно, споживанням і виробітком на ВЕС, СЕС, ГЕС,
ТЕЦ;
6) стохастичний вид розподілу при моделюванні споживання та виробітку на ВЕС, СЕС,
ГЕС;
7) стохастичний вид розподілу виходу з ладу генеруючого обладнання та елементів
електромережевого господарства;
8) моделювання нових сучасних технологій генерації електричної енергії
(акумуляторні батареї, системи управління попитом, системи перенесення тощо);

9) моделювання функціонування енергетичних систем в умовах «ідеального» ринку
електричної енергії, що характеризується високою конкурентністю та відсутністю
тиску (примусу) одних учасників на інших;
10) відсутність похибки прогнозів як споживання, так і виробітку на СЕС, ВЕС і ГЕС;
11) моделювання роботи електромережевого господарства та можливості перетоків
електричної енергії;
12) моделювання резервів підтримки частоти, відновлення частоти та заміщення;
13) обчислення показників надійності (LOLE, LOLP, EENS, EDNS).
Для обчислення показників адекватності у різних ПЗ використовувалися одні і ті ж
підходи та набори даних, що надало можливість отримати подібні, співставні результати. В
обох випадках (використання різних ПЗ) були використані стохастичні методи
моделювання в поєднанні з методом Монте-Карло. Так, для кожного року періоду 2021–
2030 рр. було змоделювано 900 Монте-Карло-років (таким чином на показники базового
сценарію накладалися різні ймовірності зміни прогнозних попиту та пропозиції, зміни
погодних умов, незапланованого виведення елементів ОЕС України, мінливість виробітку
на ВЕС, СЕС та ГЕС тощо), що надало можливість отримати збіжність результатів або ж
достатню конвергенцію відповідно до теорії ймовірності (рисунок б.1).

Рисунок Б.1 — Збіжність результатів стохастичного моделювання на
прикладі показника ENS
Наведені показники вказують на те, що енергетична система України загалом у
період 2028–2030 рр. за наведених вище сценарних припущень не є адекватною
(характеризується недостатністю генеруючих потужностей). В інші ж роки періоду
дослідження (2021–2027 рр.) проблеми з адекватністю ОЕС України не виникають з тієї
причини, що у цей період очікується використання, ЕАЕС, а також паралельна робота
ОЕС України. При цьому варто відмітити, що оцінка достатності генеруючих потужностей
проводилася з урахуванням вільної для імпорту електричної енергії суміжних країн, що
визначена як різниця між сумарною встановленою потужністю (з урахуванням коефіцієнта

готовності) та відповідних ГЕН для кожної країни і накладенням обмежень у вигляді
пропускної здатності міждержавних перетинів (рисунки Рисунок Б.2–Б.3).
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Рисунок Б.2 — Нормалізовані характерні ГЕН України та суміжних країн (за
Київським часом)

Рисунок Б.3 — Визначення обсягів вільної для імпорту електричної енергії
(виділена штриховкою) з суміжних країн (за Київським часом) з урахуванням
пропускної здатності міждержавних перетинів

