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Структура

•
•

•

Етапи розробки прогнозу розвитку енергетики
Комплекс моделей ІЕП НАНУ для розробки прогнозів і
оптимізації енергетичного балансу:

o

Лінійна оптимізаційна модель енергетичної системи
TIMES-Україна

o

Нелінійна оптимізаційна модель електроенергетичного
сектора України WASP4

o

Розрахункова модель загальної рівноваги економіки
України з розширеним енергетичним блоком

Узгодження параметрів для національного та муніципального
енергетичне моделювання
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Поширені підходи до моделювання енергетики

Et=GDPt*Intt
Et – споживання (попит) енергії
GDP t – валовий внутрішній продукт
Int t – енергоємність ВВП

Et=Et-1*(GDPt/GDPt-1)α*(Pt/Pt-1) β*(1-a)
Et і Et-1 – споживання (попит) енергії в рік t і t-1
GDPt і GDPt-1 – валовий внутрішній продукт в рік t і t-1
Pt і Pt-1 – ціни на енергію в рік t і t-1
а=0,01 – коефіцієнт технологічного прогресу
α – еластичність енергоспоживання по доходах
β – цінова еластичність енергоспоживання
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Залежність між економічним розвитком і споживанням енергії
Коефіцієнт кореляції
ВВП/Первинні поставки

Коефіцієнт кореляції
ВВП/Споживання е/е

Бразилія

1.00

0.99

Індія

1.00

1.00

Китай

0.99

1.00

Мексика

0.97

0.98

Росія

0.89

0.99

Канада

0.32

0.70

США

-0.26

0.92

Японія

-0.30

0.63

Німеччина

-0.65

0.69

Франція

0.18

0.86

Польща

0.66

0.97

Чехія

0.54

0.94

Болгарія

0.08

0.95

Угорщина

0.33

0.98

Куба

-0.49

0.95

Україна

-0.23

0.94
4

1. Категорії енергетичних потреб
Метою реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 року є забезпечення
“надійного, економічно обґрунтованого й екологічно безпечного задоволення
потреб населення й економіки в енергетичних продуктах “.

Теплова енергія

Механічна енергія

Світлова енергія

Електроенергія

Хімічна енергія

Неенергетичні властивості

Енергетичні потреби
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2. Драйвери енергетичних потреб та їх функціональний зв'язок

Населення

• кількість (народжуваність,
смертність, міграція)
• структура за віком, освітою,
видом діяльності
• місце проживання, рівень
міграції
• рівень доходів, забезпеченість
електро- і енергоприладами
• структура домогосподарств
• доступність джерел енергії і
енергетичних технологій
• культура і звички

Економічна активність

• структура економіки (структура
виробництва товарів і послуг)
• технологічна структура галузей
реального сектору
• обсяги виробництва
•доступність (фізична і
фінансова) джерел енергії і
енергетичних технологій
• надійність енергопостачання
• торгівля та організація
логістичної інфраструктури
• технологічний прогрес

Попит  КП еластичніс ть _ до _ КП  Ціна еластичніс ть _ до _ ціни
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3. Способи задоволення енергетичних потреб (схема енергопотоків)
Вплив на соціально-економічне і екологічне середовище

Енергетична система
Енергетичний сектор

Видобуток

Газові
родовища

Вугільні
шахти

Первинні
енергоресурси

Природний
газ

Вугілля

Перетворення /
Транспортування

Газопереробний
завод / Танкер

Брикетна
фабрика

Вторинні
енергоресурси

Газ горючий

Вугільні
брикети

Розподілення

Газорозподільна
мережа

Залізничні
вагони

Кінцева енергія

Газ горючий

Вугільні
брикати

Сонячна та
вітрова енергії

Уранові
шахти

Нафтові
родовища

Сільське та лісове
господарство

Уран

Нафта

Біомаса

Нафтоперероб.
завод

Спиртовий
завод

Нафтопродукти

Етанол

Бензовоз

Бензовоз

Сонячні батареї/
Електростанція
Вітрові ген-ри

Електроенергія

Електроенергія

Електромережа Електромережа

Електроенергія

Електроенергія

Бензин

Етанол

Кінцеве споживання
Прилади кінцевого
споживання

Промислові
печі

Побутові
котли

Освітлювальні
прилади

Кондиціонери

Двигуни

Двигуни

Корисна енергія

Тепло

Тепло і
гаряча вода

Світло

Холод

Робота

Робота

Теплоізоляція
будівель

Вікна

Теплоізоляція
будівель

Літаки

Автомобілі

Освітлення
приміщень

Житлові
умови

Міжміські
перевезення

Міські
перевезення

Неенергетичні
прилади кінцевого
споживання

Енергетичні послуги
Енергетичні
послуги

Виробництво
продукції

Житлові
умови

Задоволення енергетичних потреб
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Схема енергетичних потоків (приклад)
Шахтний
метан

