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Перелік умовних позначень, скорочень і термінів 

АЕС – атомна електрична станція 

АТ – автотрансформатор 

БіоЕС – електрична станція на біопаливі 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

ВЕС – вітрова електрична станція 

ГАЕС – гідроакумулююча електрична станція 

ГЕС – гідравлічна електрична станція 

ГЕН – графік електричних навантажень 

ГК – генеруюча компанія 

ЕАЕС – електроакумулююча електрична станція 

ЕНП – електрична станція з негарантованою потужністю 

КВВП – коефіцієнт використання встановленої потужності 

КСП – Кодекс системи передачі 

НЕС – Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 

НПСВ – Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок 

ОЕС – Об’єднана енергетична система 

ОСП – Оператор системи передачі 

ПГ – парникові гази 

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси 

ПЛ – повітряна лінія 

ПС – підстанція 

СЕП – стратегія енергетичного переходу 

СЕС – сонячна електрична станція 

СНР – стратегія низьковуглецевого розвитку 

СПП – система переносу потужності 

СПР – стратегія прагматичного розвитку  

СРПЧ – система регулювання та підтримки частоти 

СцЕП – сценарій енергетичного переходу 

СцНР – 
сценарій низьковуглецевого розвитку на базі використання атомної енергетики 

та ВДЕ 

СцПР – сценарій помірного розвитку ВДЕ 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль 

ТЕС – теплова електрична станція 

ТНКТ – тимчасово неконтрольовані території 

aFRR – Automatic Frequency Restoration Reserve (укр. автоматичний резерв відновлення 

частоти) 

EDNS – Expected Demand Not Served (укр. очікуваний (імовірний) дефіцит потужності) 

EENS – Expected Energy Not Served (укр. критерій очікуваної непоставленої енергії) 

ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity 

FF – Fast Flexibility (укр. «швидка» гнучкість) 
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FRR – Frequency Restoration Reserve (укр. резерв відновлення частоти) 

LOLE – Loss Of Load Expected (укр. критерій ймовірності втрати навантаження) 

LOLP – Loss Of Load Probability (укр. імовірність втрати навантаження) 

OF – Operational Flexibility (укр. операційна гнучкість) 

SF – Slow Flexibility (укр. «повільна» гнучкість) 
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Анотація 

Об’єднана електроенергетична система України створювалася для роботи за принципово 

інших умов, аніж ті, в яких їй доводиться функціонувати сьогодні. Сучасні умови диктують нові 

вимоги, за яких неможливо забезпечити надійну та безпечну роботу енергетичної системи 

України за сьогоднішнього її стану. Найбільш вагомим чинником трансформації умов 

функціонування ОЕС України на сьогодні є швидке впровадження електричних станцій з 

негарантованою потужністю (ЕНП) на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ), що не 

супроводжуються паралельним вводом регулюючих потужностей з відповідними 

характеристиками та обсягами (див. Розділ 3). Навіть за умови роботи ринку допоміжних послуг 

розміщення резервів в обсягах згідно з Кодексом системи передачі на наявному працюючому 

обладнанні є неможливим (див. Розділ 3). Тому, наразі майже щодня порушуються межі 

операційної безпеки в частині забезпеченості необхідних обсягів резервів, а профіцити 

потужності, що виникають, у тому числі через пріоритетну участь ВДЕ у покритті графіків 

електричних навантажень (ГЕН), не можуть бути ліквідовані засобами поточного ринку 

електричної енергії, впровадженого в країні. 

Все це є свідченням того, що ОЕС України вже сьогодні не відповідає вимогам 

відповідності генерації і при зростанні потужностей ЕНП проблеми забезпечення операційної 

безпеки будуть загострюватись ще більше. Введення в експлуатацію 2 ГВт високоманеврових 

потужностей генерації зі швидким стартом (включення з нуля та вихід на номінальну 

потужність протягом 15 хвилин) та 2 ГВт швидкодіючих резервів на базі систем акумулювання 

електричної енергії нададуть можливість забезпечити ОЕС України необхідними резервами 

регулювання для виконання вимог відповідності в перспективі до 2030 року (див. Розділ 6). 

Поряд з цим, підвищення гнучкості енергосистеми не забезпечує можливість вирішення 

проблеми тривалих профіцитів потужності. Її вирішення потребує впровадження систем переносу 

потужності з періодів ГЕН, де є її профіцит, на періоди, де є її дефіцит — ГАЕС, ЕАЕС, механічні та 

інші системи накопичення. 

Необхідність реалізації заходів зі зниження викидів забруднювачів у повітря, при 

відсутності фінансування, призведе до виводу з експлуатації потужностей ТЕС ГК (див. Розділ 4), а 

після 2030 року очікується зняття з експлуатації енергоблоків АЕС через закінчення 

понаднормативного терміну їх експлуатації. Без реалізації заходів з підтримки необхідного рівня 

базової та напівпікової генерації в ОЕС України можливе виникнення дефіциту генеруючих 

потужностей від 2,5 ГВт в 2025 року до 9 ГВт в 2030 році, тобто вже з 2025 року енергосистема не 

буде відповідати вимогам достатності генеруючих потужностей. 

Для запобігання цьому в перспективі до 2030 року необхідно забезпечити наявну базову 

потужність на рівні не менш 13,8 ГВт, а доступність напівпікової потужності має складати від 15 ГВт 

у 2021 році до12 ГВт у 2030 році. 

Вирішення цих завдань обумовлює необхідність удосконалення законодавчої та 

нормативно-правової бази регулювання діяльності в електроенергетиці, зокрема: забезпечення 

інвестиційної привабливості розвитку підтримки традиційної генерації й впровадження засобів з 

управління попитом шляхом проведення конкурсів на впровадження нових та реконструкцію 

існуючих генеруючих потужностей, впровадження заходів з управління попитом та/або іншими 

методами цільової державної підтримки (див. Висновки та Пропозиції). 
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ВСТУП 

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей (надалі — Звіт), 

розроблено відповідно до вимог Закону України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII «Про ринок 

електричної енергії» (тут і далі — Закон), що, зокрема, передбачено пунктом 3 статті 19 «Баланс 

попиту та пропозиції на електричну енергію». 

Відповідно до вимог Закону та Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (надалі — КСП), у Звіті наведено методологію підготовки цього Звіту, 

зроблено аналіз поточної ситуації щодо пропозиції та попиту на електричну енергію в Україні, 

опис сценаріїв їх розвитку на довгострокову перспективу, а також ризиків щодо порушення вимог 

безпеки постачання та операційної безпеки у перспективі, пов’язаних з їх реалізацією. 

З урахуванням отриманих результатів, відповідно до основної мети, передбаченої Законом 

та КСП, у Звіті визначено деталізований базовий (найбільш ймовірний) сценарій розвитку 

генеруючих потужностей ОЕС України на середньострокову (десятирічну) перспективу з 

урахуванням запланованих заходів з розвитку генерації, необхідності реалізації додаткових 

заходів з її розвитку, впровадження заходів з керованого управління попитом для забезпечення 

вимог безпеки постачання та операційної безпеки на основі оцінки відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей, зроблено аналіз ризиків щодо можливості їх порушення та визначені, 

за можливості, заходи з їх мінімізації. 

У процесі оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей використовувалися 

два підходи до їх оцінювання: перший — достатність генеруючих потужностей (у термінології 

ENTSO-E — адекватність, англ. adequacy), під чим розуміється забезпеченість енергосистеми такою 

сумарною величиною встановленої потужності, за якою відсутні обмеження максимального 

навантаження попиту (при цьому враховуються лише характеристики генеруючого обладнання 

щодо мінливості виробітку електричної енергії в залежності від погодних умов, встановленої 

потужності, витрат на власні потреби, коефіцієнта готовності та аварійності), другий — 

відповідність генеруючих потужностей (у термінології ENTSO-E — гнучкість, англ. flexibility), під чим 

розуміється такий набір характеристик (швидкості навантаження/розвантаження, час 

запуску/зупинки, регулювальний діапазон, час реакції на зміни генерації/навантаження в 

енергосистемі тощо) генеруючого обладнання та систем управління попитом, що відповідають 

зміні навантаження та мінливості генерації з ВДЕ в енергосистемі. 

Сценарії розвитку попиту та пропозиції сформовані на основі аналізу прогнозних балансів 

потужності та електричної енергії ОЕС України на короткострокову, середньострокову та 

довгострокову перспективу за різних сценарних припущень стосовно майбутніх умов розвитку та 

функціонування економіки та енергетики країни, зокрема, щодо економічної та енергетичної 

політики, екологічних обмежень та вимог, можливостей залучення зовнішніх та внутрішніх 

інвестиційних ресурсів для вирішення завдань модернізації виробничих потужностей та 

структурної перебудови економіки та енергетики, впливу впровадження нової моделі ринку 

електричної енергії, планів розвитку генерації тощо, з урахуванням вимог економічної та 

енергетичної безпеки. 

При формуванні груп альтернативних сценаріїв розвитку економіки та енергетики, були 

враховані положення «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року: «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність», яка схвалена розпорядженням Уряду від 

18.08.2017 р. № 605-р. [1], Стратегії низьковуглецевого розвитку [2], Протокольне рішення 

засідання Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 28, Програма дій Кабінету міністрів 

України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 849 від 29.09.2019 р. [3]. 
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Згідно з вимогами КСП актуальна методологія оцінки відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей оприлюднена на офіційному сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго», тому в цьому 

Звіті розглянуті методологічні особливості наведені у спрощеному (загальному) вигляді. 

Методологія моделювання попиту на електричну енергію та його покриття в ОЕС України 

ґрунтується на використанні сучасних математичних моделей [4; 5], розроблених на основі 

новітніх наукових досягнень щодо формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та 

енергетики, урахування вимог балансової надійності при прогнозуванні розвитку генеруючих 

потужностей, урахування методологічних рекомендацій ENTSO-E [6], що є актуальним в контексті 

планованого об’єднання ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). 

Зміст Звіту відповідає вимогам розділу ІІ «Планування розвитку системи передачі» КСП. 

Нормативно-правова база України вимагає від Звіту врахування довгострокового прогнозу 

розвитку ОЕС України при оцінці її відповідності (достатності) на середньострокову перспективу, 

тому в обґрунтовуючих матеріалах, оприлюднених на веб-сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго», наведені 

проблеми довгострокового розвитку економіки та енергетики країни, аналіз їх розвитку при 

різних сценарних припущеннях, оцінка реалістичності різних сценаріїв тощо. 

Прогнозування розвитку генерації, оцінювання ризиків для ОЕС України щодо виникнення 

ситуацій з критичними умовами її функціонування, розрахунки режимів роботи ОЕС України за 

ймовірними та найгіршими сценаріями, визначення заходів із запобігання дефіциту генеруючої 

потужності здійснено з використанням доступних Оператору системи передачі (далі — ОСП) 

засобів математичного моделювання та інформації, яка постійно підтримується ОСП, публічно-

доступних наукових та аналітичних звітів, а також отриманої за окремими запитами. 

Оператор системи передачі протягом розробки проєкту даного документу здійснював 

постійні консультації з учасниками ринку електричної енергії, які здійснюють ліцензовану 

діяльність з виробництва електричної енергії. Такі консультації дозволили врахувати плани 

перспективного розвитку генеруючих компаній. Також, ОСП врахував інформацію щодо виданих 

операторами систем розподілу технічних умов на приєднання до ОЕС України 

електрогенеруючих установок. 

Також були проведені круглі столи за участю представників Верховної Ради України, 

центральних органів виконавчої влади, НКРЕКП, наукової спільноти та громадських організацій, 

учасників ринку електричної енергії та інших зацікавлених сторін з питань методології підготовки 

Звіту, сценарних припущень та довгострокових прогнозів узгодженого розвитку економіки та 

енергетики, формування базового сценарію та ризиків щодо можливості його реалізації. 

Для підготовки вхідної інформації ОСП надавав індивідуальні запити користувачам системи 

передачі на заповнення спеціально підготовлених форм [7], розміщених на офіційному веб-сайті 

ОСП, та органам виконавчої влади на отримання інформації, що була використана при 

підготовці Звіту. 

З огляду на те, що на сьогодні неможливо оцінити терміни та умови, на яких будуть 

повернені території, які на сьогодні не контролюються органами державного управління України 

— окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Автономної республіки Крим, у Звіті 

вони не розглядаються. 
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1. Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну 

енергію та забезпечення необхідного резерву 

Методологія, використана при підготовці цього Звіту, враховує вимоги щодо забезпечення 

національної безпеки [8] та розроблена на основі комбінації класичних і сучасних наукових 

підходів до системних досліджень розвитку великих енергетичних систем [9; 10; 11], оптимізації 

розвитку ОЕС України в умовах ринку електричної енергії, забезпечення відповідності 

(достатності) [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24] та рекомендацій ENTSO-E (детально 

наведено у розділі 6) щодо критеріїв оцінки достатності енергосистеми, практику проведення 

досліджень з прогнозування та планування розвитку енергосистем в країнах-членах ENTSO-E [25; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32]. 

Узагальнений алгоритм проведення досліджень при підготовці Звіту, який відповідає 

означеній методології, наведено на рисунку 1.1. 

 

Формування сценарних припущень щодо умов розвитку енергетики в перспективі 

↓ 

Формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики 

 ↓  

Формування репрезентативних сценаріїв розвитку попиту та пропозиції на довгострокову 

перспективу 

 ↓  

Аналіз сценаріїв розвитку попиту та пропозиції в контексті визначення доцільних напрямків 

розвитку структури генеруючих потужностей та заходів з керованого управління попитом, 

визначення проблем та ризиків щодо можливості забезпечення вимог відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей у перспективі 

↓ 

Формування базового (вірогідного) сценарію розвитку генеруючих потужностей та 

впровадження заходів з керованого управління попитом з урахуванням виявлених проблем та 

ризиків 

↓ 

Оцінка відповідності (достатності) базового сценарію, визначення необхідних заходів для 

забезпечення виконання вимог безпеки постачання та операційної безпеки та формування 

цільового сценарію ОСП щодо розвитку генеруючих потужностей та заходів з керованого 

управління попитом на перспективу 

Рисунок 1.1 — Узагальнений алгоритм проведення досліджень при підготовці 

проєкту Звіту 

З огляду на досвід ENTSO-E (здійснення розрахунків з використанням різних програмних 

засобів), для проведення досліджень використовувалися одночасно кілька програмно-

інформаційних комплексів (таблиця 1.1). 

