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ЗАГАЛЬНI РИСИ ТА СПЕЦИФIЧНI ВIДМIННОСТI ПАЛИВНОЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСIВ КРАЇН ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ В РОЗРIЗI
IНТЕГРАЦIЙНИХ ТЕНДЕНЦIЙ В ЄВРОПЕЙСЬКIЙ ЕНЕРГЕТИЦI
Проаналiзовано загальнi проблеми, риси та специфiчнi вiдмiнностi формування паливно-енергетичних балансiв (ПЕБ)
країн Європи та України в розрiзi iнтеграцiйних тенденцiй в європейськiй енергетицi. Розроблено економiко-математичну модель для вирiшення задач спiвставного аналiзу та оптимiзацiї ПЕБ країн Європи та України в умовах iнтеграцiйних процесiв.

Основою нацiональної безпеки будь-якої держави є забезпечення її енергетичної незалежностi. Суперечностi мiж наявнiстю власних енергоносiїв та потребою в них, вичерпанiсть запасiв
паливно-енергетичних ресурсiв i зростання
масштабiв екологiчних проблем пiд час їх видобування, транспортування, переробки та споживання окреслюють тенденцiю до загострення
енергетичних питань у свiтi. Боротьба за енергоресурси та право їх транспортувати, вплив на
ринок енергоносiїв є наразi одним iз найважливiших чинникiв реалiзацiї нацiональних iнтересiв, формування державної полiтики, базою
для економiчних та полiтичних союзiв, а iнодi i
джерелом мiжнародних конфлiктiв. З огляду на
це, кожна держава визначає власну енергетичну
полiтику, спрямовану на забезпечення енергетичної безпеки, що зумовлюється кiлькiсними та
якiсними показниками наявностi власних енергоресурсiв, транспортної iнфраструктури, рiвнями енергоспоживання, можливiстю використання альтернативних джерел енергiї.
Основним, i по сутi єдиним, iнструментом
реалiзацiї енергетичної полiтики держави з точки
зору енергетичної безпеки, покликаним надати
наукове обґрунтування напрямам забезпечення
енергетичними ресурсами, є паливно-енергетичний баланс (ПЕБ) країни. Метою складання ПЕБ
країни є узгодження кiлькiсних i якiсних показникiв видобутку, iмпорту, експорту, перетворення i споживання паливно-енергетичних ресурсiв
(ПЕР), яке реалiзується у формi балансу, призначеного для прогнозування, планування, нормування, управлiння потоками ПЕР у державi.
Найважливiшими завданнями при складаннi
ПЕБ є:
– визначення загальних обсягiв задiяних в
економiчному оборотi ПЕР;
– аналiз джерел постачання i напрямiв використання енергоресурсiв;
– оцiнка рiвня покриття попиту на енергоносiї за рахунок видобутку (виробництва)
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пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та iмпорту енергоносiїв;
– виявлення диспропорцiй i недолiкiв в енергопостачаннi та енергоспоживаннi;
– аналiз тенденцiй, що склалися в енергозабезпеченнi країни за певний перiод.
ПЕБ є одним iз основних документiв, що
визначає стан ПЕК країни та ринкiв енергоносiїв,
якi гарантують технiчно та економiчно безпечне
задоволення поточних i перспективних потреб
споживачiв в енергiї та збереження довкiлля.
Основними iндикаторами енергетичної безпеки для України, якi визначаються ПЕБ, є: енергоємнiсть економiки; частка власного видобутку в
загальному первинному постачаннi енергоносiїв
(ступiнь самозабезпечення енергоресурсами);
частка домiнуючого ресурсу в структурi постачання первинних енергоносiїв; частка кiнцевого
споживання енергiї в загальному постачаннi енергоносiїв; середнiй фiзичний знос та коефiцiєнт
оновлення активної частини основних фондiв
ПЕК; частка маневрених потужностей у загальнiй
структурi встановлених генеруючих потужностей; показники фiнансової стiйкостi енергокомпанiй; довготривалiсть власного видобутку за
окремими видами органiчного палива.
Специфiка позицiонування та формування
ПЕБ України в розрiзi iнтеграцiйних тенденцiй в
європейськiй енергетицi визначається наступним
чином.
Недолiки:
– обмеженiсть власних розвiданих ресурсiв
природного газу, нафти, а також ядерного палива
власного виробництва;
– вiдсутнiсть диверсифiкацiї джерел постачання енергетичних продуктiв;
– практична вiдсутнiсть резерву потужностей
власних гiдроресурсiв;
– високе техногенне навантаження на довкiлля;
– незадовiльний технiчний стан частини
енергетичних об’єктiв, у тому числi систем транспортування енергетичних продуктiв.
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Переваги:
– достатнi запаси вугiлля i складових ядерного палива: урану та цирконiю;
– надлишковi потужностi для транспортування газу, нафти та експорту електроенергiї;
– вигiдне географiчне та геополiтичне розташування;
– розвинена iнфраструктура енергетики;
– високопрофесiйний кадровий потенцiал.
Вiдноснi рiвнi (у вiдсотках) енергетичної
залежностi України та деяких країн Європи у
2000–2004 рр. наведено на рис. 1.