В умовах стрімкого розвитку генерації з ВДЕ й потребі їх ефективної інтеграції (за
рахунок таких технологій як EAEC, систем управління попитом тощо) деякі ОСП ENTSO-E й
поза його межами вже почали працювати над оцінкою гнучкості. Так, наразі, виділяють три
підходи оцінки гнучкості:
1)
експрес-аналіз (на основі технічних даних систем управлінням попитом,
потужності традиційної генерації та управлінням перетоками);
2)
аналіз залишкового дисбалансу (на основі результатів статистичного аналізу
даних щодо похибки прогнозів споживання/генерації та їх коливань);
3)
моделювання.
У цьому Звіті при оцінці гнучкості (відповідності генеруючих потужностей)
використовувалося моделювання з використанням результатів аналізу залишкового
дисбалансу (підходи 2 і 3).
Виходячи з того, що гнучкість може потребуватися у різний час і для різної тривалості,
запропоновано умовно розділити гнучкість на такі типи.
1)
«повільна» гнучкість (slow flexibility — SF), що являє собою можливість
нейтралізації дисбалансів, що виникли внаслідок уточнення прогнозів попиту/генерації, що
передує відкриттю торгових воріт на ринку на добу наперед. Крім того, ця гнучкість
стосується втрати потужностей або ЛЕП, про які оголошується до закриття торгових воріт
на внутрішньодобовому ринку. Така гнучкість може бути забезпечена більшістю
встановленої потужності, оскільки є запас часу для зміни потужності ввімкненого
генеруючого обладнання, або ж навіть для його запуску/зупинити;
2)
«швидка» гнучкість (fast flexibility — FF), що являє собою можливість
компенсації дисбалансів, внаслідок неочікуваної зміни генерації/споживання в режимі
реального часу або протягом часу, за який надходить останній прогноз перед закриттям
торгових воріт на балансуючому ринку;
3)
«операційна» гнучкість (operational flexibility — OF), що являє собою здатність
компенсації дисбалансів в режимі реального часу, викликаних непередбаченими змінами
генерації/споживання. Часовий інтервал такої гнучкості знаходиться у проміжку 1–15
хвилин (виражений у МВт/хв.). Цей тип гнучкості можна забезпечити за рахунок
використання FCR (виключно за рахунок технологій, що працюють у режимі слідування на
навантаженням — блоки генеруючого обладнання в роботі, деякі ГЕС/ГАЕС, ЕАЕС та
керовані, гнучкі системи управління попитом), а його активація вивільняє «швидку» та
«повільну» гнучкості.
На рисунку Б.4 проілюстровані основні механізми функціонування ринку
електричної енергії в режимі реального часу. Гравці на ринку несуть відповідальність за
небаланс, а тому пропонують відповідні портфелі товарів і послуг на різних сегментах
ринку, спираючись на прогнози попиту/пропозиції (у тому виробітку електричної енергії з
ВДЕ). Таким чином, із скороченням горизонту прогнозування якість прогнозів
покращується. Тому необхідно, щоб на ринку були представлені технології, що зможуть
забезпечити достатню гнучкість енергосистеми з метою компенсації неточностей прогнозів
виробництва електричної енергії, її відбору та виробітку з ВДЕ не тільки на ринку на добу
наперед та внутрішньодобовому, а й в режимі реального часу (доступна ОСП).
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Рисунок Б.4 — Часові межі визначення гнучкості
При цьому ОСП відіграє далеко не останню роль в управлінні гнучкістю, оскільки
саме ОСП у режимі реального часу доводиться мінімізувати залишковий дисбаланс,
непокритий на попередніх сегментах ринку. Порівняно висока ціна плати за небаланс
стимулює ринок якомога більше дотримуватися балансу у межах відповідних сегментів
ринку. У свою чергу, мінімізація небалансу потребує гнучкості обладнання як у сторону
зменшення, так і в сторону збільшення.
ОПС використовує резервні потужності для покриття залишкового дисбалансу в
енергосистемі. Резерв підтримки частоти (FCR) повинен відновити баланс між
виробництвом і споживанням електричної енергії.
Резерв відновлення частоти (FRR) повинен вивільнити FCR з метою запобігання
нестабільності мережі або ж уникнення black-out у разі настання інших непередбачених
ситуацій (аварій тощо). На відміну від FCR, FRR забезпечує відновлення частоти в системі (і в
синхронній зоні, зокрема). Автоматичний резерв відновлення частоти (aFRR) в основному,
використовується для компенсації коротких і випадкових дисбалансів, а mFRR — у свою
чергу, служить для компенсації тривалих, стійких і значних за обсягами дисбалансів.
Як показано на рисунку Б.5, аналіз гнучкості полягає в оцінці необхідної маневрової
здатності обладнання, за якої функціонування ОЕС буде супроводжуватися відсутністю
залишкового дисбалансу (у період часу від початку закриття торгових воріт
внутрішньодобового ринку до настання подій у режимі реального часу). Загалом,
можливість усунення залишкових дисбалансів в умовно довгостроковій перспективі (від
однієї доби) також є гнучкістю, однак така гнучкість охоплюється оцінкою адекватності,
оскільки вона враховуються при моделюванні з використанням методу Монте-Карло, у
результаті чого отримуємо попередні графіки покриття електричних навантажень у
погодинному розрізі.