BACS-RVE слугує основним інструментом для формування узгоджених прогнозів розвитку 

економіки та енергетики, у той час як Plexos by Energy Exemplar — основним інструментом оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей. У свою чергу, Antares by RTE є допоміжним й 

слугує, в основному, для перевірки результатів, отриманих з використанням 

основних інструментів. 
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Всі зазначені в таблиці 1.1 комплекси забезпечують підтримку вхідної інформації 

необхідної для побудови математичних моделей у середовищі MS Access/MS Excel (з 

використанням функцій імпорту/експорту даних, реалізованих у середовищі Python, VBA та R), в 

яких також реалізовані імітаційні та розрахункові моделі, зокрема, моделі життєвого циклу 

технологій виробництва електричної енергії (а в BACS-RVE додатково й технологій виробництва 

продукції, товарів та послуг) та моделі оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

для специфічних умов формування графіків навантаження, тобто коли вони формуються не 

оптимальним чином з точки зору забезпечення вимог балансової надійності. 

Таблиця 1.1 — Можливості програмно-інформаційних комплексів, використаних 

при підготовці Звіту [1; 2] 

Реалізовані можливості 
Програмно-інформаційний комплекс 

Plexos by Energy 
Exemplar 

Antares by 
RTE 

BACS-
RVE 

Прогнозування розвитку та функціонування 
економіки та енергетики 

+/- - + 

Моделювання життєвого циклу технологій + +/- + 

Сценарна оцінка + + + 

Довгострокова оптимізація розвитку структури генеруючих 
потужностей 

+ - + 

Середньострокова оптимізація розвитку структури 
генеруючих потужностей 

+ - + 

Короткострокова оптимізація розвитку структури генеруючих 
потужностей 

+ + - 

Стохастичне моделювання + + - 

Детерміністичне моделювання + + + 

Оптимізаційні моделі + + - 

Розрахункові моделі + - + 

Імітаційні моделі + - + 

Моделювання поведінки учасників ринку 
електричної енергії 

+ +/- - 

Розрахунок/оптимізація викидів 
забруднюючих речових 

+ +/- +/- 

Оцінка відповідності критеріям/стандартам 
операційної безпеки, надійності та показникам 
якості при передачі електричної енергії 

+ + - 

 

З використанням спеціалізованого програмного забезпечення на основі інформації, що 

формується та зберігається у середовищі MS Access/MS Excel, формується реляційна база даних, яка 

використовується для побудови оптимізаційних моделей у форматі необхідному для 

оптимізаторів Xpress-MP, CPLEX, EE LPS, GLPSOL, Sirius_Solver, які здійснюють розв’язок відповідних 

оптимізаційних задач. У переважній більшості результати оптимізації заносяться у означену базу 

даних і в подальшому переносяться у MS Access/MS Excel у вигляді формалізованих звітних форм. 

На першому етапі робіт з підготовки Звіту була сформована та формалізована вхідна 

інформація необхідна для проведення досліджень. 

Для формування сценарних припущень використовувалась як ретроспективна, 

статистична інформація, так і інформація, яка міститься в державних та наукових документах щодо 

стратегічних напрямів розвитку економіки, енергетики, соціально-економічної сфери, 

документів, в яких наведені цілі держави щодо екологічної політики та енергозбереження, а також 

нормативно-правова база, яка регламентує діяльність в економіці та енергетиці, міжнародні 

зобов’язання України тощо. 
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Зокрема, при підготовці Звіту використовувались статистична інформація, публікації та 

звітні форми, які підтримує Державна служба статистики України, і які є доступними на її 

офіційному сайті, інформація з розділів сайту «Демографічна та соціальна статистика», 

«Економічна діяльність», «Паливно-енергетичні ресурси України» [33]. Для формування сценарних 

припущень крім публічно-доступних документів також використовувалась інформація, яка була 

надана ОСП за окремими запитами. Так були надіслані запити до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, 

Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України, користувачам системи передачі. 

Також були використані такі основні публічно-доступні документи: «Цілі сталого розвитку: Україна. 

Національна доповідь» [34], Закон України «Про ринок електричної енергії» [35], зокрема, пункт 1 

статті 5 Розділу ІІ «Державна політика, регулювання у сфері електроенергетики та безпека 

постачання», «Нова енергетична стратегії України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» [1], «Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної 

безпеки» [36], «Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 

2030 року» [37], «Платформа економічного патріотизму: невідкладні заходи» [38] та інші. За 

окремими запитами була отримана інформація від Інституту економіки та прогнозування та 

Інституту загальної енергетики НАН України. 

При формуванні вхідної інформації здійснювалось групування всієї вхідної інформації на 

дві основні групи: перша — показники, які не залежать від сценарних припущень стосовно 

розвитку економіки та енергетики, а друга — які формалізують означені 

сценарні припущення [39]. 

Показники першої групи описують фізико-технологічні особливості виробництва продукції 

(робіт, послуг) окремими технологіями галузей економіки, у тому числі і електроенергетики — 

питомі витрати ресурсів на виробництво продукції, діапазони їх можливих змін під впливом 

випадкових чинників — погодні умови, фактичний стан технології тощо, викиди забруднювачів та 

ПГ, технологічні особливості їх функціонування, зокрема для технологій генерації електричної 

енергії — наявність технічних мінімумів, діапазони регулювання, коефіцієнти готовності тощо, для 

чого використовуються відповідні математичні моделі життєвого циклу технологій [40]. 

Друга група показників розділяється на дві підгрупи. 

Перша підгрупа описує рамкові умови діяльності в економіці країни —очікувані рівні 

вартості ПЕР на світових ринках, прогнозні рівні платежів за викиди забруднювачів та парникових 

газів та екологічних вимог та обмежень, прогнози щодо можливості залучення коштів від 

міжнародних фінансових організацій та їх надходження від трудових мігрантів, потреби в 

обслуговуванні внутрішніх та зовнішніх фінансових зобов’язань тощо. 

Друга підгрупа показників, які формалізують сценарні припущення описує умови 

функціонування виробництв національної економіки у перспективі — стан існуючих виробничих 

потужностей, можливість використання яких з плином часу зменшується через об’єктивний 

фізичний та моральний знос, щодо їх модернізації та реконструкції, введення нових виробничих 

потужностей тощо. 

На основі аналізу вхідної інформації на другому етапі підготовки Звіту були сформовані 

сценарні припущення для трьох основних груп сценаріїв щодо таких основних чинників, які 

визначально впливають на формування варіантів узгодженого розвитку економіки та енергетики 

з використанням відповідної оптимізаційної моделі, а саме: 
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 нормативно-правової бази розвитку та функціонування енергетики, зокрема, можливих 

змін щодо міжнародних зобов’язань України — обмеження на викиди ПГ, розвиток 

відновлюваної енергетики, енергоефективність тощо; 

 можливі обсяги експорту продукції, товарів та послуг; 

 необхідні обсяги імпорту продукції, товарів та послуг; 

 техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих) 

виробництв продукції, товарів та послуг тощо; 

 необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та послуг. 

З огляду на те, що в межах певних сценарних припущень конкретні значення окремих 

показників можуть певним чином змінюватись, вони задаються у вигляді певного діапазону, а 

варіанти узгодженого розвитку економіки та енергетики визначаються для сполучень їх 

репрезентативних значень в межах таких діапазонів з подальшим синтезом, на основі аналізу 

отриманих рішень, основного сценарію для відповідної групи сценарних припущень. 

Для формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики 

використовувалась оптимізаційна математична модель, яка описана в Методології, що розміщена 

на сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго» — далі Методологія. В ній в якості критерію оптимізації був 

використаний критерій максимізації споживання домогосподарствами та сектору державного 

управління, коди КВЕД N77-N82 та O84, продукції, товарів та послуг неенергетичних секторів 

економіки, бо саме це споживання визначає якість життя населення та спроможність бюджетної 

сфери виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення, у першу чергу національної безпеки у 

найбільш широкому розумінні цього поняття. Рівень енергетичних потреб, в цьому контексті, 

визначається рівнем можливих витрат домогосподарств та сектору державного управління на 

забезпечення енергетичних потреб з урахуванням можливостей енергозбереження та 

підвищення енергоефективності в них. 

Прогноз розвитку економіки у перспективі враховує можливість експорту продукції, яка 

для кожного сектору та сценарію визначалась виходячи з аналізу кон’юнктури на відповідних 

ринках, оцінки, за різних сценарних припущень щодо конкурентоспроможності існуючих та нових 

виробництв на зовнішніх ринках. Також враховувалась потреба в імпорті продукції, яка 

формується через відсутність виробництва певної продукції в Україні — реактори для АЕС та 

палива для них, технології для зниження викидів SO2 та NOx, обладнання для впровадження ВЕС та 

СЕС тощо, недостатності виробничих потужностей або неконкурентоспроможність вітчизняних 

виробників на внутрішньому ринку. Необхідність у імпорті визначається відповідно до сценарію, 

бо можливе як створення виробництв, що заміщують імпорт, так і створення умов, що ліквідують 

необґрунтовані економічні переваги для імпортерів тощо. 

При формуванні прогнозів узгодженого розвитку економіки та енергетики урахування 

впливу вартості енергоносіїв забезпечувалось на рівні використаного модельного забезпечення, 

в якому такий вплив враховується через вплив їх вартості на структурно-технологічні 

трансформації економіки та зміни кількості домогосподарств з різним рівнем та 

структурою енергоспоживання. 

З використанням сформованих даних, формуються обмеження задачі математичного 

програмування розрахунку узгоджених варіантів розвитку енергетики. Модель базується на 

використанні методів оптимізації міжгалузевого балансу (таблиць «витрати-випуск») у моделях 

типу Леонтьєва для прогнозування розвитку енергетики на макрорівні, та методів оптимізації 

розвитку паливно-енергетичного комплексу в цілому [41; 42]. 

В цій моделі ОЕС представлена як концентрована енергосистема з наявними фізичними 

обмеженнями можливостей імпорту-експорту електричної енергії міждержавними перетинам. 
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Моделювання розвитку ОЕС України також здійснювалось з використанням оптимізаційних 

моделей за критеріями мінімізації загальних витрат на забезпечення потреб країни в електричній 

енергії або вартості електричної енергії для споживачів [43], які реалізовані в програмних 

комплексах BACS-RVE та Plexos by Energy Exemplar й забезпечують реалізацію наведених в 

Методології відповідних моделей. Моделювання розвитку ОЕС України при формуванні 

узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики країни відрізняється від моделювання 

при оптимізації структури генеруючих потужностей ОЕС України з метою покриття графіка 

електричних навантажень ступенем деталізації опису економічних, технічних, технологічних та 

фізичних процесів. Так, при формуванні узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики 

країни використовувались більш агрегована інформація, більш спрощено враховувались 

маневрові можливості генерації та заходів з управління попитом, моделювання роботи ГЕС тощо, 

ніж при оптимізації розвитку генеруючих потужностей ОЕС. 

При цьому основні показники розвитку ОЕС України, зокрема — розвиток попиту та 

пропозиції, а також обмеження на розвиток енергосистеми країни визначаються на рівні 

досліджень з формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики країни для 

відповідних сценаріїв. 

З використанням моделі узгодженого розвитку економіки та енергетики було проведене 

багатоваріантне моделювання для груп обраних сценаріїв та визначено вплив різних стратегій 

розвитку на паливно-енергетичний баланс країни на розвиток економіки країни, на рівні попиту 

на електричну енергію та визначені потенційні драйвери його зростання та зниження. Отримані 

результати наведені в матеріалах, що обґрунтовують показники наведені у Звіті. 

На основі аналізу отриманих результатів багатоваріантного прогнозування розвитку 

економіки та енергетики країни були сформовані репрезентативні сценарії розвитку попиту та 

пропозиції, які наведені у цьому Звіті, для яких були проведені розрахунки по уточненню 

показників розвитку ОЕС України та оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, 

визначені ризики щодо можливості та доцільності, з точки зору ОСП, реалізації окремих сценаріїв. 

За результатами виконаних досліджень був визначений базовий сценарій довгострокового 

розвитку генеруючих потужностей ОЕС України та заходів з керованого управління попитом на 

основі порівняльної оцінки сценаріїв розвитку попиту та пропозиції, при проведенні 

якої аналізувались: 

1) оцінка реалістичності реалізації стратегії розвитку економіки та енергетики для якої 

був сформований відповідний сценарій розвитку попиту та пропозиції; 

2) вплив розвитку пропозиції на макроекономічні показники — рівень ВВП, доходи 

домогосподарств та на формування платіжного балансу; 

3) обсяг необхідних інвестицій; 

4) зміна сукупної вартості електричної енергії для споживачів; 

5) екологічні показники роботи існуючих і впроваджуваних технологій генерації 

електричної енергії. 

Поряд з цим, були визначені проблеми та ризики щодо можливості забезпечення 

виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих потужностей у перспективі на основі 

існуючої нормативно-правової бази функціонування ринку електричної енергії, механізмів 

державної підтримки розвитку генеруючих потужностей та впровадження заходів з керованого 

управління попитом, припущень щодо особливостей інвестиційної діяльності в умовах 

лібералізованої моделі ринку електричної енергії, соціально-економічної ситуації в країні тощо. 

При оцінці відповідності (достатності) генеруючих потужностей використовувалися методи 

які наведені в методології підготовки Звіту, зокрема: 
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1. Оцінка достатності на основі: 

 формування покриття ГЕН для сумісного максимуму навантажень ОЕС України з 

визначенням дефіциту потужності власної генерації; 

 розрахунок імовірнісних показників оцінки достатності, а саме: 

 LOLE (Loss Of Load Expected), діб — критерій ймовірності втрати навантаження або 

математичне очікування втрати навантаження, що вказує середню кількість годин на рік, 

протягом яких очікується дефіцит потужностей, необхідних для покриття попиту на 

електричну енергію; 

 LOLP (Loss Of Load Probability), % — імовірність втрати навантаження; 

 EENS (Expected Energy Not Served), МВт∙год — критерій очікуваної непоставленої 

енергії або ж (імовірний) дефіцит електричної енергії, що вказує на очікувану величину 

попиту на електричну енергію, що не буде забезпечена наявними генеруючими 

потужностями у визначеному році; 

 EDNS (Expected Demand Not Served), МВт — очікуваний (імовірний) дефіцит потужності. 

2. Оцінка відповідності на основі: 

 формування покриття ГЕН для днів з найбільш високими вимогами щодо потреби в 

резервах, а саме: 

 вихідний день літа при мінімальному навантаженні в енергосистемі, малій водності 

та середньому прогнозі потужності ВЕС та високій потужності СЕС; 

 вихідний день паводку при мінімальному навантаженні в енергосистемі, високій 

водності та середньому прогнозі потужності ВЕС та високій потужності СЕС; 

 динаміки необхідного зниження та збільшення потужності при зростанні та зниженні 

потужності СЕС під впливом закономірних природних явищ; 

 імовірнісної оцінки максимальних дефіцитів резервів на навантаження та розвантаження 

та очікувана кількість годин їх дефіциту. 