Шахта
Вугілля
Збагачувальна
фабрика

Населення
Вугілля і
концентрат

Промисловість

Тепло

Електростанція

Електроенергія

Освітлювальні
прибори

ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД
ЕлектроЕлектродвигуни
обладнання

Інші
пристрої

Інші
потреби

Освітлення
приміщень

Рушійна
сила

Технологічні
процеси

Швидкість
обертання

Кількість
заготовок

Економічна
вигода
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Кількісна оцінка енергетичних потреб
За видами
корисної енергії
Електрохімічний
процес

Процеси термічної
обробки

АБО

За видами кінцевої
продукції (послуги)
Сталь

Форма Держкомстату
№24-енергетика
Розділ 1 Рядок 05

Машинний привід
(рушійна сила)

Форма Держкомстату
№24-енергетика
Розділ 1 Рядок 06
Розділ 2 Рядки 40-60

Інші процеси прямого
споживання

Форма Держкомстату
№24-енергетика
Розділ 1 Рядки 07-09

Виробництво
електроенергії і тепла

Форма Держкомстату
№4-мтп Розділ 3
Форма №11-мтп

Алюміній
Аміак

Цемент

Форма
Держкомстату
№11-мтп
Додаток 1

Вантажні
перевезення
Пасажирські
перевезення
Житл.-комун.
послуги
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Основні категорії і драйвери енергетичних потреб
• сталь
• алюміній
• аміак
• цемент
• вапно
• скло
• папір
• інші галузі
• супутні послуги

• продукція
рослинництва
• продукція
тваринництва
• інші види
продукції
• супутні послуги

• опалення
• вентиляція
• нагрів води
• приготування
• зберігання їжі
• освітлення
• прання
• прасування
• інші енергетичні потреби

• автомобільний
(громадський
/приватний,
пасажирський
/вантажний)
• залізничний
(пас./вантажний)
• авіа
• водний
• трубопровідний

• виробництво,
імпорт/експорт
проміжної і
кінцевої
продукції
• індекс пром.
продукції за
галузями
•

• індекси С/Г
продукції
• площа
оброблених
земель
• структура
об'єктів
тваринництва

• кількість і
структура
населення
• умови життя
домогосподарств
• рівень доходів
населення
• структура
житлового фонду

• структура парку
транспортних
засобів
• виробництво
продукції
• індекс
перевезення
вантаж./пасажир
• рівень доходів
населення

• опалення
• вентиляція
• нагрів води
• приготування
• зберігання їжі
• освітлення
• вуличне
освітлення
• інші енергетич.
потреби

• індекс послуг за
видами
• площа офісних
приміщень
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4. Взаємозв’язок з соціально-економічною і екологічною системами

Економічна
система

ЕНЕРГЕТИКА

Соціальна
система

Екологічна
система
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Завдання моделювання в процесі стратегічного планування
Етапи моделювання

Етапи стратегічного планування

Визначення категорій і кількісна оцінка
енергетичних потреб та їх зв'язку з
драйверами

Ініціювання та організація процесу
стратегічного планування і управління,
визначення учасників та їх повноважень

Розробка схеми енергопотоків, бази
даних енергетичних технологій

Вивчення середовища, виявлення
переваг, вад, можливостей і загроз
розвитку

Узгодження соціально-економічних і
екологічних критеріїв. Формулювання
бачення і стратегічних цілей розвитку

Визначення критичних питань та
розробка стратегічного бачення
(концепції розвитку)

Розрахунок оптимальних шляхів
досягнення цілей з урахуванням
технологічних, екологічних, бюджетних і
політичних обмежень

Формулювання стратегічних і
оперативних цілей та завдань, розробка
графіку їх реалізації (розробка СТРАТЕГІЇ)

Розрахунок стратегій хеджування
ризиків. Моніторинг реалізації Стратегії,
коригування цільових показників

Моніторинг і оцінка ефективності
реалізації Стратегії, коригування
цільових показників і переліку заходів
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Модельний інструментарій

Оптимізаційна модель
енергетичної системи
«TIMES-Україна»

Оптимізаційна модель
електроенергетичного
сектору WASP4

Обчислювальна модель
загальної рівноваги

Оптимізаційна модель енергетичної системи
«TIMES-Україна» на агрегованому рівні описує всі
енергетичні потоки в країні – від видобутку до
кінцевого споживання, а також імпорт і експорт
енергоресурсів. Вона дозволяє проводити
дослідження різних 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.
Для оцінки економічних та деяких соціальних наслідків сценаріїв розвитку енергетики
України, а також з метою удосконалення економічної політики оптимізації енергетичного
балансу використовується обчислювальна модель загальної рівноваги (CGE).

