Сектор прогнозування розвитку
паливно-енергетичного комплексу

Модель TIMES-Україна:

ІТ-ландшафт, структура та інформаційне наповнення

Спільний семінар-тренінг
Використання енерго-екологічної моделі TIMES-Україна
та макроекономічної моделі загальної рівноваги
в процесі державного стратегічного планування та управління
Київ, 6 листопада 2014 року

Нормативно-правові акти щодо формування прогнозного енергетичного
балансу і запровадження системи стратегічного планування у ПЕК

•

Указ Президента України від 10 грудня 2010 р. №1119/2010 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 17.11.2010 р. "Про виклики та загрози
національній безпеці України у 2011 р.";

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 203-р від 11.03.2011 р. "Про звітний
та прогнозний енергетичні баланси";

•

Доручення Прем’єр-міністра України від 22.04.2010 року № 20535/1/1-10 щодо
реалізації заходів з формування енергетичного балансу і впровадження системи
стратегічного планування паливно-енергетичного комплексу;

•

Указ Президента України від 3 листопада 2014 р. №842/2014 Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року "Про комплекс
заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до проекту
Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" по статтях,
пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
З метою захисту національних Інтересів України та зміцнення її
обороноздатності Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1) у сфері планування розвитку сектору безпеки і оборони України:

в) розробити і внести у двомісячний строк у встановленому порядку на
розгляд Верховної Ради України законопроект про систему
державного прогнозування та стратегічного планування;

Досвід створення моделі TIMES-Україна

•

З 2004 року в рамках виконання проектів НАН України розпочались дослідження з
вивчення питань прогнозування енергетичного балансу України.

•

З 2006 року розпочато дослідження з розробки моделі оптимізації енергетичних
потоків та прогнозування енергетичного балансу України.

•

З 2009 року започатковано тісну співпрацю з провідними міжнародними організаціями
та науковими установами, такими як:

–
–
–
–
–

Міжнародне енергетичне агентство;
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID, США);
Компанія International Resource Group (США);
Центр відновлюваних джерел енергії та енергозбереження (CRES, Греція);
Консалтингова компанія Human Dynamics (Відень, Австрія) та ін.

•

Постійне проведення нарад з центральними органами виконавчої влади щодо питань
формування енергетичного балансу та впровадження системи стратегічного
планування в паливно-енергетичному комплексі

•

Результатом цього стало створення моделі TIMES-Україна, що є оптимізаційною
економіко-математичною моделлю енергетичної системи України.

Поняття «енергетична система країни» охоплює весь комплекс економіко-господарських відносин,
пов’язаних з оборотом енергоресурсів, і є ширшим від загальновживаних понять "енергетична галузь"
або "паливно-енергетичний комплекс".

Базова структура енергетичної системи в моделі TIMES- України
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Характеристика моделі TIMES-Україна

•

Моделі побудована із урахуванням існуючих статистичних класифікаторів (КВЕД та
НПП) на інформаційній базі первинних статистичних форм Державної служби
статистики України з пографною розбивкою, а також даних профільних міністерств,
державних агентств, міжнародних організацій, промислових підприємств та ін.

•

База даних моделі містить інформацію про обсяги і сезонні коливання попиту на
енергію, ціни, обсяги і сезонну доступність різних видів енергії і палива на міжнародних
і національних ринках, а також вартість і обсяги власного видобутку первинних
енергоресурсів, техніко-економічні характеристики енергетичних технологій тощо,
що відповідають реальним статистичним даним 2005, 2009, 2012 рр.

•

Енергетичні потреби по кожній групі споживачів були ідентифіковані в такий спосіб,
щоб із врахуванням альтернативних енергетичних технологій виробництва продукції
або послуг можна було зробити оцінки попиту по окремим енергоресурсам.

•

В результаті досить широкої дизагрегації структури моделі TIMES-Україна, її
інформаційна база налічує близько 65 тис. заданих користувачем або розрахованих
параметрів, майже 1.6 тис. технологій, близько 730 енергоресурсів, матеріалів,
попитів тощо, тобто тих елементів, які є або входом або виходом технологій.

•

Кількість обмежень, що задають умови розрахунку математичної моделі, складає
близько 200. Розмірність матриці математичної моделі обчислюється сотнями
тисяч рядків та стовпців.