З урахуванням визначених проблем та ризиків був сформований вірогідний сценарій 

розвитку генеруючих потужностей та виконана оцінка його відповідності (достатності), на основі 

якої були визначені необхідні обсяги впровадження додаткових генеруючих потужностей та 

заходів з управління попитом. На основі отриманих результатів щодо необхідних обсягів 

реалізації заходів з розвитку генерації та керованого управління попитом був сформований 

цільовий сценарій розвитку генеруючих потужностей та запропоновані напрями удосконалення 

законодавчої та нормативно-правової бази для забезпечення можливості його реалізації. 
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2. Аналіз змін рівнів та режимів споживання електричної енергії 

Споживання електричної енергії в Україні є нерівномірним протягом року, що перш за все 

визначається змінами температури навколишнього середовища. Нерівномірність споживання 

упродовж року також зумовлена значною часткою споживання населенням та комунально-

побутовими споживачами відносно обсягів споживання промисловістю (таблиця 2.1). Частка 

споживання промисловістю в загальному обсязі споживання протягом останніх п’яти років має 

стійку тенденцію до зниження (в 2013 р. навіть з урахуванням ТНКТ частка дорівнювала майже 

45 %, а в 2019 р. без урахування ТНКТ — 38,9 %). В цей самий період частка споживання 

населенням зросла з 28,1 % у 2013 р. до 31,3 % у 2019 р., також має тенденцію до зростання і частка 

споживання комунально-побутовим сектором. 

При цьому, в умовах відсутності сталих тенденцій розвитку економіки України, значного 

рівня тіньової економіки, відсутності достовірної статистики прибутків/доходів підприємств та 

населення, мінливості монетарної політики країни, що проявляється через коливання курсу 

національної валюти, рівня інфляції тощо зробити надійну оцінку еластичності попиту на 

електричну енергію практично неможливо. 

За таких умов обсяги споживання електричної енергії для промисловості залежать від 

завантаження основних засобів виробництва, що значною мірою залежить від кон’юнктури 

зовнішніх ринків для орієнтованих на експорт підприємств. В домогосподарствах наявна 

тенденція сталого споживання електричної енергії, що зумовлено поступовим насиченням 

домогосподарств побутовими електричними приладами. 

Протягом 2016–2019 рр. форма профілів споживання електричної енергії в зимовий період 

суттєво не змінилась (рисунок 2.1–2.2). Аналогічна тенденція притаманна і для профілів у літній 

період. 

Для літнього періоду протягом 2016–2019 рр. для профілів споживання в робочу добу 

спостерігається тенденція до зростання денного споживання при високій температурі, що 

перевищує вечірній максимум споживання потужності в ОЕС України (рисунок 2.3–2.4). 
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Таблиця 2.1 — Рівні та структура споживання електричної енергії в Україні за 2013–2020 роки, млн кВт∙год [44] 

Основні галузі 
промисловості та 
групи споживачів 

2013 р. 2014 р.* 2015 р.* 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. (прогн.) 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

млн 
кВт∙год 

Питома 
вага, % 

Споживання 
електричної енергії 
всього (нетто), у т.ч: 

147264 100 134653 100 118727 100 118258 100 118720 100 122145 100 108997 100 123500 100 

1. Промисловість 66339 45 60930 45,2 50200 42,3 49995 42,3 50898 42,9 52023 42,6 42402 38,9 52640 42,6 

1.1. паливна 8525 5,8 7381 5,5 4285 3,6 3598 3 3629 3,1 3543 2,9 2946 2,7 3450 2,8 

1.2. металургійна 35093 23,8 33933 25,2 28755 24,2 28872 24,4 28995 24,4 29560 24,2 22341 20,5 29850 24,2 

1.3. хімічна та 
нафтохімічна 

4893 3,3 3822 2,8 3085 2,6 2969 2,5 2890 2,4 3115 2,6 3514 3,2 3700 3 

1.4. машинобудівна 5292 3,6 4368 3,2 3670 3,1 3706 3,1 3963 3,3 4085 3,3 3253 3,0 4030 3,3 

1.5. будівельних 2507 1,7 2221 1,6 2067 1,7 2199 1,9 2282 1,9 2231 1,8 108997 1,7 2220 1,8 

матеріалів 

1.6. харчова та 
переробна 

4682 3,2 4493 3,3 4066 3,4 4214 3,6 4430 3,7 4536 3,7 3825 3,5 4500 3,6 

1.7. інша 5348 3,6 4712 3,5 4273 3,6 4438 3,8 4710 4 4954 4,1 4710 4,3 4890 4 

2. Сільгоспспоживачі 3936 2,7 3483 2,6 3342 2,8 3513 3 3636 3,1 3868 3,2 3066 2,8 3830 3,1 

3. Транспорт 8690 5,9 7342 5,5 6807 5,7 6796 5,7 7011 5,9 6955 5,7 6356 5,8 6900 5,6 

4. Будівництво 1003 0,7 852 0,6 748 0,6 814 0,7 879 0,7 964 0,8 1017 0,9 990 0,8 

5. Комун.-побутові 
споживачі 

18545 12,6 16581 12,3 15195 12,8 15191 12,8 14941 12,6 15506 12,7 14368 13,2 15560 12,6 

6. Інші непромислові 
споживачі 

7373 5 6493 4,8 5955 5 6032 5,1 6292 5,3 6880 5,6 7675 7 7480 6 

7. Населення 41378 28,1 38972 28,9 36480 30,7 35917 30,4 35064 29,5 35947 29,4 34112 31,3 36100 29,2 
* — 2014 рік (з квітня) без урахування АР Крим, 2015 рік (з травня) і без ТНКТ Донецької та Луганської областей 
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Рисунок 2.1 — Графік споживання електричної енергії в ОЕС України робочого дня 

січня 2019 року при температурах вищій (1,5 °С) і нижчій (-9,4 °С) від 

середньомісячної (-3,9 °С) [44; 45; 46] 

 

Рисунок 2.2 — Графік споживання електричної енергії в ОЕС України робочого дня 

січня 2016 і 2019 років при низьких температурах (нижчих за середньомісячні) у 

відносних одиницях [44; 45; 46] 
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Рисунок 2.3 — Графік споживання електричної енергії в ОЕС України робочого дня 

серпня 2019 року при температурах вищій (+23,9 °С) і нижчій (+17,2 °С) від 

середньомісячної (+20,6 °С) [44; 45; 46] 

 

Рисунок 2.4 — Графік споживання електричної енергії в ОЕС України робочого дня 

серпня 2016 і 2019 років при низьких температурах (нижчих за середньомісячні) у 

відносних одиницях [44; 45; 46] 
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Як показано у цьому розділі, рівні споживання електричної енергії в ОЕС України 

мають явно виражену тісну обернену взаємозалежність. Окрім того, додатковим чинником 

зміни рівнів та графіків споживання, як показано вище, є структура кінцевого споживання, 

що останнім часом має тенденцію до збільшення частки населення за відповідного 

зменшення частки промисловості, що в сукупності призводить до збільшення 

нерівномірності графіка електричних навантажень та зменшення базового навантаження. 

Це, у свою чергу, потребує скорочення базових потужностей за одночасного збільшення 

гнучкості всієї ОЕС. 
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3. Аналіз стану генеруючих потужностей ОЕС України, режимів їх 

роботи та проблем розвитку в контексті забезпечення 

відповідності (достатності) генерації 

3.1. Поточний стан генеруючих потужностей ОЕС України 

Загальна встановлена потужність електричних станцій ОЕС України на кінець 2019 року 

(без енергогенеруючих об’єктів Кримської електроенергетичної системи та тимчасово 

неконтрольованої території Донецької та Луганської областей) складає 52,7 ГВт, з яких 52,9 % 

припадає на теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ, блок-станції), 26,2 % — на атомні електростанції 

(АЕС), 11,9 % — на гідроелектростанції (ГЕС) і гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС), 8,9 % — на 

електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії — ВЕС, СЕС, БіоЕС (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 — Структура встановленої потужності електричних станцій 

ОЕС України [44; 46] 

* — з 2015 року без урахування Кримської ЕЕС. 
** — з 2016 року без врахування ТНКТ Донецької та Луганської областей. 
*** — за оперативними даними. 
**** — прогнозні дані. 

 

Основні генеруючі потужності ОЕС України (станом на 31.12.2019 р.) зосереджені на [44]: 

 чотирьох атомних електростанціях (15 енергоблоків, з яких 13 — потужністю по 1 000 МВт 

і 2 — потужністю 415 та 420 МВт); 

 каскадах з 7 гідроелектростанцій на річках Дніпро й Дністер із загальним числом 

гідроагрегатів — 103 одиниці, а також 3 гідроакумулюючих станціях (11 гідроагрегатів з 

потужністю від 33 до 324 МВт); 

2013 2013 2014 2015* 2016** 2017 2018 2019*** 2020****

ВДЕ 0,6 0,9 1,1 0,8 1 1,2 1,7 4,7 7,4

ТЕС ГК 27,4 27,6 27,7 27,8 27,8 24,6 21,8 21,8 21,8

АЕС 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

ГЕС/ГАЕС 5,5 5,5 5,9 5,9 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3

ТЕЦ 6,5 6,6 6,6 6,5 6,5 5,9 6,1 6,1 6,1

Всього 53,8 54,4 55,1 54,8 55,3 51,7 49,6 52,7 55,4
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Рисунок 3.2 — Розміщення основних генеруючих потужностей ОЕС України [47]
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 12 ТЕС із блоками одиничною потужністю 150, 200, 300 і 800 МВт (75 енергоблоків, у тому 

числі потужністю: 150 МВт — 6, 200 МВт — 31, 300 МВт — 32, 800 МВт — 6 одиниць) та 3 

турбогенератора, а також 3-х великих ТЕЦ з енергоблоками 100 (120) МВт — 4 блоки, та 

250 (300) МВт — 5 блоків; 

 станціях на ВДЕ загальною потужністю 4 697 МВт. 

На більшості енергоблоків АЕС встановлені реактори серії ВВЕР-1000 (модель В-320), які за 

технічними характеристиками подібні до закордонних реакторів PWR. Дев’ять атомних 

енергоблоків вже відпрацювали свій проєктний 30-річний ресурс, і термін їх експлуатації 

подовжено ще на 10–20 років (таблиця 3.1). Найближчим часом закінчиться проєктний термін 

експлуатації ще 3-х атомних енергоблоків. Одним із пріоритетних завдань діяльності 

експлуатуючої організації-оператора АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» є продовження термінів 

експлуатації діючих енергоблоків після вичерпання призначеного терміну служби. Обґрунтована 

тривалість додаткового строку експлуатації енергоблоків АЕС становить від 10 до 20 років і 

визначається в кожному конкретному випадку за результатами виконання переоцінки безпеки. 

Гідроенергетика відіграє винятково важливу роль у функціонуванні української 

енергосистеми, оскільки ГЕС і ГАЕС є фактично єдиним джерелом її пікових потужностей, крім 

того, гідроакумулюючі електростанції роблять неабиякий внесок у згладжування нічних 

«провалів» споживання електричної енергії. 

Найбільшою гідрогенеруючою компанією України є ПрАТ «Укргідроенерго». До складу 

компанії входять дев'ять станцій на річках Дніпро — Київська ГЕС (440 МВт), Канівська ГЕС 

(500 МВт), Кременчуцька ГЕС (687,4 МВт), Середньодніпровська ГЕС (388 МВт), Дніпровська ГЕС 

(1 563,1 МВт), Каховська ГЕС (343,2 МВт), Київська гідроакумулююча електростанція (ГАЕС) 

(213,8 МВт) і Дністер — Дністровська ГЕС (702 МВт) та Дністровська ГАЕС (972 МВт), перша черга 

якої введена в експлуатацію, а друга —планується. Також в складі ОЕС працює Ташлицька ГАЕС 

(302 МВт, оператор — ДП «НАЕК «Енергоатом»), спорудження якої триває, і яка є однією зі 

складових Южно-Українського енергокомплексу. Інші ГЕС, що працюють в складі ОЕС України, 

мають загальну встановлену потужність 184,4 МВт.  

Технологічну основу генеруючих потужностей у тепловій енергетиці складають 

пиловугільні енергоблоки критичних параметрів пари (13 МПа, 545 С0) потужністю 150–200 МВт та 

пиловугільні і газомазутні енергоблоки надкритичних параметрів (24 МПа, 545 0C) потужністю 300 

та 800 МВт на конденсаційних електростанціях. Електростанції з енергоблоками 150 МВт 

збудовані і введені в експлуатацію в 1959–1964 роках, 200 МВт — у 1960–1975 роках, 300 МВт — у 

1963–1988 роках і 800 МВт — у 1967–1977 роках. 

Станом на 01.01.2020 р. ТЕС ГК налічують 75 енергоблоків встановленою потужністю 

21 562 МВт, з них [44]: 

 68 вугільних блоків потужністю 16 962 МВт, у тому числі 6 блоків в консервації та 1 блок в 

реконструкції (нижче наведена розбивка з урахуванням переведення блоків на 

спалювання вугілля марки ГД): 

 23 блоки, що спалюють вугілля марки АШ і П потужністю 6 439 МВт (5 бл. 

потужністю 1 280 МВт перебувають в консервації); 

 45 блоків, які працюють на вугіллі марки ГД потужністю 10 523 МВт (1 блок 

потужністю 300 МВт в консервації та 1 блок потужністю 300 МВт в 

реконструкції); 

 7 газомазутних блоків потужністю 4 600 МВт (1 блок 800 МВт перебуває в консервації). 