Алгоритм роботи модельного комплексу
-темпи ВВП, кінцевого споживання
- зміна кількості робочої сили
- ціни імпортованих товарів
- реальні ставки

- обсяги виробництва і споживання
- ціни імпорту/експорту, структура
собівартості продукції
- технологічні обмеження

Оптимальна структура
генеруючих потужностей

Оптимальна структура
споживання енергії

CGE

- динаміка
економічних
драйверів (ВВП,
кінцеве споживання,
галузеве
виробництво, доходи
населення)
- зростання галузевих
цін

- технологічні, вартісні і екологічні
характеристики роботи
електростанцій і ЛЕП
- технологічні обмеження

TIMES

Зміна параметрів технологічного
прогресу CGE до співпадання
галузевої структури споживання
енергії і палива двох моделей

Блок оцінки обсягів
попиту

- зміна кількості робочої сили
- характеристики домогосподарств
- цінова і доходна еластичність

WASP
Прогноз попиту на
електроенергію
- попит на енергетичні
послуги (корисну
енергію)

Моделі типу MARKAL/TIMES
Моделі MARKAL/TIMES використовуються майже в 70 країнах світу і більш як 230-ма
організаціями для складання енергетичних і екологічних прогнозів, на базі яких
розробляються енергетичні, екологічні, економічні стратегічні документи.
Використання TIMES моделей рекомендовано секретаріатом Рамкової Конвенції
ООН зі зміни клімату для розробки національних повідомлень.
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Математична реалізація моделей MARKAL/TIMES

Цільова
функція

Вхідні дані
Вартісні параметри
ККД технологій
Крива навантаження
Коефіцієнти викидів
Попит
∙∙∙

Рівняння
моделі

Мінімізація дисконтованої вартості системи
= ∑ (витрат на імпорт та видобування +
змінні та фіксовані операційні витрати +
інвестиційні витрати
∙∙∙)
Відношення перетворень
(напр., відношення ефективності для електростанцій)
Енергетичний та екологічний баланси
Відносні обмеження зі сторони входу або виходу
технології (напр., максимальне відношення витраченої
електроенергії на одиницю відпущеного тепла при
конденсаційному режимі роботи ТЕС)
Обмеження на потужність та активність процесів
(напр., доступна потужність електростанцій)
Постійні кумулятивні обмеження
(напр., доступність викопного виду ресурсів)
Пікові обмеження
(напр., гарантування резерву потужності в пік)
Рівняння кривої навантаження
Спеціальні сценарні обмеження
(напр., межа викидів CO2, квота на поновлювані
джерела енергії)

Шукані змінні
Активність процесів
Енергетичні /
екологічні потоки
Нові потужності

Основні ціни
∙∙∙

ІТ-ландшафт моделей MARKAL/TIMES

Вхідні дані і
припущення

Результати
моделювання

Обробка вхідн. даних

Генерація моделі

VEDA-FE

TIMES

ANSWER

MARKAL

Обробка результатів

Розв'язок моделі

VEDA-BE

GAMS

ANSWER

Солвери

+

Базова структура енергетичної системи України в моделі «TIMES-Україна»

переробка

видобування

лігніт

видобування

нафта

видобування

газ

видобування

уран

видобування

Тепло

Водень

Нафтопр.

Елект-гія

Масла

Газ

кінцевого

споживання
енергії
нафта
газ

виробн.
мет-лу зК
виробн.
мет-лу бК

масла

нафтопродукти
електроенергія

ТЕС

(ВРбК)
ТЕЦ

Відновлювальні ресурси
з карбонатів (ВРзК)

Прилади

вугілля

виробн.
синтет. палива
виробн.
метанолу

Відновлювальні
ресурси без карбонатів
(ВРбК)

ПОПИТИ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

удосконалена
переробка

Експорт, фонди

вугілля

Вугілля

Відновл.
енрегія

СЕКТОРАЛЬНІ
ЕНЕРГОРЕСУРСИ
Водень

Тепло

Електроенергія

Нафтопродукти

Масла

ВТОРИННІ
ЕНЕРГОРЕСУРСИ

Газ

яд. паливо

Вугілля

Нафта

ВРбК

ВРзК

ВИКОПНІ
ПЕРВИННІ
ЕНЕРГОРЕСУРСИ ЕНЕРГОРЕСУРСИ

сталь
алюміній
аміак
скло
папір

інший
попит

ЖКГ, КОМЕРЦІЙНИЙ,
БЮДЖЕТНИЙ СЕКТОРИ
Прилади
кінцевого

споживання
енергії

опалення приміщень
кондиціювання приміщень
нагрів води
освітлення
приготування, зберігання їжі
прання, сушіння, прасування
інший попит

(ВРзК)

вугілля
нафтопродукти

масла

…

АЕС
ГЕС

Імпорт, фонди

сира
нафта

ВЕС
Сонячні
установ.

