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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗНОЇ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ
ПЕРВИННОГО ПАЛИВА
Запропоновано методичний підхід до визначення прогнозних рівнів споживання первинного палива з використанням показників енергоємності валової доданої вартості
видів первинного палива за видами економічної діяльності та питомих витрат палива на
людину для населення, який дозволяє визначити прогнозну структуру споживання
палива для окремих видів економічної діяльності, секторів економіки та країни; оцінено
прогнозні обсяги первинного палива на перспективу до 2030 р.
К л ю ч о в і с л о в а: первинне паливо, газоємність, нафтоємність, вуглеємність, паливоємність, валова додана вартість, прогноз, структура.

Сучасні умови функціонування економіки
України потребують вдосконалення методології прогнозування витрат первинного палива, аналізу сценаріїв прогнозного споживання первинних енергоресурсів (ПЕР), що дозволить здійснювати управління процесами
енергоспоживання та оцінювати ефективність енерговикористання на різних ієрархічних рівнях його споживання. Статистична
звітність по енергоспоживанню формується
за видами економічної діяльності або за регіонами. Формування ж енергетичного балансу
України здійснюється за напрямами використання палива, які Державний комітет статистики визначає згідно з прийнятою методикою Міжнародного енергетичного агентства
[1] з використанням додаткових джерел
інформації стосовно енергоспоживання, які
не є у широкому доступі: статистична звіт© О.Є. МАЛЯРЕНКО, 2016
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ність з продажу нафтопродуктів юридичним
та фізичним особам через мережу автозаправок, втрати палива при його транспортуванні
та перевантаженні, експорт та імпорт окремих видів палива. Енергетичний баланс,
складений з використанням тільки доступних
форм статзвітності, буде відрізнятися від офіційно розробленого Держстатом, але буде
максимально наближеним до публічно
доступної статистики. Існуючі підходи до
прогнозування структури первинних енергоресурсів ґрунтуються на визначенні потреби
палива, теплової та електричної енергії за
показниками паливоємності, електроємності,
теплоємності валового внутрішнього продукту (ВВП) або валової доданої вартості (ВДВ)
при заданих темпах їх зміни по країні та у секторах економіки з подальшим розподілом
отриманих рівнів споживання енергетичних
ресурсів пропорційно коефіцієнтам структури первинного палива та енергії, виробленої з
первинного палива [2].
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Автор статті пропонує методичний підхід
до прогнозування споживання та структури
палива за видами за показниками енергетичної ефективності по окремих видах палива,
які можуть бути обчислені з доступних форм
статистичної звітності. При визначенні прогнозних показників враховано оцінений
потенціал енергозбереження від структурного
і технологічного фактора на різних ієрархічних рівнях.
Науковою новизною поставленої у статті
задачі є удосконалення методичного підходу
до визначення прогнозної структури споживання видів первинного палива з урахуванням
потенціалу енергозбереження та обґрунтованих обсягів заміщення дефіцитних видів первинного палива більш доступними або дешевими.
Методичний підхід, що пропонується для
прогнозування рівнів енергоспоживання за
видами економічної діяльності (укрупненими
секторами), ґрунтується на показниках енергоефективності по видах первинного палива
– газоємності, нафтоємності, вуглеємності
ВДВ. Для обчислення прогнозних рівнів споживання видів первинного палива запропоновано формулу:

(1)

де ебВДВij – паливоємність ВДВ j-виду палива
у базовому році i-сектору економіки (укрупненого виду економічної діяльності), що
визначається за формулою:

ебВДВij = Pбij / VбВДВi,

(2)

де Pбij – обсяг споживання j-виду первинного
палива i-сектором економіки у базовому році;
VбВДВi – обсяг ВДВ, створеного в i-секторі
економіки за базовий рік;
VtВДВi – прогнозні обсяги ВДВ i-сектору
економіки у постійних цінах (приведених до
цін базового року) згідно з [3];
Δеб–tij – зміна енергоємності ВДВ j-виду
палива i-сектору економіки від зміни прогнозної структури валової доданої вартості,
що обчислюється за методикою [4];