За останні 4 роки газомазутні енергоблоки до роботи в ОЕС України не залучалися. 
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Таблиця 3.1 — Строки експлуатації АЕС в Україні [44] 

Електрична 
станція 

№ енергоблока 
Електрична 
потужність, 

МВт 

Тип 
реакторної 
установки 

Дата 
введення в 

експлуатацію 

Проєктна 
дата 

закінчення 
терміну 

експлуатації 

Стан 
виконання 

робіт з 
продовження 
експлуатації 

енергоблоків 

Рівненська 
АЕС 

1 420 В-213 22.12.1980 22.12.2010 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 22.12.2030 

2 415 В-213 22.12.1981 22.12.2011 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 22.12.2031 

3 1 000 В-320 21.12.1986 11.12.2017 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 11.12.2037 

4 1 000 В-320 10.10.2004 07.06.2035 Плануються 

Южно-
Українська 
АЕС 

1 1 000 В-302 31.12.1982 02.12.2013 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 02.12.2023 

2 1 000 В-338 09.01.1985 12.05.2015 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 31.12.2025 

3 1 000 В-320 20.09.1989 10.02.2020 Плануються 

Запорізька 
АЕС 

1 1 000 В-320 10.12.1984 23.12.2015 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 23.12.2025 

2 1 000 В-320 22.07.1985 19.02.2016 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 19.02.2026 

3 1 000 В-320 10.12.1986 05.03.2017 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 05.03.2027 

4 1 000 В-320 18.12.1987 04.04.2018 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 04.04.2028 

5 1 000 В-320 14.08.1989 27.05.2020 Плануються 

6 1 000 В-320 19.10.1995 21.10.2026 Плануються 

Хмельницька 
АЕС 

1 1 000 В-320 22.12.1987 13.12.2018 Термін 
експлуатації 
продовжено 
до 13.12.2028 

2 1 000 В-320 07.08.2004 07.09.2035 Плануються 

 

На сьогодні проведено реконструкцію близько 20 % енергоблоків, але при її проведенні не 

вирішені питання приведення екологічних характеристик до сучасних вимог. 
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Решта блоків підтримується в працездатному стані за рахунок капітальних та поточних 

ремонтів, але їх зношеність постійно зростає (рисунок 3.3) і сягає загрозливої межі з точки зору 

можливості їх подальшої експлуатації без проведення реконструкції. 

 

Рисунок 3.3 — Напрацювання енергоблоків ТЕС України (станом на 

01.01.2020 р.) [44; 48] 

Блочні ТЕЦ України представлені трьома електростанціями (Київська ТЕЦ-5, Київська ТЕЦ-6 

та Харківська ТЕЦ-5), на яких встановлені енергоблоки з теплофікаційними турбінами 100/110 МВт 

та 250 МВт сумарною потужністю 1 670 МВт. 

В останні роки в Україні, після надання державної підтримки, генерація на ВДЕ набула 

достатньо стрімкого розвитку (таблиця 3.2). У 2019 році виробіток електричної енергії на ВДЕ в 

загальній структурі виробництва електричної енергії досягнув 3,6 %, або 5,5 млрд. кВт∙год (для 

прикладу весь експорт електричної енергії до країн Східної Європи з ОЕС України у 2019 році 

склав величину на рівні 5,8 млрд кВт∙год). 

Таблиця 3.2 — Динаміка введення в експлуатацію об’єктів генерації на ВДЕ [44] 

Технологія ВДЕ 

Приріст по відношенню до попереднього року ВДЕ 2013-2020 рр., МВт 

роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** 

ВЕС 108,9 137 -81,1 -123,6 20,4 60,6 704,3 900 

СЕС 245,6 18,6 -222,9 98,9 300,4 466,4 2 666,92 2 100 

БіоЕС 0 35,4 17 10,2 34,3 1,8 37,8 20 
* — за оперативними даними 2019 року. 
** — прогнозні дані. 

Зменшення приросту генеруючих потужностей, що використовують енергію вітру, за 

2018 рік пояснюється виключенням з набору даних ВЕС, що знаходяться на ТНКТ. 

Станом на 31.12.2019 встановлена потужність об’єктів ВДЕ в ОЕС України, які 

безпосередньо підключені до мереж і відпускають електричну енергію, становить [49]: 

 ВЕС — 1 025,0 МВт; 

 СЕС — 3 555,4 МВт; 

 БіоЕС — 142,5 МВт. 
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3.2. Аналіз режимів роботи генеруючих потужностей ОЕС України 

Структура виробництва електричної енергії протягом 2013–2019 років зазнала суттєвих 

змін, що ілюструють дані таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 — Структура й обсяги виробництва електричної енергії в 

ОЕС України за 2013–2019 роки, млрд кВт∙год 

Роки Усього АЕС % ТЕС ГК % ТЕЦ і блок-станції % ГЕС і ГАЕС % ВЕС СЕС та БіоЕС % 

2013 193,6 83,2 43,0 78,9 40,8 16,6 8,6 14,2 7,3 1,2 0,6 

2014* 181,9 88,4 48,6 78,3 43,0 14,3 7,9 9,1 5,0 1,7 0,9 

2015** 157,3 87,6 55,7 49,4 31,4 12,3 7,8 6,8 4,3 1,5 1,0 

2016 154,8 80,9 52,3 49,9 32,2 13,3 8,6 9,1 5,9 1,5 1,0 

2017 155,4 85,6 55,1 45,0 29,0 12,4 8,0 10,6 6,8 1,9 1,2 

2018 159,3 84,4 53,0 47,8 30,0 12,5 7,8 12,0 7,5 2,6 1,6 

2019*** 153,96 83,0 53,9 44,9 29,2 12,6 8,2 7,9 5,1 5,5 3,6 
* — 2014 рік (з квітня) без урахування АР Крим. 
** — 2015 рік (з травня) без урахування АР Крим, а також ТНКТ Донецької та Луганської областей. 
*** — за оперативними даними 2019 року. 

Така структура виробництва обумовлена специфікою генеруючих потужностей української 

електроенергетики, яка переобтяжена базовими потужностями (АЕС та переважна частина 

енергоблоків теплової генерації) і характеризується гострим дефіцитом маневрових потужностей. 

Внаслідок цього в якості маневрових використовуються енергоблоки ТЕС, спроєктовані 

для роботи в базових режимах, значна частина яких працює в непроєктних пікових і 

напівпікових режимах. 

За таких умов основними потужностями регулювання графіка навантаження є вугільні 

блоки 150–200–300 МВт ТЕС. У зв’язку з несприятливою структурою потужності (низька питома 

вага маневрової потужності, обмежений діапазон регулювання ТЕС), в енергосистемі 

практикуються щоденні зупинки 7–10 блоків на період нічного зниження навантаження з 

наступними їх запусками у період ранкового максимуму, зупинками в денній зоні (з метою 

компенсації збільшення виробітку на СЕС) і запусками у період вечірнього максимуму 

навантаження. Такі режими призводять до додаткового спрацювання ресурсу устаткування, 

підвищеної аварійності та перевитрат палива. 

У весняно-літній період, з урахуванням вищезазначених чинників, а також базового режиму 

ГЕС у період повені, до щодобових зупинок-пусків залучається ще більша кількість 

енергоблоків ТЕС. 

Загальна кількість запусків енергоблоків (корпусів блоків) ТЕС ГК 150–300 МВт продовжує 

залишатися на досить високому рівні, і за 12 місяців в 2017 році становила 1 943, за 12 місяців у 

2018 — 2 255, за 12 місяців у 2019 — 2 478 [44]. 

Окремо слід відзначити, що після подій 2014 року, коли практично всі шахти України, на 

яких видобувається антрацитове та пісне вугілля (А та П), опинилися на ТНКТ, виникла нова для 

електроенергетики країни проблема — перманентний дефіцит вугілля цих груп. Для зменшення 

залежності від імпортного вугілля генеруючими компаніями проведено роботи з переоснащення 

енергоблоків ТЕС, які працюють на антрацитовому вугіллі, на спалювання вугілля газової групи 

(таблиця 3.4). 
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Таблиця 3.4 — Блоки ТЕС ГК антрацитової групи, які переведено на спалювання 

вугілля марки Г і Д [48] 

ТЕС 
№ 

блока 
Встановлена 
потужність 

Початок 
переоснащення 

Кінець 
переоснащення 

Тривалість, 
кал. днів 

2017 рік 

Зміївська ТЕС 
2 175 01.12.2016 01.09.2017 274 

5 185 15.04.2017 15.09.2017 153 

Придніпровська 
ТЕС 

7 150 01.07.2017 26.10.2017 117 

8 150 01.08.2017 01.12.2017 122 

2018 рік 

Трипільська ТЕС 4 300 26.10.2017 30.06.2018 247 

Зміївська ТЕС 6 185 15.06.2018 31.12.2018 199 

Придніпровська 
ТЕС 

9 150 02.04.2018 31.10.2018 212 

2019 рік 

Трипільська ТЕС 3 300 06.06.2018 31.03.2019 298 

Придніпровська 
ТЕС 

10 150 03.05.2018 05.03.2019 306 

Криворізька ТЕС 1 315 21.04.2019 31.10.2019 205 

 

Таким чином, за останні роки споживання антрацитового вугілля в Україні значно 

скоротилося: з 9,2 млн т в 2016 р. до 4,9 млн т в 2017 р., до 4,1 млн т у 2018 р., до 3,6 млн т у 2019 р. 

(очікуване значення) і було заміщене використанням вітчизняного вугілля газової групи [48]. 

В цих умовах актуальність доступності потужності енергоблоків, працюючих на вугіллі 

марок Г та Д для покриття ГЕН ОЕС України, значно зростає. 

Поряд із цим, зростають витрати ТЕС ГК на підтримку у працездатному стані енергоблоків в 

умовах подальшого погіршення режимів їх експлуатації. При цьому, особливе значення має 

проведення таких робіт (модернізація, переоснащення та ремонти) на енергоблоках ТЕС ГК, які 

ведуть до відновлення (наближення) проєктних показників потужності та регулюючого діапазону 

енергоблоків відносно фактичних. 

Протягом 2019 року на режими роботи АЕС в окремі періоди накладались балансові 

обмеження, що призводило до необхідності зниження потужності АЕС в добовому графіку 

покриття навантаження. При цьому в умовах роботи в попередній моделі ринку електричної 

енергії, що діяла до 01.07.2019, обмеження встановлювалися оператором ринку (ДП 

«Енергоринок») при складанні добових графіків навантаження. В умовах роботи нової моделі 

ринку виробництво електричної енергії на АЕС України обмежувалося ОСП виходячи з умов 

балансової надійності роботи ОЕС України. Диспетчерські обмеження потужності АЕС були 

пов'язані, зокрема, з аномально високими температурами повітря в осінньо-зимовий період, та 

пов’язаним з цим спадом електроспоживання. 

Такі режими роботи в черговий раз підняли питання про розгляд можливості залучення 

енергоблоків АЕС до добового балансування навантаження, що, в свою чергу, вимагає 

проведення ґрунтовних досліджень та випробувань з відповідним після цього проведенням 

модернізації обладнання у разі отримання позитивних висновків щодо такої можливості.  

Крім того необхідно розглядати також можливість експорту надлишкової з балансової 

точки зори частки електричної енергії АЕС. При цьому передбачити відповідний механізм 

компенсації збільшення вартості електричної енергії за рахунок «вимивання» з балансу більш 

дешевої електричної енергії АЕС, використовуючи кошти, отримані внаслідок експорту 

електричної енергії АЕС. 
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Найбільш мобільними піковими виробниками електричної енергії є ГЕС та ГАЕС. Проте їх 

встановлена потужність не забезпечена гідроресурсами для регулювання добових графіків 

навантаження у повному обсязі, особливо останніми маловодними роками. Зокрема, виробіток 

електричної енергії на ГЕС у 2019 році був найнижчим за останні 4 роки. При цьому погодні умови 

осінньо-зимового періоду кінця 2019–початку 2020 року характеризуються аномально високими 

температурами, малою кількістю опадів, відсутністю запасів снігу, що також буде мати вплив на 

забезпеченість гідроресурсами та режими роботи ГЕС. Крім того, на роботу Дністровської ГАЕС 

впливає наявна мережева інфраструктура, що призводить як до режимних обмежень роботи 

гідроагрегатів станції у насосному режимі. 

З початком функціонування нового ринку електричної енергії виникла низка проблем як 

економічного, так і технічного характеру в режимах роботи ГЕС та ГАЕС. Це зумовлено тим, що з 

01 липня 2019 року відхилення фактичного споживання електричної енергії від планових графіків 

навантаження виникають значно частіше, ніж за попередньої моделі ринку. Відповідно, 

збільшилась кількість диспетчерських команд для ГЕС та ГАЕС на зміну потужності для 

підтримання балансу в енергосистемі. При цьому ГЕС та ГАЕС продовжують брати участь в 

автоматичному та ручному регулюванні частоти та потужності, а також регулюванні напруги та 

реактивної потужності, забезпечуючи балансування в ОЕС України, у тому числі і для компенсації 

небалансів, створених виробниками за «зеленим» тарифом. Крім того, як сторона, відповідальна 

за баланс, ПрАТ «Укргідроенерго» повинна самостійно врегульовувати власні небаланси. 

Таким чином, з урахуванням зазначених проблем, можна зробити висновок, що існуючі в 

енергосистемі генеруючі джерела фактично знаходяться на стадії вичерпання фізичних 

можливостей для забезпечення добового регулювання та резервів підтримки і відновлення 

частоти, що обумовлює нагальну необхідність вирішення проблеми підвищення маневрових 

можливостей ОЕС України. 

Як показали результати аналізу стану генеруючих потужностей в Україні та режимів 

їх роботи, ОЕС України можна охарактеризувати як таку, що наразі має достатні обсяги 

генеруючих потужностей (навіть з урахуванням того, що частина генеруючих потужностей 

опинилася на непідконтрольній території) порівняно із загальним навантаженням в 

енергосистемі. Однак, ці потужності, у переважній більшості, є базовими й не призначені 

для частих і швидких змін режимів роботи, а та частина з них, що може змінювати свої 

режими роботи (в основному зосереджена на ТЕС), відпрацювала парковий ресурс. Тому 

ОЕС характеризується недостатністю гнучкості, яка наразі в основному підтримується за 

рахунок ГЕС, ГАЕС та незначної кількості вугільних блоків ТЕС потужністю 150-200-300 МВт 

(ресурс яких спрацьовується за поточних умов надто інтенсивно через все частіші їх 

пуски/зупинки). Однак, потужності останніх не вистачає, особливо з урахуванням тенденції 

до їх зменшення, слабкої забезпеченості первинними енергетичними ресурсами, а також з 

урахуванням динаміки розвитку генерації з ВДЕ. 



 

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 28 

 

4. Сценарії розвитку попиту та пропозиції, оцінка ризиків і їх 

порівняння 

Формування репрезентативних сценаріїв розвитку попиту та пропозиції було здійснено на 

основі результатів проведених досліджень по узгодженню прогнозів розвитку енергетики з 

прогнозами розвитку економіки. 

Метою проведення цих досліджень було: 

 визначення впливу різних стратегій економічної, енергетичної та екологічної політики на 

можливості соціально-економічного розвитку країни та реалістичність їх реалізації в 

умовах України; 

 формування репрезентативних сценаріїв розвитку пропозиції та попиту на електричну 

енергію в Україні на коротко-, середньо — та довгострокову перспективу. 