Геотерм.
установ.

газ

виробн.
водню

електроенергія
Котельні

Транспорт і постачальні компанії

Автовиробн.

ТРАНСПОРТ
Прилади
кінцевого

споживання
енергії

Пасажирські перевезення
інший попит

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
Прилади

Рослинництво

кінцевого

Тваринництво
Умовний попит
Локальний транспорт

споживання
енергії

Газифік.

Вантажні перевезення

Інший попит

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
29,82%

0,08%
27.10.13.210 Відходи і брухт
чорних металів, зливки шихтові

Сталь

1,25%

Кисень

Сталь
еквівалент

27.10.31.053 Електросталь
вуглецева для лиття

24.11.11.700 Кисень

45,94%
Шлак
27.10.13.100 Шлак, дрос,
окалина та відходи від
виробництва чорних металів

Чавун

Сталь

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

27.10.31.051 Сталь вуглецева
мартенівська для лиття

8,22%
Руда
13.10.10.300 Руда і концентрати
залізні неагломеровані

0,75%

Концентрат
13.10.10.520 Концентрати
залізорудні агломеровані

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%

Виробництво електроенергії та тепла в моделі «TIMES-Україна»
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

Інше неметал.
виробн.

Інше незалізне
виробництво

Виробництво
паперу

Виробництво
аміаку

Комерційний
сектор

Інше хімічне
виробництво

Сектор
постачання

Виробництво
скла

ІНШІ

Сільське
господарство

* 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 18ма 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 блокстанцій 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.
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Графіки споживання потужності (1)
30000

30000

А)

25000

Б)

25000

МВт

20000

МВт

20000

Години

Години

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 тільки за порами року, а для
решти електростанцій КВВП задається, як середнє значення за рік.
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Графіки споживання потужності (2)
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Overall: winter

Transport

25000
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20000
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15000

35000

ВЕС

Commercial

СЕС

10000
30000

ГАЕС

ГЕС

ТЕС ГК

Промстанции
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From Load data
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Модель розраховує прогнозну структуру генеруючих
потужностей з урахуванням сезонних характеристик
попиту на електроенергію різних категорій
споживачів/енергетичних попитів
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Модель загальної рівноваги економіки України (CGE)
Моделі CGE описують ключові міжгалузеві зв'язки, враховуючи зв'язки між
економічними агентами, включаючи домашні господарства, виробничу сферу та
державу.

Вхідні дані

Цільова
Функція

Домогосподарства – максимізують корисність
Підприємства – максимізують прибуток

Шукані змінні

Рівняння
Структури галузевого
проміжного споживання та
випуску
Структура витрат д/г

моделі

Галузеві виробничі функції

Випуск

Функції попиту домогосподарств

ВВП

Галузевий попит на інвестиційні ресурси

Експорт

Балансові рівняння для Державного бюджету,

Імпорт

Еластичності заміщення та
трансформації

Пенсійного фонду, фондів соціального страхування

Обсяги використання
факторів виробництва

Баланс доходів та витрат домогосподарств

Коефіцієнти
продуктивності
∙∙∙

Баланс інвестицій та заощаджень

Спеціальні сценарні обмеження

Ціни
Обсяги інвестицій
Податкові
надходження

(напр., ендогенні ставки податків, рівень бюджетного
дефіциту, агреговане сальдо торговельного балансу )

∙∙∙

…
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Модель загальної рівноваги економіки України (CGE)
CGE широко використовуються в якості аналітичного інструментарію при аналізі тарифної
і цінової політики, виборі умов економічної інтеграції та зміни торгівельних режимів
багатьма міжнародними організаціями, включаючи Світовий банк, Світову організацію
торгівлі, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку,
Організацію економічного співробітництва та розвитку та ін.
Експорт

Імпорт

Товари та
послуги

Придбання
товарів
та послуг
трансферти

Домогосподарства

(розділені на 10 груп за
рівнем доходів)

податки

Пропозиці
я
товарів
та послуг

податки

Держава

дохід від факторів
виробництва

Пропозиція
факторів
виробництва

Проміжне
споживання

субсидії

Підприємства

(агреговано за 30
галузями)

Придбання
факторів
виробництва

Фактори
виробництва

(основні засоби, праця,
30 типів ресурсів)
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Модель WASP
Модель WASP (Віденський автоматизований пакет системного планування, Wien
Automatic System Planning Package) була розроблена на замовлення МАГАТЕ для
аналізу довгострокових планів розвитку електроенергетики. Модель системно не
оновлюється з 2004 року.