Рисунок Б.5 — Межі оцінки достатності (адекватності) та відповідності
(гнучкості) генеруючих потужностей
Залишковий дисбаланс, у цьому Звіті визначається як потреба в електричній енергії
за вирахуванням вже поставленої енергії (у тому числі з ВДЕ) на сегментах ринку, що
передують балансуючому ринку, й спираються на прогнозні (а не фактичні) дані
пропозиції/попиту. До сьогодні ОСП не здійснював оцінку залишкового дисбалансу в
системі (перш за все через зміну моделі функціонування ринку електричної енергії в Україні
і відносно незначну частку ВДЕ), а тому, відповідно, раніше не йшлося про те, чи змогла б
система дотримуватися балансу у разі:
1)
зміни попиту/пропозиції внаслідок неякісного прогнозу попиту/пропозиції;
2)
неочікуваних вимушених відключень обладнання ОЕС України в режимі
реального часу;
3)
врахування коливань виробітку/споживання в режимі реального часу.
Тому у результаті оцінки залишкового дисбалансу, слід оцінити майбутню частку
потреб у гнучкості, які будуть забезпечуватися ОСП, оскільки остання залежить від того, яку
частину гнучкості системи забезпечить сам ринок (рисунок б.6). У результаті визначаються
необхідні обсяги резервів та їх характеристики (з урахуванням ймовірності утворення
дисбалансу у результаті фактичних коливань попиту/пропозиції та некоректності прогнозів
попиту/споживання).
15 хв.
aFRR

OF

FF
FRR

SF
ринок

Рисунок Б.6 — Взаємозв’язок між гнучкістю та резервними потужностями
Так, наслідки дефіциту гнучкості, маневрових та резервних потужностей (як це було
показано у попередніх розділах) проявляється у тому, що час від часу виникають і можуть у
подальшому виникати ситуації, коли за занадто швидкої зміни навантаження або зміни
виробітку на ВДЕ диспетчеризовані потужності не в змозі достатньо швидко відреагувати

на цю зміну (маючи порівняно низькі швидкості набору/скиду навантаження зі
швидкостями зміни навантаження в системі чи виробітку на ВДЕ, як це показано на
рисункуПомилка! Джерело посилання не знайдено.), що, в кінці кінців, призводить до
непокриття частини графіка електричного навантаження. У свою чергу наявність зон
непокриття на графіку електричного навантаження (тобто EENS) потребує або ж збільшення
швидкості набору/скиду навантаження (у тому числі і швидкості ввімкнення в роботу) на
диспетчеризованих генеруючих потужностях (тобто приведення існуючих генеруючих
потужностей до вимог КСП), або ж завчасного ввімкнення в роботу генеруючого
обладнання у період, що передує очікуваному піку навантаження. Складність реалізації
першого варіанту пов’язана з потребою в модернізації існуючого генеруючого обладнання
або ж в будівництві нового. Складність реалізації другого варіанту пов’язана з відсутністю в
ОЕС України технічних засобів (на кшталт, ЕАЕС, акумуляторних батарей чи інших
технологій типу «Power to X»), що зможуть забезпечити поглинання тимчасових
аперіодичних дефіцитів/профіцитів електричної енергії.
Більш того, виникнення значних коливань виробітку на ВДЕ, потребує спрацювання
окрім балансуючих потужностей ще й резервів (чим частково і пояснюється поява дефіциту
резервів, які призначені для компенсації збурень в енергосистемі, викликаних дією
критерію «N–1» та впливом складнопрогнозованих технологій виробництва електричної
енергії (ВЕС та СЕС). Однак, оскільки вплив останнього зростає пропорційно введеним
потужностям на ВДЕ, а обсяг резервних потужностей наразі лишається незмінним
(дорівнює розрахунковій аварії), у результаті здійсненого моделювання (імовірності
настання різних ситуацій за одночасного спрацювання балансуючих і резервних
потужностей з метою компенсації непередбачених коливань попиту/пропозиції (у тому
числі й на ВЕС і СЕС), похибки прогнозів попиту/пропозиції та з урахуванням критерію «N–
1»), визначено обсяг необхідних наразі резервних потужностей, який забезпечить
необхідною гнучкістю ОЕС України. Так, резерви мають становити:
Pinst. RES·20%+1000, МВт — на завантаження;
Pinst. RES·7,5%+500, МВТ — на розвантаження,
де Pinst. RES — встановлена потужність ВДЕ у відповідному періоді.
При цьому з них Pinst. RES·20% та Pinst. RES·7,5% мають забезпечувати «операційну»
гнучкість (OF). Також варто зауважити, що в міру покращення якості прогнозів
попиту/пропозиції, розвитку конкуренції на всіх сегментах ринку, розосередження
генеруючих потужностей на ВДЕ, а також впровадження нових технологій , частка
необхідної гнучкості (перш за все «операційної») буде поступово зменшуватися.