Багатоваріантні розрахунки по формуванню таких сценаріїв проводились при певному 

варіюванні кількісних показників, які характеризують альтернативні стратегії розвитку економіки 

та енергетики, та аналізі отриманих результатів. 

При проведенні досліджень по формуванню узгоджених прогнозів розвитку економіки та 

енергетики, в контексті визначення репрезентативних сценаріїв розвитку пропозиції та попиту, 

визначався необхідний обсяг заходів з розвитку генеруючих потужностей та заходів з керованого 

управління попитом, для забезпечення вимог відповідності та достатності 

генеруючих потужностей. 

За результатами досліджень було сформовано три сценарії розвитку попиту та пропозиції, 

які відповідають трьом стратегіям розвитку економіки та енергетики. 

Перша стратегія — стратегія прагматичного розвитку (СПР), яка передбачає реалізацію 

рішень з розвитку економіки та енергетики, з оглядом на реальний ресурсний, економічний та 

кадровий потенціал для розвитку економіки, при виконанні вимог щодо розвитку ВДЕ згідно НЕС 

з пролонгацією тенденцій розвитку ВДЕ на перспективу до 2050 року згідно з тенденціями, 

передбаченими нею. СПР передбачає збереження та розвиток традиційних для України секторів 

економіки при поступовому розвитку заміщуючих імпорт рішень, інноваційних та новітніх 

виробництв продукції, товарів та послуг. 

З огляду на те, що в умовах України питання розвитку ВДЕ знаходиться в стадії активної 

дискусії, при моделюванні узгодженого розвитку економіки та енергетики розвиток генерації, яка 

використовує в якості первинного джерела ВДЕ, задавався сценарно, як і для інших стратегій. 

Друга стратегія — стратегія низьковуглецевого розвитку (СНР), яка передбачає досягнення 

нейтральності економіки країни в контексті викидів ПГ на рівні 2050 року, тобто не менше 50 % 

електричної енергії вироблено з використанням ВДЕ. Розвиток економіки передбачає поступове 

закриття енергоємних виробництв, що використовують органічне паливо, за рахунок проведення 

жорсткої екологічної політики — зростання платежів за викиди ПГ та забруднювачів, що зробить 

їх неконкурентоспроможними. 

Третя стратегія — стратегія енергетичного переходу (СЕП), головною відмінністю якої від 

СНР є відмова від розвитку атомної енергетики. Для СЕП сценарно задавалось зниження 

потужностей існуючих АЕС. 

Особливістю формування СНР та СЕП є те, що поряд зі сценарним визначенням розвитку 

виробництва електричної енергії на базі ВДЕ, сценарно визначався розвиток існуючої вугільної 

генерації — поступове зниження потужностей вугільних ТЕЦ та ТЕС з виведенням їх з експлуатації 

на рівні 2030–2035 років. 
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4.1. Сценарії розвитку попиту 

На основі аналізу результатів виконаних досліджень по прогнозуванню узгодженого 

розвитку економіки та енергетики було визначено, що головними драйверами зростання попиту 

за всіма сценаріями є: 

 зміни клімату, які обумовлюють зростання витрат електричної енергії на кондиціювання та 

охолодження; 

 розвиток агропромислового комплексу та оборонної промисловості; 

 електрифікація транспорту; 

 розвиток інформаційних технологій, зокрема — DATA-центри; 

 зростання доходів домогосподарств — підвищення рівня оснащеності побутовими 

приладами, електромобілями тощо; 

 розвиток сфери послуг; 

 реалізація інфраструктурних проєктів; 

 впровадження систем регулювання на базі систем акумулювання електричної енергії та 

переносу потужності на ГАЕС та ЕАЕС; 

 систем управління попитом на електричну енергію; 

 розвиток високоавтоматизованих та роботизованих виробництв. 

Для СНР та СЕП додатковими драйверами споживання електричної енергії є: 

 системи переносу потужності на базі систем акумулювання електричної енергії — ЕАЕС та 

інших технологій акумулювання електричної енергії; 

 систем використання потужності на базі електролізних технологій. 

Основними чинниками зниження електроспоживання відносно існуючого рівня для всіх 

сценаріїв є: 

 проведення активної політики щодо зниження енергоємності та підвищення 

енергоефективності в усіх секторах економіки за рахунок їх технологічної та структурної 

перебудови; 

 формування відповідних стимулів для домогосподарств щодо реалізації рішень з 

мінімізації та оптимізації електроспоживання — заміна побутових приладів, систем 

освітлення, гарячого водопостачання та опалення на базі використання електричної 

енергії на більш ефективні, з точки зору споживання електричної енергії; 

 мінімізація споживання на ступенях ГЕН з максимальними цінами, та її споживання у 

максимальних обсягах на ступенях ГЕН з мінімальними цінами. 

Необхідно відзначити, що при збережені існуючої практики перехресного субсидіювання 

та збереження низьких цін для домогосподарств за рахунок інших споживачів, нівелюється 

доцільність для домогосподарств реагувати на цінові сигнали ринку електричної енергії як 

стосовно мінімізації загального споживання електричної енергії, так і для його оптимізації, тобто 

виконання функції комерційного регулювання попиту. 

Для СНР та СЕП додатковим чинником зниження електроспоживання є відмова від 

подальшого розвитку вугільної енергетики та екологічно-брудних енергоємних виробництв та їх 

закриття, у першу чергу за рахунок реалізації державної політики, спрямованої на зростання 

жорсткості екологічних вимог та обмежень. 

Поряд з цим, при певних рівнях цін на електричну енергію на ринку, стає доцільним 

впровадження децентралізованих систем електропостачання для споживачів реального сектору 
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економіки — промислових підприємств, сфери послуг тощо, а також для певної категорії 

домогосподарств з високим рівнем доходів, що обумовлює зниження потреб в її 

централізованому виробництві — тобто, для ОЕС України фактично це є зниженням обсягів 

споживання. 

Необхідно також відзначити, що при більш високих темпах розвитку економіки вищими є і 

темпи підвищення енергоефективності економіки, що певним чином вирівнює обсяги попиту на 

електричну енергію сценаріїв з різними темпами зростання ВВП. 

Також суттєвий вплив на перспективний попит на електричну енергію має її ціна, яка 

визначається структурою її виробництва, а також наявність в економіці компенсаторів впливу 

зростання цін на формування ВВП, доходи домогосподарств та бюджет країни. 

При сценаріях орієнтованих на значні обсяги імпорту технологій виробництва електричної 

енергії та первинних енергоносіїв, а також технологій для забезпечення балансової надійності та 

операційної безпеки, такі компенсатори відсутні, що негативно впливає на попит на товари та 

послуги на внутрішньому ринку та знижує конкурентоспроможність вітчизняних виробників як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Звісно, ці чинники знижують попит на електричну 

енергію, оскільки негативно впливають на можливості зростання економіки. 

За базовою потребою, тобто без урахування витрат електричної енергії на власні потреби 

електроенергетичного комплексу (власні потреби електростанцій та СРПЧ, ГАЕС та ЕАЕС, а також 

інших потенційних технологій накопичення електричної енергії, втрати в мережах та споживання 

в системах використання надлишкової потужності ВЕС та СЕС на базі електролізних технологій з 

виробництва водню або інших «зелених» енергоносіїв, який надалі використовується для 

виробництва електричної енергії), темпи зростання споживання в секторах економіки країни та 

домогосподарствах становлять 0,5–1,5 % на рік, залежно від року та стратегії розвитку економіки 

та енергетики. 

Звісно, що попит на електричну енергію може бути як вищим, так і нижчим за 

репрезентативні значення, тому на рисунку 4.1 наведені рівні попиту, які характеризують 

показники при реалізації різних стратегій розвитку економіки та енергетики, та граничні значення 

їх змін у перспективі. 

 

Рисунок 4.1 — Перспективна потреба в електричній енергії 

Трансформація добових ГЕН за різних стратегій розвитку економіки мають певні 

особливості, але для всіх стратегій притаманна загальна риса, при умові реального 
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функціонування ринку електричної енергії в Україні, — зростання щільності ГЕН за рахунок 

підвищення попиту на електричну енергію на ступенях ГЕН з мінімальною ціною, та його зниження 

на ступенях ГЕН з максимальною ціною. 

Тому різниця між рівнями навантажень за різних стратегій суттєво вища ніж різниця між їх 

сумісними максимумами навантаження (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 — Сумісні максимуми навантаження 

Специфічною складовою загального попиту на електричну енергію є її експорт. Після 

синхронізації з ENTSO-E потенційні можливості експорту можуть зрости (залежно від схеми) за 

умови гібридного об’єднання з використанням вставок постійного струму та паралельно 

працюючих ліній змінного струму (синхронна робота) або виключно на базі вставок постійного 

струму (асинхронна робота). 

При переході на паралельну роботу з ENTSO-E пропускна спроможність на перетині з 

ОЕС України оцінюється приблизно в 3 ГВт. 

Обсяги експорту електричної енергії у перспективі, як і необхідність збільшення 

пропускної спроможності зв’язків між ОЕС України та енергосистемами інших країн, членів ENTSO-

E, будуть визначатися доцільністю експорту відносно роботи на внутрішньому ринку для 

власників генерації, а також конкурентоспроможності вітчизняних виробників на зовнішніх 

ринках, які на сьогодні коректно оцінити неможливо через неповноцінне функціонування ринку 

електричної енергії в Україні та високу волатильність ринку електричної енергії. Поряд з цим, 

можливість економічно доцільного експорту «надлишкової» для вітчизняного ринку потужності, 

тобто з можливістю отримання прибутку вітчизняною генерацією, є ефективним рішенням з усіх 

точок зору. Але періоди профіциту потужності генерації в ОЕС України та енергосистемах 

суміжних країн практично співпадають, що ускладнює можливість експорту. При цьому існують 

значні ризики, в тому числі обумовлені і прискореним розвитком ЕНП, експорту найбільш дешевої 

електричної енергії, а не більш дорогої «надлишкової», з усіма негативними наслідками для 

споживачів України. 
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4.2. Сценарії розвитку пропозиції 

На сьогодні енергетична політика України, визначена в НЕС, передбачає активний 

розвиток генерації, яка використовує в якості первинного джерела енергії відновлювані ресурси 

(біомаса, вітрова, сонячна та гідравлічна енергія), за рахунок наданої державної підтримки цим 

генеруючим потужностям — високий рівень «зеленого» тарифу на вироблену електричну 

енергію, який зберігається до 2030 року, відсутність курсових ризиків (прив’язка рівня тарифу в 

гривнях до курсу євро), пріоритетна участь у покритті ГЕН та відсутність повної відповідальності 

за небаланси в період найближчих 4–5 років та відсутність обмежень на їх розвиток, що 

закріплено на законодавчому рівні. 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії» [50] певним чином може стримати їх розвиток та надати можливість зниження цін на 

вироблену електричну енергію, але, з огляду на додаткові вимоги до генерації, що використовує 

ВДЕ (відповідальність за небаланси, виконання технічних вимог КСП до генеруючих потужностей, 

які потребують додаткових витрат та певним чином знижують обсяги виробництва), навряд чи 

забезпечать зниження цін на електричну енергію вироблену з використанням ВДЕ в рази відносно 

існуючого «зеленого» тарифу, при цьому для біомаси та гідроресурсів таке зниження є 

мало прийнятним. 

Поряд з цим, в контексті задекларованих цілей сталого розвитку [34] та політики 

енергетичного переходу [51] від існуючої енергосистеми до енергосистеми побудованої на 

новітніх принципах і технологіях за відмови від використання викопного органічного палива, яка 

на сьогодні підтримується на рівні державних органів управління (Кабінет Міністрів України, 

Міністерство енергетики за захисту довкілля України тощо), зокрема, такому напряму розвитку 

системи енергопостачання країни відповідає СНР, за якою частка генерації з ВДЕ на рівні 

2050 року повинна становити не менш 50 % у виробництві електричної енергії. 

Граничною стратегією декорбонізації та екологізації електроенергетики є реалізація 

політики «енергетичного переходу», яка підтримується найбільш розвиненими країнами ЄС [52], 

а саме — повна відмова від використання викопного палива та від розвитку атомної енергетики, 

як потенційно небезпечного джерела енергії. 

Метою сценаріїв низько вуглецевого розвитку (50 % ВДЕ) та «енергетичного переходу» 

(70 % ВДЕ) в контексті розвитку системи електропостачання є перехід на рівні 2050 року до 

виробництва електричної енергії без викидів ПГ за рахунок використання атомної та 

відновлюваної енергетики або взагалі виключно на базі відновлюваних джерел енергії. 

Тому розвиток традиційної генерації значною мірою буде залежати від того, які рішення 

будуть прийняті стосовно державної політики в енергетичному секторі, оскільки реалізація 

стратегій низьковуглецевого розвитку та «енергетичного переходу» в розвинених країнах, 

зокрема ЄС, здійснюється за державної підтримки [53], в межах якої розробляються відповідні 

технології та формуються відповідні науково-технічні та промислові кластери для їх 

впровадження, професійної переорієнтації працівників існуючих виробництв, які втрачають 

роботу в результаті реалізації означених політик та створення робочих місць на нових 

виробництвах пов`язаних з реалізацією означених стратегій. 

З урахуванням означеного, було сформовано три сценарії розвитку системи 

електропостачання країни на перспективу, а саме: 
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1) сценарій помірного розвитку генерації на ВДЕ (далі — СцПР), за яким 

передбачається, подальший розвиток гідроенергетики та атомної енергетики (згідно з існуючими 

перспективними планами розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго»), 

передбачені НЕС рівні розвитку ВДЕ (25 % ВДЕ), реалізація НПСВ або підтримка на необхідному 

рівні потужностей вугільних ТЕС для забезпечення гарантованого виконання вимог достатності 

генеруючих потужностей — можливість покриття сумісного максимуму навантажень ОЕС України 

в умовах відсутності імпорту. 