Рис. 1

Як видно, за показником енергетичної залежностi Україна знаходиться у кращих умовах, нiж
бiльшiсть країн Європи, за винятком Францiї,
яка досягла найнижчого значення цього показника завдяки прiоритетному розвитку атомної
енергетики.
Структуру споживання первинної енергiї в
Українi, США, країнах ЄС-15 та у свiтi в цiлому
представлено на рис. 2. На вiдмiну вiд бiльшостi
країн Європи i США, де переважну частину
споживання первинної енергiї становить нафта
та продукти її переробки, Україна споживає
природний газ для вироблення тепла.
Що стосується складання ПЕБ України за
мiжнародними стандартами, то головною проблемою є принциповi вiдмiнностi систем збору та
групування даних, прийнятих у рiзних країнах.
Внаслiдок цього при мiжнародному спiвставленнi

Рис. 2
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абсолютних показникiв видобутку, перетворення та
споживання енергоносiїв, а також бiльшостi важливих системних iндикаторiв виникає потреба в узгодженнi вихiдних передумов та перерахунках даних,
проведення яких за вiдомими принципами та моделями (замiщення, часткової замiни, розрахунку за
коефiцiєнтом корисної дiї, фiзичної енергоємностi
тощо) потребує застосування евристичних методiв i
принципiв, що не завжди є простим та об'єктивним.
Вирiшення проблем складання та спiвставного аналiзу оптимальних за технологiчними i
технiко-економiчними критерiями ПЕБ країн у
розрiзi iнтеграцiйних тенденцiй функцiонування
їх економiк потребує розробки та застосування
балансово-оптимiзацiйних моделей, якi дозволяють проведення одночасних структурно-технологiчних та цiнових розрахункiв. Серед моделей
такого типу доцiльно видiлити наступнi:
1. Структурно-технологiчна модель ПЕБ для
визначення обсягiв та цiн паливно-енергетичних
продуктiв i ресурсiв, що задовольняють умовам
узгодженостi їх виробництва та споживання за
певної структури енергетичних технологiй в
економiцi країни, тобто як розв’язкiв системи
рiвнянь мiнiмiзацiї небалансiв вироблення та
споживання за фiксованих параметрiв взаємного
перетворення, що задають технологiчну структуру енергетичного комплексу країни.
2. Структурно-технологiчна модель для вибору напрямiв удосконалення технологiчної структури ПЕК країни, зокрема структури виробничих
i генеруючих потужностей, що супроводжується
одночасними змiнами цiнової кон’юнктури на
ринках енергоносiїв.
3. Структурно-технологiчна модель ПЕБ
країни за внутрiшнiми технологiчними способами, що полягає у визначеннi оптимальних iнтенсивностей технологiчних способiв за економiчними критерiями, зокрема собiвартiстю.
Алгоритм формування оптимальних ПЕБ за
балансово-оптимiзацiйними моделями складається з таких етапiв:
1. Формулювання ПЕБ країни за даними балансiв мiжнародних органiзацiй (наприклад IEA
– International Energy Agency) у виглядi оптимiзацiйної моделi. Визначення технологiчних
способiв i продуктiв верхнього рiвня деталiзацiї
згiдно з форматом цих органiзацiй.
2. Дослiдження магiстральних напрямiв
структурної перебудови ПЕК країни в межах
моделi верхнього рiвня деталiзацiї iз залученням
новiтнiх технологiчних схем i ринкових механiзмiв забезпечення ПЕР.
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Рис. 3

3. Побудова деталiзованого ПЕБ країни на
основi багатопродуктової моделi виробничого типу,
визначення номенклатури продуктiв i техспособiв.
4. Розробка методики агрегацiї деталiзованої
моделi ПЕБ до макромоделi за пунктом 1.
5. Дослiдження впливу чинникiв нижнього
рiвня – деталiзованих технологiчних способiв та
оптимальних схем їх взаємодiї на параметри техспособiв макромоделi.
Створення балансово-оптимiзацiйної моделi
ПЕБ передбачає:
– формування технологiчних способiв та
iнгредiєнтiв, проведення структуризацiї матрицi
мiжгалузевих i виробничих зв’язкiв;
– розроблення номенклатури модельних
енергопродуктiв i ресурсiв;
– проведення аналiзу iнтенсивностей технологiчних способiв постачання, перетворення i
споживання ПЕР для країн свiту та України;
– обґрунтування та формування цiльових
функцiй i показникiв енергетичної ефективностi
в контекстi вимог енергетичної безпеки окремих
країн та їх об’єднань iз урахуванням свiтових
iнтеграцiйних процесiв.
Серед найважливiших особливостей та можливостей дослiджень за допомогою балансовооптимiзацiйної моделi ПЕБ слiд видiлити такi:

– технiко-економiчний аналiз iнвестицiй в
проектах iнтеграцiї;
– економiчно доцiльну структуру експортуiмпорту сировинно-паливних та кiнцевих енергопродуктiв;
– прогнозування наслiдкiв поступового переорiєнтування на ВНДЕ в країнах Європи;
– визначення оптимальних часток вугiльної
та ядерної технологiй;
– визначення рацiональних обсягiв споживання газу;
– врахування технологiчних способiв транспортування ПЕР;
– можливiсть деталiзованого врахування окремих iнновацiйних технологiй;
– орiєнтацiю на iнформацiйний формат мiжнародних статистичних органiзацiй.
На рис. 3 представлено визначену за запропонованою балансово-оптимiзацiйною моделлю
структуру енергетичних балансiв деяких країн
ЄС за 2004 рiк у форматi IEA.
Результати розрахункiв пiдтверджують
можливiсть вирiшення задач спiвставного аналiзу та оптимiзацiї ПЕБ країн Європи та України в
єдиному форматi, а також виявлення їх загальних
рис i специфiчних вiдмiнностей в розрiзi iнтеграцiйних тенденцiй.
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