Моделі типу MARKAL/TIMES
Моделі MARKAL і TIMES основані на одній і тій же парадигмі моделювання.
Вони офіційно використовуються у майже 70 країнах світу і більш як 230-ма організаціями,
зокрема, в кожній країні Європейського Союзу, США, РФ, Білорусії та Казахстані.
За допомогою них розробляються енергетичні, екологічні, економічні стратегічні документи.
Використання MARKAL/TIMES моделей рекомендовано секретаріатом Рамкової Конвенції ООН
зі зміни клімату для розробки національних повідомлень.
Міжнародне енергетичне агентство в 1976 р. започаткувало Програму системного аналізу
енергетичних технологій (ETSAP), яка досі функціонує як командний консорціум учасників з
більш як 70 країн світу з метою створення, підтримки і розширення міжнародних можливостей
з дослідження та аналізу енергетичних, економічних, технологічних питань, а також питань
покращення навколишнього середовища на основі використання MARKAL/TIMES .

Інформаційно-технологічне забезпечення моделей MARKAL/TIMES
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для сектору промисловості

Математична реалізація моделей MARKAL/TIMES
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Основні процеси видобутку енергоресурсів
Видобування газу

Видобування нафти

Нафтовидобувні компанії

Нафтовидобувні компанії

Газовидобувні компанії

Газовидобувні компанії
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Інші

Інші

Коксівне
вугілля

Енергетичне
вугілля

Для нафти і природного газу
технології видобутку розділені на
чотири типи за основною
профільністю компаній
(нафтовидобувні, газовидобувні,
видобування на морському шельфі та
інші), що характеризують різні умови
видобутку та собівартість сировини.

Антрацит

Державні
шахти І групи

Електростанції

Державні
шахти ІІ групи

Бюджетний сектор
та сектор послуг

Населення

Сільське господарство
Державні
шахти ІІІ групи

Транспорт
Промисловість

Приватні шахти

Сектор постачання
енергоресурсів

Видобуток вугілля розділено
на чотири категорії: три
групи державних шахт і
приватні шахти.
Така дизагрегація була
необхідна для розробки
сценаріїв видобутку вугілля
при розробці Плану заходів з
реформування вугільного
сектору у рамках проекту ЄС
за програмою TACIS.

Виробництво електроенергії та тепла
ВИРОБНИЦТВО І ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ТЕПЛА
СТАНЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ
Теплові електростанції
Теплоелектроцентралі
Атомні електростанції
Гідроелектростанції
Вітрові електростанції
Сонячні електростанції
Геотермальні електростанції
Котельні

БЛОК-СТАНЦІЇ *

Металургія
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виробн.
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сектор
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Сектор
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ІНШІ

Сільське
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* Блок-станції включають заводські і відомчі електростанції
та котельні переважно для власних потреб

Теплові електростанції детально
представлені за блоками або групами
однотипних блоків і згруповані за
належністю до однієї з п’яти генеруючих
компаній.
Теплоелектроцентралі представлені
18-ма найбільшими в Україні ТЕЦ, що
відповідають більше 85% встановленої
потужності електроцентралей.
Атомні електростанції представлені
окремо кожним блоком.
Гідроенергетика розділена на
гідроелектростанції та гідроакумулюючі
електростанції.
Автовиробництво електроенергії та
тепла задається відповідними групами
технологій для кожного сектора і окремо
для енергоємних галузей промисловості.
Основними характеристиками, що
описують роботу електростанцій та
блок-станцій є: встановлена потужність,
обсяги спожитого палива за їх видами,
обсяги виробництва і відпуску
електроенергії, коефіцієнт використання
виробничих потужностей (КВВП),
коефіцієнт готовності, ефективність,
коефіцієнт покриття пікового
навантаження, а також постійні та змінні
витратами.

Графіки споживання потужності (1)
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Для можливості більш агрегованого представлення погодинного річного графіку
споживання потужності в Україні (рис. А) його необхідно переформатувати так, як
представлено на рис Б) – упорядкувати від максимуму споживання потужності до його
мінімального значення.