2) сценарій низьковуглецевого розвитку на базі використання атомної енергетики та  

ВДЕ (далі — СцНР), за яким передбачається зростання частки виробництва електричної енергії за 

рахунок ВДЕ не менше 50 % у загальному виробництві на рівні 2050 року, подальший розвиток 

атомної енергетики, поступове заміщення вугільних ТЕС газовими та переходом на використання 

природного газу з поступовим його заміщенням синтез-газом, виробленим з використання ВДЕ та 

атомної енергії. Цей сценарій практично відповідає концепції «Зеленого переходу» [54], яку 

передбачено прийняти за основу при розробці Інтегрованого комплексного плану по енергетиці 

та клімату, який Україна повинна розробити як член Енергетичного співтовариства, і який буде 

обов`язковим до виконання; 

3) сценарій енергетичного переходу (сценарій 70 % ВДЕ, далі — СцЕП), за яким 

передбачається повне заміщення викопного палива відновлюваними джерелами та «зеленим» 

синтез-газом при відмові від подальшого розвитку атомної енергетики в країні, коли покриття 

потреб в електричній енергії буде повністю забезпечуватись її виробництвом з використанням 

ВДЕ та його похідних — «зелених» синтез-газів. Його реалізація може стати необхідною при 

прийнятті амбітних цілей щодо скорочення викидів ПГ та відсутності економічної можливості або 

доцільності реалізації проєктів з розвитку атомної енергетики з огляду на високі питомі рівні 

необхідних для цього інвестицій та при збережені пріоритету участі у покритті ГЕН ЕНП. 

При цьому, вірогідність прийняття дуже амбітних зобов’язань щодо обсягів викидів ПГ є 

достатньо високою, оскільки Програма діяльності Кабінету Міністрів України [3] передбачає 

скорочення викидів ПГ до 2024 року, що фактично фіксує максимальний обсяг викидів ПГ не 

більше їх існуючого рівня, але зобов’язання щодо обсягів викидів ПГ можуть ставати лише більш 

жорсткими. В Програмі діяльності Кабінету Міністрів України відсутні пропозиції щодо обсягів 

скорочення викидів ПГ, але з огляду на їх існуючий рівень в електроенергетиці вони не мають 

перевищувати теперішнього рівня, тобто 55–60 млн т СО2екв [55]. 

Формування пропозиції за сценаріями в значній мірі визначається їх специфікою, як 

відзначалось, а при визначенні можливих напрямів розвитку традиційної генерації були 

враховані: для атомної — Проект Концепції довгострокової програми розвитку атомної 

енергетики [56]; для теплової енергетики — НПСВ [57]; для гідроенергетики — Програма розвитку 

гідроенергетики на період до 2026 року [58], а також результати робочих нарад з представниками 

ПрАТ «Укргідроенерго» [59] та теплової генерації [57] щодо можливостей їх розвитку при різних 

варіантах розвитку подій на ринку електричної енергії країни. 

З урахуванням означеного розглядалися такі сценарії розвитку традиційної генерації. 

 

Атомна енергетика 

Атомна енергетика України потенційно має можливість зберегти свої позиції на ринку 

електричної енергії України за рахунок продажу найбільш дешевої електричної енергії та 

подовження терміну роботи існуючих енергоблоків. 
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На сьогодні ДП «НАЕК «Енергоатом» розглядає два сценарії формування пропозиції на 

електричну енергію виходячи з концепції подовження терміну роботи існуючих енергоблоків на 

АЕС (згідно з [60] та проєктом оновленої стратегії розвитку підприємства, що наразі перебуває на 

розгляді в КМУ). Перший базується на задекларованому терміні у 20 років подовження терміну 

роботи існуючих енергоблоків. Другий — на можливості подовження терміну роботи 

енергоблоків АЕС на 25–30 років, з огляду на отриманий досвід подовження терміну їх роботи. 

В планах також є і добудова двох енергоблоків на Хмельницький АЕС в середньостроковій 

перспективі та будівництво нових потужностей. 

Поряд з цим СцЕП не передбачають підтримку розвитку атомної енергетики. 

З огляду на означене розглядалися два основних сценарії подальшого розвитку атомної 

енергетики (таблиця 4.1): 

 оптимістичний сценарій, згідно з яким передбачається розвиток атомної енергетики при 

підтримці потужності АЕС на рівні, що як мінімум відповідає їх існуючій потужності; 

 песимістичний — відмова від розвитку атомної генерації у перспективі та закриття 

енергоблоків АЕС після вичерпання понаднормативного ресурсу. 

Оптимістичний сценарій відповідає СцПР та СцНР, а песимістичний — СцЕП. 

Таблиця 4.1 — Структура генеруючих потужностей АЕС за сценаріями, ГВт 

Сценарії 2021 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний сценарій, у тому числі: 13,8 13,8 13,8 10 6 2 

- існуючі енергоблоки 13,8 13,8 13,8 10 6 2 

Оптимістичний сценарій, у тому числі: 13,8 13,8 13,8 >14,18 >14 >14 

- існуючі енергоблоки 13,8 13,8 13,8 12 9 2 

- нові потужності 0 0 0 >2,18 >5 >12 

 

Теплова енергетика 

Розвиток пропозиції щодо поставок на ринок електричної енергії існуючими ТЕС буде 

визначатися можливістю виконання НПСВ та доцільністю підтримки в роботі електростанцій з 

невисокими КВВП а також державною енергетичною політикою, бо при реалізації СНР і СЕП 

збереження в роботі генерації на органічному паливі не передбачається. 

Перший сценарій пропозиції в електричної енергії є оптимістичним — сценарій 

оптимістичного розвитку ТЕС, передбачає: 

 всі енергоблоки, екологічні показники яких будуть доведені до рівня вимог Директиви 

2010/75/ЄС [61] будуть працювати після відповідної реконструкції не менше 30 років; 

 при проведенні робіт зі встановлення газоочисного обладнання на енергоблоках, 

передбачається їх реконструкція з подовженням терміну роботи та з поліпшенням їх 

техніко-економічних показників, розширенням маневреного діапазону та підвищенням 

ефективності систем управління тощо, або впровадження нових технологій замість 

існуючих блоків; 

 енергоблоки, екологічні показники яких не передбачається доводити до вимог 

Директиви 2010/75/ЄС, будуть виведені з роботи у передбачені НПСВ терміни. 

Загальна доступна потужність енергоблоків ТЕС, які передбачається залишити в роботі в 

період 2021–2050 років, складає близько 12 ГВт, при цьому в період 2021–2033 рр., коли 

передбачається реалізація НПСВ, загальна встановлена потужність ТЕС передбачається на рівні 

15 ГВт з урахуванням вибуття блоків на реконструкцію. 
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Песимістичний сценарій розвитку ТЕС, передбачає, що через відсутність джерел інвестицій, 

при зростанні платежів за викиди забруднюючих речовин та ПГ, а також враховуючи прийнятий 

курс щодо низьковуглецевого розвитку країни, НПСВ не буде виконуватись і енергоблоки будуть 

виводитись з роботи в рік, коли на них передбачалось виконання першого з передбачених ним 

заходів. За цим сценарієм потужність ТЕС швидко скорочується і на рівні 2025 року складе біля 

10 ГВт, з урахуванням газомазутних ТЕС, знизиться до рівня 3,5 ГВт на рівні 2030 року, а на рівні 

2035 року буде повністю виведена. 

Між цими двома граничними сценаріями існує низка проміжних сценаріїв, за якими 

передбачається часткове виконання НПСВ в обсягах, які будуть визначені власниками 

генерації як доцільні. 

Показники оптимістичного та песимістичного сценарію розвитку теплової енергетики 

наведені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 — Структура генеруючих потужностей ТЕС за сценаріями, ГВт 

Сценарії 2021 2025 2030 2035 2040 
205

0 

Песимістичний сценарій, у тому числі: 18,4 8,8 2,5 0 0 0 

- існуючі енергоблоки - - - - - - 

Оптимістичний сценарій, у тому числі: 18,4 18 16,1 16,1 16,1 16,1 

- існуючі енергоблоки 18,4 13,17 4,57 2,1 2,1 2,1 

- реконструйовані або нові маневрові потужності 0 2,83 9,53 12 12 12 

- високоманеврові потужності зі швидким стартом 0 2 2 2 2 2 

 

Розвиток теплопостачання на базі ТЕЦ та режими їх роботи в перспективі, перш за все, 

будуть визначатися тим, наскільки ефективно спрацює механізм державної їх підтримки для 

реконструкції або модернізації, та те, як вони зможуть адаптуватися до роботи за нової моделі 

ринку електричної енергії, з урахуванням того, що в неопалювальний сезон для багатьох ТЕЦ 

практично відсутнє теплове навантаження, наскільки зросте ефективність виробництва 

електричної та теплової енергії порівняно зі станом до реконструкції або модернізації, а також 

відносно альтернативних можливостей — децентралізація теплопостачання. 

З урахуванням відсутності на сьогодні чітких відповідей на ці питання, та з огляду на те, 

що при усуненні перехресного субсидіювання для споживачів електричної енергії на тлі 

зростання цін на електричну енергію, ефективність її використання для цілей теплопостачання в 

децентралізованих системах суттєво знижується, у Звіті розглядався лише сценарій підтримки 

централізованого постачання від ТЕЦ на близькому до існуючого рівні, який прийнято як базовий. 

При цьому при реалізації сценаріїв низьковуглецевого зростання та енергетичного переходу 

передбачається поступове закриття вугільних ТЕЦ з припиненням їх роботи в період до 2040 року, 

з заміщенням їх альтернативними джерелами теплопостачання, зокрема, ТЕЦ на біомасі. 

 

Гідроенергетика 

На сьогодні гідроенергетика відіграє ключове значення в контексті забезпечення 

операційної безпеки ОЕС України для компенсації мінливих і складнопередбачуваних коливань 

виробітку на ВДЕ, тому її подальший розвиток є вкрай важливим особливо з огляду на високі 

темпи впровадження генерації на ВДЕ. 
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При розгляді розвитку гідроенергетики було враховано, що на сьогодні не визначені 

джерела інвестицій та існує значний супротив громадських та екологічних організацій щодо 

розвитку гідроенергетики в Україні. 

З огляду на означене, сформовано два сценарії розвитку гідроенергетики: 

1) базовий сценарій (мінімального розвитку гідроенергетики); 

2) оптимістичний сценарій (максимального розвитку гідроенергетики). 

За оптимістичним сценарієм розвитку гідроенергетики, пропозиція електричної енергії 

виробленої великими ГЕС та ГАЕС базується на схваленій КМУ Програмі розвитку гідроенергетики 

[58] із скоригованими термінами впровадження потужностей на ГЕС та ГАЕС (з огляду на наявні 

плани і термінів необхідної розбудови мереж на основі пропозицій, як відзначалось 

ПрАТ «Укргідроенерго» [59]), а також добудову Ташлицької ГАЕС. 

За базовим сценарієм розвитку гідроенергетики передбачається, що будуть реалізовані 

виключно існуючі проєкти найближчої перспективи, а саме: 

1) реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду; 

2) будівництво Каховської ГЕС-2; 

3) збільшення потужності Дністровської ГАЕС за рахунок введення в експлуатацію 4-го 

гідроагрегату; 

4) збільшення потужності Ташлицької ГАЕС за рахунок введення в експлуатацію 3-го 

гідроагрегату. 

В таблиці 4.3 наведена структура генеруючих потужностей на ГЕС та ГАЕС за 

цими сценаріями. 

Таблиця 4.3 — Структура генеруючих потужностей на ГЕС та ГАЕС за 

сценаріями, ГВт 

Сценарії 2021 2025 2030 2035 2040 2050 

Оптимістичний сценарій, у тому числі:       

- ГЕС 4,8 4,9 5,20 5,45 5,87 6,00 

- ГАЕС 1,65 2,25 3,4 4,37 4,37 4,37 

Базовий сценарій, у тому числі:       

- ГЕС 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

- ГАЕС 1,47 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

 

Енергетика на відновлюваних джерелах енергії 

З огляду на високу зацікавленість інвесторів у будівництві нових генеруючих потужностей 

на ВДЕ, вже видано технічних умов на приєднання нових потужностей на ВДЕ на рівні близько 

11 ГВт [49], тому можна очікувати, що за прийнятних умов ціноутворення на електричну енергію 

для цього виду генерації, потенціал її розвитку в Україні дуже високий. 

Базовий сценарій прийнятий згідно з вимогами НЕС щодо виробництва електричної енергії 

з подовженням закладених в НЕС тенденцій до 2050 року. 

Оптимістичний сценарій ґрунтується на припущенні подальшого розвитку потужностей на 

ВДЕ з поточними темпами зростання. 

Поряд з цим, в контексті задекларованих цілей сталого розвитку [62] та політики 

енергетичного переходу від існуючої енергосистеми до енергосистеми побудованої на новітніх 

принципах та технологіях за відмови від використання викопного органічного палива, частка 

генерації, яка використовує ВДЕ, на рівні 2050 року повинна становити не менше 50 % у 

виробництві електричної енергії при реалізації сценаріїв, які передбачають підтримку атомної 

генерації на рівні не менш 14 ГВт, та подальший перехід до 70 % використання ВДЕ для вирішення 
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завдань електрозабезпечення власних споживачів при відмові від подальшого розвитку атомної 

енергетики в країні. 

Але необхідно відзначити, що навіть за значних потужностей ВЕС та СЕС в умовах України, 

останні не відіграють значної ролі у забезпечені максимальних навантажень в опалювальний 

сезон, при цьому навіть при використанні систем перенесення потужності з зон ГЕН, в яких 

спостерігається профіцит електричної енергії, до зон, де наявний її дефіцит. Це обумовлено тим, 

що сумісний максимум навантажень припадає на вечірні години взимку, коли відсутня генерація 

від СЕС, а низькі температури в цей період притаманні зонам з високим атмосферним тиском, коли 

високою є вірогідність відсутності вітру. 

З урахуванням існуючих тенденцій розвитку генерації, що використовує ВДЕ та структури 

виданих технічних умов на їх приєднання було сформовано 3 сценарії їх розвитку, які відповідають 

різним стратегіям електрозабезпечення країни у перспективі. Структура генеруючих потужностей 

електростанцій, що працюють з використанням ВДЕ, згідно з цими сценаріями, наведена 

на рисунках 4.3–4.5. 

 

Рисунок 4.3 — Структура потужностей на ВДЕ за СцПР 

 

Рисунок 4.4 — Структура потужностей на ВДЕ за СцНР 
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Рисунок 4.5 — Структура потужностей на ВДЕ за СцЕП 

 

Технології підтримки інтеграції ВДЕ в ОЕС України 

Однією з найбільш актуальних проблем, яка на сьогодні стоїть перед ОЕС України, в 

контексті забезпечення безпеки постачання та операційної безпеки, є необхідність значного 

підвищення маневрових можливостей енергосистеми, які й раніше характеризувалися 

недостатнім рівнем. А за існуючих умов функціонування ОЕС України, що характеризуються 

стрімким розвитком потужностей на ВДЕ без впровадження технологій підтримки їх інтеграції, ця 

проблема стає ще більш гострою. 