Вхідні дані
Прогноз кривої
навантаження

Цільова
Функція

Рівняння
моделі

Мінімізація дисконтованоївартості

Шукані змінні
Оптимальна структура
потужностей

Параметри існуючих і
нових потужностей

Виробництво
/споживання

Технічні, екологічні,
бюджетні обмеження

Екологія
Витрати
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Національне та муніципальне енергетичне моделювання
Характеристика та пропозиції щодо уніфікації параметрів (умов) для
національного та муніципального енергетичного моделювання, що базується
на методологічних підходах використовуваних при розробці моделі "TIMESУкраїна" [1] та посібниках розроблених Інститутом енергетики та транспорту
Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії та Центром
енергетичної ефективності ЕнЕфект [2].
 рівень деталізації номенклатури енергоресурсів та структури
споживачів, як в національній, так і в муніципальній моделях має
адекватно відображати реальні технологічні процеси у кожному з
секторів. Методика збору вхідних даних повинна бути послідовною
впродовж наступних років. Дані повинні бути точними, наскільки це
можливо, або принаймні наближеними до реальності. Вхідна і вихідна
інформація моделей має бути порівнянна з вітчизняними та
міжнародними формами представлення відповідної інформації.
1. Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі
моделі "TIMES-Україна": наук. доп. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2011. — 150 с.
Доступний з: http://www.ief.org.ua/NaukDop(PodoletsDiachuk)2011.pdf.
2. Муниципальное энергетическое планирование. Общая рамочная методология / Пособие для
городских руководителей и экспертов. — 2010. Доступный с: http://portal-energo.ru/files/articles/portalenergo_ru_metodika.pdf
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Національне та муніципальне енергетичне моделювання
 Політичним базовим роком як на національному, так і на
муніципальному рівні доцільно брати 1990 рік. У разі розробки
муніципальної моделі, модельним базовим роком слід вибрати останній
рік для якого наявна найбільш повна статистична база. На сьогоднішній
день це 2012 р.
 Для початку достатньо проводити дослідження відслідковуючи лише
основний показник викидів парникових газів – СО2, однак якщо
муніципалітети хочуть і можуть включити інші викиди ПГ (CH4 та
N2O), то це варто робити, але так, щоб усі три показника можна було
аналізувати окремо один від одного.
 Необхідно вибирати такі коефіцієнти викидів ПГ, які використані при
розробці останнього Національного кадастру антропогенних викидів із
джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні, що
перевірений міжнародними експертами секретаріату РКЗК ООН.
 Аналогічно для визначення вмісту ПГ в енергетичних ресурсах, нижчої
теплотворної здатності різних видів палива за типами його
використання необхідно використовувати дані Національних кадастрів.
Всі
Кадастри
України
можна
знайти
на
сторінці
РКЗК
ООН
за
посиланням
https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.php
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Національне та муніципальне енергетичне моделювання
 Державна служба статистики України публікує звітні енергетичні
баланси використовуючи одиниці виміру – тисячі тон нафтового
еквіваленту. В моделі "TIMES-Україна" уніфікованою одиницею для вхідної
інформації є петаджоуль, однак легко відображати вхідну/вихідну
інформацію в будь-яких інших одиницях виміру (кВт∙год, тис. т.н.е. та
ін.), заздалегідь задавши відповідні коефіцієнти переводу. Подібний підхід
може бути використаний при розробці Плану дій сталого
енергетичного розвитку муніципалітету
або при розробці
муніципальної моделі.
 Можливості ринку квот на викиди ПГ можуть бути згодом включені до
національної та муніципальних моделей, і робити це на перших етапах
розробки і апробації цих моделей, ми вважаємо, не доцільно.
Чим складніша, але в той же час більш якісніша, методологія
енергетичного моделювання, тим більші вимоги (спеціальна підготовка
і тривала практика) ставляться до її користувачів. Тому
муніципалітетам, які мають бажання розробити і ефективно
використовувати економіко-математичну модель енергетичної системи
свого міста, радимо налагоджувати професійні стосунки із місцевими
навчальними закладами.
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Дякуємо за увагу!