Річна крива споживання електричної потужності в моделі TIMES-Україна розбита на
12 періодів: чотири пори року, в який виділено денне, нічне та одне пікове споживання.
Для вітрових, сонячних та гідроелектростанцій КВВП задаються за порами року, а для
решти електростанцій КВВП задається, як середнє значення за рік виходячи з
фактичних даних потужності та виробництва електроенрегії.
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Приклад: моделювання споживання енергії в металургії
Вапняк
14.12.10.550 Вапняк для
виготовлення
вапна і цементу

1,21%

0,03%

Вапно

Сталь

26.52.10 Вапно

27.10.31.052 Сталь вуглецева
киснево-конвертерна для лиття

Брухт
27.10.13.210 Відходи і брухт
чорних металів, зливки шихтові

1,25%

0,08%

Сталь

29,82%

Сталь еквівалент

27.10.31.053 Електросталь
вуглецева для лиття

Кисень
24.11.11.700 Кисень

45,94%

Шлак
27.10.13.100 Шлак, дрос,
окалина та відходи від
виробництва чорних металів

Сталь

Чавун
26.10.11.100 Чавун
переробний у чушках,
болванках або у формах,
26.10.11.200 Чавун ливарний
у чушках, болванках або у
формах первинних

8,22%

Руда
13.10.10.300 Руда і концентрати
залізні неагломеровані

0,75%

Концентрат
13.10.10.520 Концентрати
залізорудні агломеровані

27.10.31.051 Сталь вуглецева
мартенівська для лиття

Всього використання енергії і палива
Кінцеве технологічне споживання
Кінцеве супутнє споживання
На виробництво коксу
На виробництво електроенергії і тепла

100%
87.31%
1.17%
6.45%
5.07%

Населення, комерційний та бюджетний сектори
ТИПИ БУДИНКІВ
НЕ ЖИТЛОВІ
(комерційний і бюджетний сектори)

ЖИТЛОВІ (населення)
Сільські
приватні

Міські
приватні

Багатоквартирні

Великі

Малі

Опалення приміщень

Освітлення

Сушіння, прасування одягу

Нагрів води

Зберігання їжі

Миття посуду, прибирання

Приготування їжі

Прання білизни

Охолодження приміщень

Водопостачання

Локальний транспорт

Інші потреби

Споживання енергії населенням, комерційним та бюджетними секторами
визначається за найбільш енергоємними категоріями енергетичного попиту, для
задоволення яких необхідно використовувати електроенергію та/або інше паливо.
Така дизагрегація основана на подібного роду дослідженнях учасниками програми
ETSAP при Міжнародному енергетичному агентстві.

Транспорт, сільське, лісове та рибне господарства
ТРАНСПОРТ
АВТОМОБІЛЬНИЙ

Пасажирський
Міські автобуси

ЗАЛІЗНИЧНИЙ

Вантажний
Вантажівки

Пасажирський
Поїзди

Міжміські
автобуси

Електропоїзди

Тролейбуси

Дизель-поїзди

Трамваї

Метро

Мототехніка

АВІАЦІЙНИЙ

Вантажний
Поїзди

ВОДНИЙ

Авіаційний та водний
транспорт складніші для
обліку та розрахунку,
тому у моделі технології
цих видів транспорту
надають умовні послуги,
що вимірюються у
кількості спожитої енергії.

Сільське господарство

Легкові автомобілі

Енергетичні послуги, які надають
технології автомобільного та
залізничного транспорту, полягають у
перевезенні пасажирів і вантажів.

Рослинництво

Тваринництво

Локальний
транспорт

Інше

Практичне використання модельного інструментарію
Національні проекти
• прогноз споживання основних видів енергоресурсів для П'ятого Національного
повідомлення України з питань зміни клімату;

• розробка довгострокових сценаріїв розвитку ядерної енергетики України для НАЕК
«Енергоатом» ;
• розрахунки попиту на енергоресурси на короткострокову та середньострокову
перспективи для Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства
енергетики та вугільної промисловості;
• розрахунки базового та енергоефективного сценаріїв кінцевого споживання
енергетичних ресурсів та оцінка потреб в фінансових ресурсах для реалізації для
Національного плану дій з енергоефективності;

• оцінка потреб в фінансових ресурсах для реалізації Національного плану дій з
відновлювальної енергетики;