На сьогодні у світі є велика кількість технологій для вирішення цієї задачі, зокрема: 

 високоманеврова теплова генерація (на кшталт газотурбінних установок або 

газопоршневих двигунів) з можливістю швидкого запуску та значної кількості пусків-

зупинок протягом року; 

 високоманеврові ГАЕС та ГЕС; 

 системи акумулювання електричної енергії для підтримання та регулювання частоти 

(СРПЧ); 

 споживачі-регулятори на основі технологій акумулювання теплової енергії; 

 системи акумулювання електричної енергії для перенесення потужності з періоду її 

«профіциту» в періоди її «дефіциту» («Power to Power»), які по суті є електроакумулюючими 

електростанціями; 

 механічні накопичувачі електричної енергії, які використовують сили гравітації та інші. 

Впровадження таких технологій як високоманеврова газова генерація зі швидким 

стартом, високоманеврові ГАЕС, СРПЧ та СПП достатньо умовно можна вважати збільшенням 

пропозиції електричної енергії, бо вони спрямовані на вирішення проблем, у першу чергу, 

інтеграції значних потужностей на ВДЕ до складу енергосистеми. 

Окремо необхідно зупинитися на системах, які використовують енергію сонця та вітру для 

електролізних виробництв й реалізують концепцію «Power to Gas», що надає можливість переходу 

до виробництва електричної енергії, яке не супроводжується викидами ПГ (рисунок 4.6). 

Ці технології, при значному зростанні потужності ВЕС та СЕС, надають можливість вирішити 

проблему неможливості використання СПП, зокрема, ГАЕС та ЕАЕС, через відсутність можливості 

перенесення потужності, тобто, коли загальне виробництво електричної енергії в певну добу 

перевищує її споживання. 
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Та поряд з цим, мають низку недоліків, зокрема: висока вартість продуктів електролізу — 

10–15 тис. дол. США/т водню, що еквівалентно 2,5–3,75 тис. дол. США/т у.п., мають технічній 

мінімум — не менш ніж 20 % від номінальної потужності, що певним чином обмежує можливості 

їх використання, особливо взимку в умовах України. 

Виробництво електричної енергії на електричних станціях з ВДЕ

Електрична енергія Споживачі Електрична енергія

Електролізне 
виробництво

Водень Акумулювання
Споживачі електричної 

енергії

Теплова 
генерація

2CO2+2H2=2CH4+2O2

Атомна енергетика;
гідроенергетика

Споживачі електричної енергії та природного газу

Технології виробництва електричної енергії;
високоманеврові газові електростанції зі швидким стартом;

паливні елементи;
комбіновані технології

 

Рисунок 4.6 — Концепція виробництва електричної енергії без викидів ПГ 

 

Імпорт електричної енергії 

Також одним з потенційних джерел електропостачання, допоміжних послуг та послуг з 

балансування є їх імпорт. 

Так, у цьому Звіті оцінка достатності генеруючих потужностей (детально наведено у розділі 

6) проводилася з урахуванням можливостей здійснення імпорту електричної енергії із суміжних 

країн, що визначені як різниця між сумарною робочою потужністю (рівна загальній встановленій 

потужності за вирахуванням сальдо-перетоків, резервів й потужностей, що перебувають у 

ремонтах й консервації, й підпадають під дію інших обмежень) та відповідних графіків 

навантаження для кожної країни і накладенням обмежень у вигляді пропускної спроможності 

міждержавних перетинів (рисунок 4.8). 

Як видно з рисунку 4.7 значення між загальною встановленою та загальною робочою 

потужністю в енергосистемах суміжних держав суттєво різняться, саме тому оцінка відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей здійснювалася на основі загальної робочої потужності за 

вирахуванням тієї, що використовується для покриття внутрішнього ГЕН (тобто залишкової 

потужності), та з урахуванням пропускної спроможності міждержавних ліній. 
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Рисунок 4.7 — Визначення сумарної робочої потужності в сусідніх 

енергосистемах 

З рисунку 4.8 випливає, що кожна з суміжних країн характеризується порівняно різними 

ГЕН, різним ступенем використання власних потужностей, а також зміщенням 

максимумів/мінімумів споживання. 

 

Рисунок 4.8 — Нормалізовані характерні графіки електричного навантаження 

(ГЕН) ОЕС України та суміжних країн (за Київським часом) 

Таким чином було визначено максимальний потенціальний обсяг імпорту до ОЕС України з 

країни суміжних країн (рисунок 4.9). Варто відмітити, що у періоди максимуму добового 

навантаження в ОЕС України спостерігається зниження максимальних потенціальних обсягів 
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імпорту з суміжних країн. 

 

  

  

  

Рисунок 4.9 — Визначення максимального потенціального обсягу імпорту в 

ОЕС України з урахуванням пропускної спроможності міждержавних перетинів 

суміжних країн 
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Прийнятним може бути лише імпорт на внутрішньодобовому ринку. При відсутності 

достатніх потужностей для покриття потреби в електричній енергії на ринку двосторонніх 

договорів та на ринку «на добу наперед», а також при збереженні ситуації з недостатніми 

маневровими можливостях енергосистеми країни, таке рішення стає практично 

безальтернативним в контексті можливості забезпечення надійності електропостачання країни. 

4.3. Порівняльний аналіз сценаріїв розвитку попиту та пропозиції та 

доцільні напрямки розвитку генеруючих потужностей на 

довгострокову перспективу та забезпечення балансової надійності 

ОЕС України 

Наведені сценарії розвитку попиту та пропозиції були сформовані збалансованими, з точки 

зору можливості у повному обсязі забезпечити достатність та відповідність генеруючих 

потужностей, а також заходів з управління попитом (на рівні 2030 року та у подальшій перспективі 

за усіма сценаріями), оскільки при їх побудові приймалося припущення, що у перспективі будуть 

створені умови, за яких необхідні для забезпечення вимог безпеки постачання та операційної 

безпеки заходи будуть реалізовані у повному обсязі та у необхідні строки. 

Зведені ключові показники сценаріїв розвитку попиту та пропозиції наведені у таблиці 4.4. 

Обсяг необхідних заходів для підвищення гнучкості системи визначався виходячи з того, 

що для мінімізації ризиків відхилення виробництва ЕНП від наданих графіків — створення 

небалансів в енергосистемі, з урахуванням можливості використання внутрішньодобового ринку 

для купівлі-продажу електричної енергії для мінімізації відхилень від наданого графіку, необхідна 

потужність таких систем складає від 20 % до 40 % від встановленої потужності відповідних ЕНП. 

Тому при запровадженні реальної відповідальності за створення небалансів електричної енергії 

власники ЕНП при їх будівництві будуть змушені впроваджувати заходи з підвищення 

гнучкості системи. 

Але до 2025–2026 рр. власники ЕНП, які були та/або будуть збудовані поза системою аукціонів, 

не будуть зацікавлені в створенні таких систем для мінімізації виникнення не балансів з їх вини. Поряд 

з цим, практично не можливо забезпечити контроль за дотриманням балансів виробництва 

електричної енергії ЕНП у домогосподарствах. Тому компенсація коливань потужності та покриття 

небалансів ЕНП має бути забезпечена за рахунок загальносистемних заходів з підвищення 

маневрових потужностей ОЕС та загальносистемних резервів. За рахунок таких заходів повинні 

вирішуватися і такі проблеми як: необхідність забезпечення швидкого завантаження потужностей в 

період зниження потужностей СЕС та зростання споживання у вечірні години (при заході сонця) 

значні похибки прогнозів виробництва ЕНП та навантаження тощо. 

Зростання маневрових потужностей ОЕС України надає можливість лише певним чином 

зменшити гостроту проблеми виникнення профіциту потужності на окремих ступенях ГЕН, але не 

може її вирішити. 

Тому у середньостроковій перспективі до впровадження технологій, необхідних для 

балансування енергосистеми в умовах зростання потужності електростанцій, що використовують 

ВДЕ (для чого потрібно достатньо часу та зацікавленості інвесторів у реалізації відповідних проєктів), 

та впровадження у необхідних обсягах систем переносу та використання «надлишкової» електричної 

енергії, забезпечити вимоги відповідності для балансування ОЕС України буде можливо лише за 

рахунок обмеження або потужності ВДЕ, або потужності АЕС, або зниження імпорту в окремі періоди 

та придбання певного обсягу потужностей, необхідних для балансування енергосистеми на зовнішніх 
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ринках. При цьому, оцінка обсягів потенційно можливих обмежень виробництва електричної енергії 

через її профіцит, при формуванні сценаріїв розвитку попиту здійснювалась з використанням 

оптимізаційних моделей. Це надало можливість мінімізувати потребу в таких обмеженнях за рахунок 

оптимізації ремонтних площадок АЕС та ефективного використання потужностей ГЕС та ГАЕС для 

забезпечення вимог балансової надійності при покритті ГЕН. 

За відсутності можливості у ОСП визначально впливати на роботу ГЕС/ГАЕС та на 

формування ремонтної площадки АЕС, такі обмеження будуть суттєво вищими, і, як наслідок, 

обумовлять відповідне зростання вартості електричної енергії для споживачів.  

З точки зору забезпечення вимог відповідності в умовах профіциту потужності 

використання потужності ТЕС та ГЕС вважається не доцільним, бо це веде до зниження 

резервів в ОЕС України, потреба в яких буде збільшуватися при зростанні потужності ЕНП. 

Змінювати потужність імпорту для оперативного балансування роботи ОЕС України 

неможливо. Тому фактично ліквідацію профіцитів потужності можна забезпечувати або 

обмеженням потужності АЕС або ВЕС.  

Розвантаження енергоблоків АЕС або їх зупинка в період очікуваного значного часу 

профіциту потужності в ОЕС України розглядається ОСП як певний вид допоміжної послуги, яку 

можливо вести на ринку допоміжних послуг. 

При відносно незначній потужності ЕНП таке рішення було прийнятним, але при її 

зростанні до рівнів, передбачених НЕС, виробництво електричної енергії на АЕС суттєво 

скорочується. При цьому в значній мірі воно заміщується не виробництвом електричної 

енергії на ЕНП, а виробництвом електричної енергії на ТЕС, що веде до зростання викидів ПГ 

та цін на електричну енергію. 

Тому, з огляду на те, що відшкодовувати втрачену вигоду буде необхідно як АЕС — у 

вигляді плати за послугу з розвантаження, або ЕНП, що передбачено Законом, більш 

доцільним, з точки зору ОСП, є обмеження потужності ЕНП, бо при обмеженні потужності АЕС 

заміщення виробництва електричної енергії на ТЕС призведе до значного зростання середньої 

ціни на електричну енергію на ринку та викидів забруднюючих речовин та ПГ в повітря, що 

ілюструє рисунок 4.10. При цьому зростання потреби в резервах, через збільшення частки ЕНП 

потребує і більшого зниження потужностей АЕС для забезпечення їх необхідного рівня. При 

обмеженні потужності ЕНП ситуація є зворотною. 

Тому при формуванні сценаріїв розвитку попиту та пропозиції компенсація профіциту 

потужності, який виникає на певних ступенях ГЕН, здійснювалася за рахунок обмеження 

потужності електростанцій, які використовують ВДЕ, потреба в чому для всіх сценаріїв 

зберігається в період до 2023 року. А для сценаріїв СцНР та СцЕП потреба в таких 

обмеженнях зберігається до впровадження достатніх потужностей технологій, які 

забезпечують використання надлишкової потужності генерації в енергосистемі, та її 

перенесення з періодів ГЕН з профіцитом потужності на інші можливі періоди ГЕН. При цьому 

повинен забезпечуватись баланс між накопиченим первинним носієм для переносу та його 

використанням — гідравлічна, механічна, електрична енергія тощо.  
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Таблиця 4.4 — Ключові показники сценаріїв розвитку попиту та пропозиції 

Показник 
Одиниці 

вимірювання 

Сценарії розвитку попиту та пропозиції 

СцПР СцНР СцЕП 

2021 2035 2050 2021 2035 2050 2021 2035 2050 

Попит на електричну енергію 
(нетто) 

млрд кВт∙год 124,00 145,30 162,00 124,00 153,22 180,29 124,00 162,70 200,94 

Виробництво електричної 
енергії 

млрд кВт∙год 157,90 181,42 202,98 157,90 195,35 223,50 157,90 209,08 243,24 

Потужність АЕС ГВт 13,84 16,18 15,18 13,84 16,18 15,18 13,84 10,00 2,00 

Потужність ТЕС та ТЕЦ на 
викопному паливі 

ГВт 21,10 17,90 17,90 21,10 10,63 0,00 21,10 9,85 0,00 

Потужність ТЕС та ТЕЦ на 
невикопному паливі* 

ГВт 0,17 0,52 1,00 0,17 3,41 20,72 0,17 11,80 32,60 

Потужність ГЕС та ГАЕС ГВт 6,85 9,82 10,37 6,85 9,82 10,37 6,85 9,82 10,37 

Потужність ВЕС ГВт 2,60 4,10 7,80 2,60 10,00 20,51 2,60 18,45 31,15 

Потужність СЕС ГВт 6,00 8,38 14,50 6,00 17,21 32,00 6,00 28,00 43,00 

Потужність систем переносу 
потужності 

ГВт 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 12,19 0,00 4,54 14,66 

Потужність СРПЧ  ГВт 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,80 0,00 2,00 4,10 

Потужність інверторів 
електролізних технологій 

ГВт 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 16,60 0,00 20,30 22,29 

Обсяг інвестицій зростаючим 
підсумком (на рівні 
відповідного року) 

млрд грн - 1 497,40 2 447,90 - 1 788,24 4 304,86 - 2 802,26 4 388,13 

Усереднена ціна відпуску 
електричної енергії без 
урахування платежів за викиди 
ПГ 

грн/кВт 2,23 2,37 2,54 2,23 3,75 5,11 2,23 5,14 6,74 

Усереднена ціна відпуску 
електричної енергії за 
високого рівня платежів за 
викиди ПГ 

грн/кВт 2,27 2,66 2,94 2,27 3,81 5,11 2,27 5,21 6,74 

Викиди ПГ млн т 42,61 33,02 26,38 42,61 7,11 0,00 42,61 7,73 0,00 

Споживання палива, в т.ч.: млн т н.е. 11,30 9,39 8,19 11,30 4,74 4,52 11,30 7,38 10,05 

невикопне паливо** млн т н.е. 0,26 0,79 1,27 0,26 3,20 4,52 0,26 4,37 10,05 

* — працюють на біомасі, водні та на інших видах «зеленого» палива. 
** — біомаса, водень та інші види «зеленого» палива. 
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При обмежені потужності АЕС потреба в резервах для балансування ОЕС України 

зростає і, як наслідок, зростають потреби в інвестиціях у відповідні потужності.  