Δеtij – зниження енергоємності ВДВ jвиду палива при впровадженні заходів з
енергозбереження у технологіях, що входять за
видом діяльності до сектору i;
bбj – питомі витрати j-виду первинного
палива, спожитого населенням у базовому
році;
Δbtj – зниження питомих витрат j-виду
палива за умови впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах;
N t – прогнозна чисельність населення
України згідно з даними інституту демографії
[5];
Etзамj – обсяги можливого заміщення jвиду палива у прогнозному t-році.
Розглянемо складові формули (1). Перша
складова є прогнозним обсягом споживання
j-виду ПЕР при рівні енергоефективності
базового року. Друга – зміна прогнозного
рівня споживання j-виду ПЕР від зміни прогнозної структури економіки. Ця складова
може як збільшувати, так і зменшувати споживання паливних ресурсів від зміни частки
ВДВ у структурі економіки. Третя відповідає
технологічному потенціалу енергозбереження
j-виду палива в i-секторі економіки. Четверта
– прогнозний обсяг споживання j-виду
палива населенням у t-році з урахуванням
енергозбереження. П’ята складова формули
– прогнозні обсяги заміщення j-виду палива
для дефіцитних видів (наприклад, імпортних). Остання складова балансує споживання палива, зменшуючи дефіцитні при збільшенні споживання доступних видів палива
та енергії.
Структура споживання первинного палива
для видів економічної діяльності та населення
приймалась згідно з формою статистичної звітності 4-МТП (річна) [6] за 2013 р. (табл. 1).
У табл. 1 кінцеве споживання нафтопродуктів включає також сиру нафту і газовий
конденсат, що використані як паливо без
перетворення. Найбільшими споживачами
палива в цілому є населення (46%), переробна
промисловість (36%) та транспорт (7,8%).
Найбільшим споживачем вугілля є переробна
промисловість (89%). Нафтопродукти найбільш за всіх споживає приватний транспорт
населення (51,5%), сільське господарство
(15,6%) і транспорт із складським господарством та поштовою діяльністю (15,4%).
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Таблиця 1 – Структура кінцевого споживання первинного палива за видами у 2013 р.,
тис. т у.п. (частка)

Найбільшими споживачами природного газу
є населення для побутових потреб (63%),
переробна промисловість (19,7%) і транспорт
із складським господарством та поштовою
діяльністю (9,2%). Складним моментом при
визначенні структури споживання палива є
оцінка його витрат населенням. Споживання
вугілля, природного газу, інших видів палива
населенням надається у формі статзвітності 4МТП, а споживання світлих нафтопродуктів
визначається з літературних джерел, форми 1торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих
нафтопродуктів" або розрахунковим методом
при відомій кількості транспортних засобів, їх
середньому пробігу та середній витраті палива
на 100 км. Ця величина, отримана з різних
джерел, може відрізнятися. За 2013 р. дані по
споживанню світлих нафтопродуктів населенням отримано з форми 1-торг (нафтопродукти).
30

Дослідження можливого скорочення первинних видів палива на перспективу розглядалось за найбільшими споживачами. В
Інституті загальної енергетики НАН України
при виконанні НДР [7] визначено прогнозну
економію паливно-енергетичних ресурсів, у
т.ч. за видами палива за двома сценаріями
(табл.2).
Обсяги заміщення природного газу вугіллям та іншими видами палива оцінено в ІЗЕ
НАН України при формуванні аналітичної
записки щодо зменшення обсягів використання природного газу в економіці і соціальній сфері України до Президії НАН України у
2011 р. Вони становили 28 млрд м3 природного газу (32,2 млн т у.п.), у т.ч. можливе заміщення природного газу у металургійному
виробництві становить – 5,3 млрд м3 (6,1 млн
т у.п.), хімічній і харчовій промисловості –
1 млрд м3 (1,15 млн т у.п.), населенням –
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Таблиця 2 – Прогнозна економія палива за видами за песимістичним
та оптимістичним сценаріями, тис. т у.п.

*В обсягах економії природного газу ураховано заміщення іншими видами палива.
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6,1 млрд м3 (7,1 млн т у.п.) [5]. Станом на
2013 р. в Україні спожито 48,3 млрд м3 природного газу, що на 9,1 млрд м3 менше, ніж у
2011 р., а у 2014 р. – 38,6 млрд м3 природного
газу (ще на 9,7 млрд м3 менше), тобто частково
потенціал економії природного газу, в т.ч. і
шляхом заміщення, за період 2011–2014 рр. реалізовано на 32,7%. У запропонованих сценарних варіантах потенціалу енергозбереження
(табл. 2) найбільшого скорочення споживання
палива потрібно очікувати за видами діяльності, що є найбільшими його споживачами: переробна промисловість, транспорт, населення.
На прогнозний період показники енергоємності ВДВ по первинних ресурсах визначались
за формулою (1) з урахуванням визначеного
потенціалу енергозбереження за видами економічної діяльності. Нафтоємність визначалась
як прогнозне кінцеве споживання нафтопродуктів (нафтове паливо), віднесене до обсягу
прогнозної ВДВ згідно з діючою Енергетичною
стратегією [3]. Зниження енергоємності за
рахунок технологічного фактора (табл. 2) оцінювалось по обсягу можливого впровадження
набору енергозберігаючих заходів, які в першу
чергу включали економію палива від модернізації або реконструкції технологічного та енергетичного устаткування [8,9]. З урахуванням
оціненого потенціалу енергозбереження
визначено прогноз кінцевого споживання
палива по видах для основних споживачів за
видами економічної діяльності та населенням
(табл. 3).
Аналіз результатів прогнозних рівнів споживання палива згідно з табл. 3 показує, що у
2030 р. можливе зростання споживання палива
відносно 2013 р. на 35–20% відповідно за песимістичним та оптимістичним сценаріями при
зростанні ВВП на 3,8–6,4%, у т.ч. прогнозується зростання споживання вугілля на 44–
26%, зростання споживання нафтопродуктів
на 67–57% (при збільшенні обсягів ВДВ у сільському господарстві та транспорті, й більшим
забезпеченням транспортом населення), зростання споживання природного газу на 19,8%
за песимістичним сценарієм, та зменшення на
0,3% у 2030 р. відносно 2013 р. за оптимістичним сценарієм (в основному населенням та у
переробній промисловості). Споживання
інших видів палива зросте на 35%.
Крім кінцевого споживання палива за
32

