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У статті досліджено особливості розвитку регіональних програм енергозбереження та підви
щення енергоефективності за допомогою єдиних паливноенергетичних балансів. Наведено
аналіз паливноенергетичного балансу Причорноморського регіону, складений у форматі МЕА.
The article studies the peculiarities of the development of regional programs of energy saving and
increasing energy efficiency by using a single energy balances. The analysis of the energy balance
of the black sea region is formed as the IEA.
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ВСТУП

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Споживання паливноенергетичних ресурсів є необ
хідною складовою як життєдіяльності людини, так і еко
номіки країни. Однак щораз більші обсяги потреб у
суспільстві призводять до виснаження запасів цих ре
сурсів, і водночас їх споживання здійснює руйнівний
вплив на природне середовище. Зазначені обставини
визначають надзвичайну актуальність питань підвищен
ня енергоефективності на різних рівнях управління.

Комплексність проблеми підвищення енергое
фективності визначає широке коло досліджень у
цьому напрямі. Різні аспекти підвищення енергое
фективності досліджували такі вчені, як Башмаков
І.О., Безруких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М., Лапко
О.О., Лір В.Е., Маляренко В.А., Микитенко В.В.,
Огурцов А.П., Суходоля О.М., Черепанова В.О.,
Шидловський А.К. та ін. Питаннями формування
стратегії сталого розвитку окремих регіонів та на
ціональної економіки в цілому займалися Алексан
дров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М., Заблодсь
ка І.В., Кизим М. О., Коваленко М.А., Масловська Л.Ц.,
Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М., Топіха В.І.,
Шаститко А.Є. та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та дослідження кон
цептуальних підходів, методологічних основ і організа
ційноекономічних методів формування регіональної
системи стратегічного управління енергоефективністю.
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Таблиця 1. Укрупнений паливноенергетичний баланс Причорноморського регіону за 2014 р.,
складений у форматі МЕА / Євростату, тис. т.у.п