• дослідження зі створення інформаційно-аналітичної підсистеми стратегічного
планування для формування прогнозного енергетичного балансу;
• розробка методологічного та організаційного забезпечення впровадження
національної системи стратегічного планування та управління в енергетику і
формування прогнозного енергетичного балансу України;

• дослідження з імплементації стратегічного планування в енергетиці в систему
державного управління соціально-економічним розвитком ;

• дослідження з оцінки стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна
політика оптимізації енергетичного балансу України;

Практичне використання модельного інструментарію
Міжнародні проекти
2014
2014
2013
2012
2012
2012

Муніципальна енергетична реформа в Україні (USAID/International
Recourses Group, Україна)

Оцінки впливу Директиви з енергоефективності 2012/27/EU на країниучасники Енергетичного Співтовариства (Секретаріат Енергетичного
Співтовариства, Австрія)
Розбудова спроможності для низьковуглецевого зростання в Україні
(ПРООН, Україна)

Міжнародний проект по інноваційним ядерним реакторам та паливним
циклам (INPRO) (МАГАТЕ / НТЦ «НАЕК «Енергоатом», Україна)

Стратегії низьковуглецевого розвитку та розвитку чистої енергії в Європі
та Євразії (USAID/Tetra Tech, США)
Представлення ресурсів сланцевого газу в модель TIMES-Україна
(USAID/International Recourses Group, США)

2009-2012 Енергетична безпека і розвиток ринків у Європі та Євразії: аналіз

національних пріоритетів (USAID/Hellenic AID, IRG/CRES, США, Греція)

2009-2011 Технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної
стратегії України (Європейський Союз, компанія KANTOR, Україна)

2009-2011 Програма підтримки вугільного сектору України (Європейський Союз,
проект TACIS, компанія Human Dynamics, Україна)

Деякі актуальні напрямки використання моделі TIMES-Україна

•

щорічне складання коротко- і середньострокових прогнозних балансів енергетичних
ресурсів;

•
•

оцінка можливих шляхів розвитку відновлюваної енергетики України;

•
•

вивчення потенціалу видобутку та використання сланцевого газу в Україні;

•

розробка регіональних, муніципальних моделей, як систем підтримки прийняття
управлінських рішень для ефективного розвитку енергозабезпечення регіонів, областей,
міст;

•

розробка міждержавних моделей в кооперації з європейськими, американськими та
азійськими провідними науково-дослідними установами;

•

вивчення наслідків макроекономічного впливу на рівень попиту і структуру виробництва
енергії та палива;

•

оцінка реальних енергетичних потреб побутових споживачів і межі диверсифікації
споживання ними енергоресурсів;

•

оцінка потенціалу заходів з енергозбереження та визначення пріоритетності їх
реалізації;

•

дослідження переваг і ризиків лібералізації енергетичних ринків, інтеграційних процесів
та міжнародних зобов'язань в енергетичній сфері.

верифікація Національних кадастрів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
України і підготовка Національних повідомлень України з питань зміни клімату;
розробка пропозицій щодо формування і реалізації державної економічної політики та
структурної реформи в промисловості, в першу чергу, у найбільш енергоємних її галузях;

Реєстрація авторських прав

Комплекс модельних інструментаріїв
Оптимізаційна енергоекологічна модель
TIMES-Україна

Макроекономічна модель
загальної рівноваги
з розширеним
енергетичним блоком

Оптимізаційна енерго-екологічна
модель TIMES-Україна на агрегованому
рівні описує всі енергетичні потоки в
країні – від видобутку до кінцевого
споживання, а також імпорт і експорт
Оптимізаційна модель
енергоресурсів. Вона дозволяє
електроенергетичного
проводити дослідження різних
сектору WASP4
сценаріїв енергозабезпечення України
та оптимізацію енергетичного балансу
на довгостроковий період.
Оптимізаційна модель електроенергетичного сектору WASP4 дозволяє більш детально
та якісно представити його роботу із врахування техніко-економічних характеристик
роботи електростанцій і ліній передачі електроенергії, а також дозволяє оцінювати
надійність прогнозованої структури генеруючих потужностей.
Для оцінки економічних та соціальних наслідків сценаріїв розвитку енергетики
України, а також з метою удосконалення економічної політики оптимізації
енергобалансу використовується макроекономічна обчислювальна модель загальної
рівноваги (CGE).

Дякуємо за увагу!