видами економічної діяльності та населення,
необхідно врахувати можливі зміни у структурі палива в енергетичному секторі: виробництві електричної і теплової енергії.
Визначення прогнозного споживання палива
в енергетичному секторі ґрунтується на обсягах прогнозу кінцевого споживання електричної та теплової енергії за видами економічної
діяльності, оскільки енергетичний сектор має
забезпечувати у першу чергу потребу власної
економіки. На рис. 1 надано прогноз кінцевого споживання теплової енергії до 2030 р. за
оптимістичним сценарієм, а на рис. 2 – за
песимістичним, які розроблено лише для споживачів, що звітуються за формою статистичних спостережень 11-МТП. Решта споживачів
теплової енергії врахована у кінцевому споживанні палива та електричної енергії,
оскільки статистика по цих видах енергоресурсів ведеться за формами статзвітності відповідно 4-МТП та 11-МТП [6,10].
Прогноз кінцевого споживання електричної енергії до 2030 р. за двома сценаріями
надано на рис. 3, 4. Для визначення потреби у
паливі для виробництва теплової та електричної енергії було розглянуто тенденції зміни
структури генеруючих потужностей з виробництва теплової та електричної енергії.
Оцінено обсяги можливого заміщення природного газу у тепловій енергетиці та теплопостачанні (табл. 4).
У табл. 4 економія природного газу надана
зі знаком «+», а перевитрати вугілля, нафтопродуктів та інших видів місцевого палива зі
знаком «–».
Прогнозні обсяги споживання теплової та
електричної енергії визначались за показниками теплоємності ВДВ та електроємності
ВДВ з урахуванням структурних зрушень в
економіці та технологічного енергозбереження, оцінених в [7].
Можливі сценарії використання палива
для електро- та теплогенерації надано у
табл. 5.
Прогноз палива, представлений у табл. 5,
передбачає часткове заміщення природного
газу на теплових конденсаційних електростанціях (ТЕС) шляхом збільшення споживання вугільного палива та іншого палива
(торфу, біопалива, горючих відходів виробництва), та припинення спалювання природ-
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Таблиця 3 – Прогноз кінцевого споживання палива за видами для основних споживачів
за песимістичним та оптимістичним сценаріями з урахуванням потенціалу енергозбереження
(прогнозної економії), тис. т у.п.
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Продовження таблиці 3

Таблиця 4 – Обсяги (економія/перевитрати) палива в тепловій енергетиці
та теплопостачанні, тис. т у.п.
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Рис. 1. Прогноз кінцевого споживання теплової енергії з урахуванням технологічного фактора
за оптимістичним сценарієм

Рис. 2. Прогноз кінцевого споживання теплової енергії з урахуванням технологічного фактора
за песимістичним сценарієм
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Рис. 3. Прогноз кінцевого споживання електричної енергії
з урахуванням технологічного фактора за оптимістичним сценарієм

Рис. 4. Прогноз кінцевого споживання електричної енергії з урахуванням технологічного
фактора за песимістичним сценарієм
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Таблиця 5 – Обсяги прогнозної потреби палива на тепло- і електрогенерацію за песимістичним та оптимістичним сценаріями, тис. т у.п. [7]

* За даними Енергетичного балансу України за 2013 р., розробленого Держстатом України [11].

ного газу у котельнях з 2025 р. за оптимістичним сценарієм та за обома сценаріями з
2030 р. шляхом використання вугілля (водовугільних технологій), мазуту, відпрацьованих нафтопродуктів, біопалива, виробництва
теплової енергії в електрокотлах та теплонасосних установках.
Валове споживання палива включає кінцеве споживання з урахуванням неенергетично-

го використання палива, витрати на перетворення в інші види енергії з урахуванням втрат
енергоносіїв при розподіленні й транспортуванні. Обчислення прогнозних рівнів споживання первинних енергоресурсів виконано за
допомогою розрахункових таблиць у середовищі Microsoft Excel. Результати подано у
табл. 6.
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Таблиця 6 – Прогноз валового споживання палива за видами з урахуванням технологічного і
структурного енергозбереження за песимістичним та оптимістичним сценаріями, тис. т у.п.
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