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
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Розробка якісних, збалан
сованих за ресурсами, механі
змами і завданнями комплекс
них довгострокових державних
і регіональних програм енер
гозбереження та підвищення
енергоефективності можлива
тільки на основі розвинутої
інформаційної бази та методо
логії, що включає розробку
єдиних (представляють усі
енергоресурси разом на всіх
стадіях їх виробництва, пере
робки та використання) палив
ноенергетичних балансів
(ЄПЕБ), визначення технічного,
економічного і ринкового по
тенціалів економії енергії, виз
начення на основі прогнозних
оцінок на комплексі моделей
системи цільових індикаторів
програм з урахуванням впливу
всіх основних факторів і за
ходів політики підвищення
енергоефективності, а також
визначення необхідних ре
сурсів для реалізації завдань
програм та вхідних до них інве
стиційних проектів, розробки
ефективних економічних і нор
мативних механізмів їх реалі
зації, управління та моніторин
гу.
Інтеграція балансів ви
робництва і споживання всіх
енергоносіїв в ЄПЕБ дозво
ляє: відобразити всю повно
ту взаємозв'язків різних сис
те м е не ргопос та ч а ння та
енергоспоживання, врахува
ти міру їх взаємної доповню
ваності і замінності і таким
чином в одній таблиці відоб
ра з ити в с і на йв а жлив іші
ене ргетичні з в'язк и і п ро
порції: роль окремих енерго
ресурсів в енергетичному ба
лансі, роль окремих секторів
в споживанні окремих енер
горесурсів. Існують різні ме
тодологічні підходи до фор
мування ЄПЕБ. За основу до
цільно взяти формат Міжна
родного енергетичного аген
тства (МЕА), адаптований до
української енергетичної ста
тистики. ЄПЕБ складається з
трьох блоків: ресурси, пере
творення ресурсів і кінцеве
споживання. Перший блок —
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ресурси — включає виробництво первинних енерго
ресурсів, експорт, імпорт (ввізного вивезення) і
зміна в запасах. Другий блок описує перетворення
одних енергоресурсів в інші. Саме в ньому визнача
ються паливний баланс електро і теплоенергетики
з урахуванням впливу параметрів технічного прогре
су на підвищення ефективності виробництва тепла та
електроенергії, параметрів цінової конкуренції
різних видів палива, масштаби сумарного споживан
ня і виробництва електро і теплоенергії. Третій блок
описує кінцеве споживання енергоносіїв в різних
секторах і галузях економіки [1].
Особливості взятої за основу моделі ЄПЕБ виз
начаються як специфікою української енергетичної
статистики, так і завданнями, для вирішення яких
він будується. Агрегування даних офіційної стати
стики в залежності від завдань може проводитися
різними способами. У моделі ЄПЕБ розглядаються
шість груп первинних енергоресурсів (вугілля, сира
нафта, природний газ, інші види твердого палива,
гідроенергія та інші поновлювані джерела енергії,
атомна енергія) і шість видів енергоносіїв, що ви
користовуються кінцевими споживачами (вугілля,
нафтопродукти, природний газ, інші види твердого
палива, електроенергія та теплова енергія). Для ви
рішення окремих завдань перелік енергоносіїв в
ЄПЕБ може бути розширений до 23. У ЄПЕБ облік
непалив них джерел е ле к трое не ргії і теплової
енергії проводиться на основі методу фізичного
змісту енергії.
При розробці програм підвищення енергоефек
тивності та формування ЄПЕБ слід виділяти витрати
енергії не за видами економічної діяльності, як це в
основному прийнято, а по виробництвам основних
енергоємних товарів, робіт і послуг, що дозволяє
адекватно враховувати еволюцію параметрів техні
чної ефективності виробництва. Це головна від
мінність від схем формування енергобалансів МЕА і
ООН, де розбиття ведеться по агрегованих галузях
[2].
ЄПЕБ входить, в результаті інтеграції, в одну
таблицю балансів електричної і теплової енергії,
природного газу, вугілля, рідкого палива, а також
інших видів твердого палива з детальним подан
ням джерел формування і напрямків споживання
цих ресурсів. Приклад розрахунку наведено в таб
лиці 1.
Для формування ЄПЕБ використовується про
цедура ступінчастої інтеграції даних різних форм
статистики на основі наступного алгоритму: збір
інформації; її систематизація по осередках ЄПЕБ
для різних форм звітності; формування динамічних
рядів даних по кожному осередку ЄПЕБ на основі
вибору даних форм звітності з однойменними по
казниками, що забезпечують динамічну стійкість,
адекватність і мінімальний рівень статистичної не
ув'язки; формування одно продуктових балансів;
формування ЄПЕБ на їх основі; перевірка адекват
ності та динамічної стійкості технологічних пара
метрів ЄПЕБ; внесення при необхідності коректив
в однопродуктові баланси; завершення формуван
ня ЄПЕБ [3].

ВИСНОВОК
Обраний підхід дозволяє на основі виділених
напрямів споживання енергії сформувати широкий
перелік типових технічних заходів у різних секто
рах економіки для оцінки потенціалу економії
енергії та для включення в комплексну програму
енергозбереження; розвивати модель попиту на
енергоносії з використанням гіпотез про інтен
сивність технологічної та продуктової перебудови,
а також впливу інших факторів. Параметри ЄПЕБ
оцінюються з певним ступенем точності. Вона виз
начається якістю та повнотою статистичних даних,
а також їх непротиріччям.
Систематизація енергетичної інформації дозволяє
сформувати динамічний ЄПЕБ (з тимчасовою коор
динатою для кожного осередку), враховувати еволю
цію продуктової та технологічної основи виробницт
ва, а це дає можливість проводити аналіз як ретрос
пективної динаміки питомих технологічних ко
ефіцієнтів по кожному сектору, так і технологічних
перспектив.
Використання даних ЄПЕБ в процесах національної
інвентаризації викидів парникових газів сектором "енер
гетика" дозволяє істотно підвищити її якість.
Використання ЄПЕБ дозволяє також оцінити
с у м а рн і в и тра т и в с іх с п ож ив а ч ів У к ра ї ни на
придбання енергоносіїв, а їх відношення до ВВП.
Для утримання цього відношення нижче порого
вого при іс тотном у підвищенні цін на енергію
к люч ов ою у м ов ою є з ниже ння ене ргоє мності
ВВП.
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