З огляду на обсяг необхідних інвестицій та час, необхідний на їх впровадження, 

вирішення проблеми необхідності обмеження потужності електростанцій, які використовують 

в якості первинного носія ВДЕ, за сценаріями СцНР та СцЕП можливо не раніше 2030 року, а за 

сценарієм СцПР в період до 2025 року. 

 

 

 

Рисунок 4.10 — Покриття графіка навантажень при обмеженні 

потужності ЕНП (вгорі) та при обмежені потужності АЕС (знизу) для 

вихідного дня паводку 2021 року при значних потужностях ЕНП 
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Попит на електричну енергію може бути як вищим ніж наведено таблиці 5.1, так і нижчим 

(рисунок 4.1). 

При збільшенні попиту на електричну енергію, за рівних умов, знижується потреба в 

обмеженнях потужності електростанцій, які працюють з використанням ВДЕ, та спрощується 

вирішення проблем їх балансування. В той час як при зниженні попиту ситуація зворотна. 

Для забезпечення виконання вимог достатності при зростанні попиту на електричну 

енергію для сценаріїв, які відповідають НЕС та низьковуглецевому розвитку, найбільш доцільним, 

з точки зору ОСП, є нарощування потужностей АЕС. А для СЕП необхідно нарощувати потужності 

генерації ВДЕ на біомасі та на газоподібному паливі, та систем електролізу для виробництва 

«зелених» горючих газів — водень, метан тощо, для виконання вимоги щодо нульових викидів ПГ 

на рівні 2050 року. 

Порівняльний аналіз сценаріїв розвитку пропозиції та попиту свідчить, що реалізація СНР 

та СЕП мало реалістична. 

Це, у першу чергу, пов’язано з тим, що реалізація відповідних стратегій потребує значних 

інвестицій та державної підтримки. Так, в ЄС розроблено Європейський інвестиційний план 

«Зелена угода» [52], який також називають інвестиційним планом «Стала Європа», який є 

інвестиційною основою «Нової зеленої угоди». Для досягнення цілей, встановлених європейською 

«Зеленою угодою», планується залучення щонайменше 1 трлн євро інвестицій протягом 

наступного десятиліття. Частина плану, Механізм справедливого переходу, буде спрямована на 

чесний та справедливий зелений перехід. Це дозволить залучити щонайменше 100 млрд євро 

інвестицій за період 2021–2027 рр. для підтримки працівників та громадян регіонів, які найбільш 

постраждали від переходу. 

Фонди та програми, що вносяться до європейського інвестиційного плану «Зелена угода» 

(наприклад, InvestEU або Фонд справедливого переходу), забезпечать індивідуальне фінансування 

для широкого кола проєктів. Як невеликі проєкти (наприклад, покращення енергоефективності 

домогосподарств), так і більші (наприклад, встановлення мережі станцій зарядки електромобілів) 

зможуть отримати користь завдяки спеціальним програмам та продуктам. Інвестиційна підтримка 

буде адаптована до рівня ризику, який несуть конкретні проєкти [64]. 

Концепція «Зеленого переходу» України передбачає, що на його реалізацію необхідно 

приблизно 5 % ВВП країни на рік. Водночас проведені модельні розрахунки ОСП по формуванню 

узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики для СНР та СПР показують, що їх 

потенціальна реалізація можлива лише за таких умов: 

1. Практичної відсутності обмежень на можливість залучення інвестицій та кредитних 

ресурсів у розвиток економіки країни. 

2. Значної зацікавленості інвесторів у створенні високотехнологічних виробництв в 

Україні, як для заміщення імпорту, так і для експорту відповідної продукції. 

3. Можливості експорту вітчизняної продукції, товарів та послуг у обсягах необхідних 

для реалізації цих сценаріїв, а саме — валютні надходження в країну повинні бути достатніми для 

забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу. 

4. Практично повної локалізації виробництв, необхідних для нарощування 

потужностей електростанцій, що працюють на ВДЕ, та технологій для їх балансування та 

переносу/використання їх потужності. Адже лише при реалізації сценарію розвитку ВДЕ згідно з 

НЕС та при оптимістичному розвитку гідроенергетики, впровадженню високоманеврових 

потужностей та СРПЧ, можливо забезпечити балансування ОЕС України без впровадження систем 

«Power to Power» та «Power to Gas» при відносно незначних обмеженнях ВЕС та СЕС в період до 
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2025 року. При реалізації СцНР та СцЕП необхідно впровадження вже на рівні 2025 року таких 

систем з загальною потужністю біля 5 ГВт та 8 ГВт відповідно, що з точки зору необхідних 

інвестицій на створення відповідних виробництв та часу на їх впровадження, на думку 

ОСП, малоймовірно. 

5. Швидке нарощування видобутку природного газу в країні. Проте суттєвий приріст 

його видобутку в країні, як відзначалось, можливий не раніш ніж через 5–10 років, при значних 

інвестиціях у розвиток газовидобування. 

6. Поступове скорочення виробництв у енергоємних секторах економіки зі значними 

викидами ПГ. 

За оцінками ОСП виконання всіх перелічених умов є маловірогідним. При розробці 

означених прогнозів при реалістичній оцінці потенціалу розвитку економіки країни, не можливо 

при СНР та СПР отримати припустиме рішення — не можливо забезпечити виконання вимог щодо 

платіжного балансу, зростання ВВП та забезпечення необхідного рівня доходів домогосподарств. 

Це пов’язано з необхідністю обслуговування та повернення кредитів, необхідних для корінної 

технологічної та структурної перебудови економіки та енергетики країни, зростання цін на 

електричну енергію за відсутності її компенсаторів у вигляді внутрішніх виробництв, для 

передбаченого цими стратегіями сценаріїв розвитку пропозиції, при цьому частина виробленої 

електричної енергії взагалі не використовується, зростанням потреби імпорту природного 

газу тощо. 

Головними аргументами щодо доцільності реалізації сценаріїв розвитку та пропозиції 

згідно з СцНР та СцЕП є їх висока ефективність при значному зростанні платежів за викиди ПГ та 

стабільне зниження необхідних інвестицій в будівництво, перш за все СЕС, що веде до нижчих цін 

на вироблену на них електричну енергію, ніж на її виробництво на традиційних електростанціях, 

та на значне зниження необхідних інвестицій у впровадження заходів з управління попитом — 

СРПЧ на базі акумулювання електричної енергії та ЕАЕС, а також значне зростання вартості 

електричної енергії виробленої з використанням органічного палива при високих рівнях платежів 

за викиди ПГ. 

Як свідчать розрахунки, навіть при суттєвому знижені потреби в інвестиціях в ВЕС, СЕС, 

СРПЧ та ЕАЕС, загальна потреба в інвестиціях суттєво збільшується зі зростанням встановленої 

потужності ЕНП, збільшенням потреби в заходах для балансування та використання надлишкової 

потужності для виробництва синтез-газів для подальшого використання для виробництва 

електричної енергії (рисунок 4.11), через значно вищі обсяги необхідної встановленої потужності 

в СцНР та в СцЕП порівняно з СцПР (рисунок 4.12). При цьому, обсяг необхідних для виробництва 

електричної енергії коштів — загальна вартість електричної енергії, оцінювався без урахування 

умов інвестування, тобто витрат на отримання кредитів та їх повернення. Тому при реалізації 

сценаріїв розвитку попиту, загальна вартість електричної енергії буде більшою, і таке зростання 

загальної вартості електричної енергії буде вищим у сценаріях розвитку пропозиції з більшими 

обсягами інвестицій. 

З урахуванням перелічених чинників вартість електричної енергії суттєво змінюється між 

сценаріями, що ілюструє рисунок 4.13. 

Суттєве зростання вартості електричної енергії обумовлено: 

 зростанням потужності та виробництва електричної енергії на електростанціях, які 

працюють на базі використання ВДЕ; 
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 необхідністю впровадження технологій для балансування енергосистеми та 

забезпечення операційної безпеки; 

 погіршенням режимів роботи традиційної генерації на викопному та ядерному 

паливі (робота з потужністю нижче номінальної, розвантаження, зупинка тощо), що 

об’єктивно веде до зростання цін на електричну енергію через зниження КВВП; 

 необхідністю значних інвестицій в реконструкцію (модернізацію) та подовження 

терміну роботи існуючих потужностей та/або в нове будівництво. 

У цій ситуації зростає вірогідність зменшення попиту споживачів, які будуть не в змозі 

оплатити рахунки за електричну енергію, та будівництво споживачами власної генерації, що при 

існуючих умовах загострить, як відзначалось, проблеми забезпечення балансової надійності та 

операційної безпеки через зниження потреби у виробництві електричної енергії та призведе до 

додаткового зростання цін для інших споживачів енергосистеми (через необхідність 

компенсувати вартість «зеленої» енергії, обсяг якої не зміниться при зниженні споживання). 

Ця вірогідність буде суттєво вищою при реалізації СНР та СЕП. 
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Рисунок 4.11 — Зміна структури генерації за сценаріями СцПР, СцНР та СцЕП до 
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Рисунок 4.12 — Обсяг необхідних інвестицій для реалізації сценаріїв СцПР, СцНР 

та СцЕП до 2050 року, наростаючим підсумком (на рівні 2021 року) 

 

Рисунок 4.13 — Усереднена ціна відпуску електричної енергії для сценаріїв СцПР, 

СцНР та СцЕП: без урахування платежів за викиди ПГ та за високого рівня 

відповідних платежів 
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генеруючих потужностей ОЕС України на середньострокову перспективу, які реалізують 

таку стратегію: 

 максимальне використання існуючих потужностей АЕС України та забезпечення підтримки 

потужностей АЕС на поточному рівні у довгостроковій перспективі, як найбільш 

ефективного засобу зниження викидів ПГ та з прийнятними для споживачів цінами; 

 проведення робіт з реконструкції існуючих енергоблоків ТЕС з поліпшенням їх техніко-

економічних показників, зокрема, щодо маневрових можливостей, з дотриманням 

нормативних вимог щодо екологічних показників та подовженням термінів експлуатації не 

менш ніж на 20 років або будівництво нових блоків ТЕС. За розрахунками потреби в 

генерації для покриття сумісного графіку навантажень гарантована доступна потужність 

таких енергоблоків повинна складати не менше 10–12 ГВт; 

 подальший розвиток гідроенергетики країни згідно з існуючими планами, оскільки відмова 

від їх реалізації суттєво ускладнює виконання вимог забезпечення відповідності 

(достатності) генерації та негативно впливає на ціну електричної енергії; 

 підтримка розвитку ВДЕ в обсягах, які не створюють технічних загроз, і в цьому контексті 

сценарій, який відповідає скорегованим показникам НЕС — урахування очікуваних темпів 

виробництва електричної енергії з використанням ВДЕ в період найближчих років, які 

перевищують вимоги НЕС (починаючи з 2021 року) щодо обсягу такого виробітку в ці роки; 

 обов’язкова реалізація при будівництві нових ЕНП їх власниками впровадження систем 

обмеження/збільшення потужності ЕНП. Їх потужність повинна бути не меншою ніж 20 % 

від встановленої потужності ЕНП; 

 реалізація заходів з підвищення маневрових можливостей ОЕС України, зокрема: 

 впровадження високоманеврових електростанцій зі швидким стартом в якості 

гарантованого резерву на завантаження у обсягах близько 2 ГВт в максимально стислі 

терміни, як гарантований резерв заміщення та швидкодіючий резерв вторинного 

регулювання; 

 впровадження систем підтримки/регулювання частоти на базі акумулювання 

електричної енергії для компенсації швидких короткострокових змін потужності для 

забезпечення відсутності необхідності постійного використання резерву відновлення 

частоти на традиційних електростанціях та в якості швидкодіючого резерву на 

розвантаження/навантаження у обсягах близько 2 ГВт; 

 поступове впровадження, по мірі нарощування потужностей ВЕС і СЕС, встановленої 

потужності високоманеврових електростанцій; 

 заміщення енергоблоків АЕС, які вибувають з експлуатації, маневровими атомними 

енергоблоками. 

Реалізація означених заходів забезпечує можливість виконання вимог відповідності 

починаючи з 2023 року. 

4.4. Оцінка ризиків реалізації сценаріїв розвитку попиту та пропозиції 

В умовах лібералізованого ринку існують ризики розвитку генерації без гарантування 

можливості повернення вкладених інвестицій та отримання певного прибутку власниками 

генеруючих потужностей або інвесторами в їх розвиток. Але особливості ринку електричної 

енергії, які у першу чергу пов’язані з одночасністю процесів виробництва та споживання 
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електричної енергії при необхідності постійної підтримки балансу між ними, обумовили розробку 

певних механізмів, які спрямовані на можливість забезпечити виконання вимог безпеки 

постачання та операційної безпеки, що є обов’язком ОСП. 

На сьогодні законодавством України передбачено, що після затвердження Звіту 

Регулятором є можливість ініціювати проведення конкурсу на будівництво нових генеруючих 

потужностей, реконструкцію теплової генерації та подовження терміну роботи існуючих 

енергоблоків на АЕС, а також на реалізацію заходів з управління попитом. При цьому, у разі 

застосування як стимулу встановлення плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої 

потужності власникам відповідних проєктів відшкодовується, після його реалізації, певна частина 

його вартості, але не гарантується повне відшкодування вкладених інвестицій та кредитних 

зобов’язань, отримання прийнятного для них прибутку або покриття умовно-постійних витрат для 

забезпечення виконання відповідних зобов’язань на період повернення інвестицій. 

Тому існує ризик того, що використання виключно цього механізму не забезпечить 

будівництво нових або реконструкцію існуючих генеруючих потужностей та впровадження 

заходів з управління попитом. Це унеможливіть реалізації сценаріїв розвитку пропозиції, які 

забезпечать виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих потужностей. 

Мінімізація цього ризику досягається впровадженням додаткових механізмів надання 

гарантій інвесторам, таких, як наприклад, можливість ОСП заключати довгострокові договори на 

10–20 років з надання допоміжних послуг, зокрема, для підтримки достатніх резервів 

балансуючих потужностей та резервів заміщення, необхідної потужності для надійного покриття 

сумісного максимуму навантаження енергосистеми. 

Також необхідно відзначити, що збереження перехресного субсидіювання та 

впровадження цілої низки регуляторних обмежень на роботу ринку електричної енергії з метою 

збереження цін для населення на існуючому рівні, постійні зміни у законодавстві та нормативній 

базі, створюють додаткові ризики для інвесторів щодо реалізації проєктів розвитку генерації та 

впровадження заходів з управління попитом. Тому, без повноцінного функціонування в країні 

конкурентного ринку електричної енергії та ринкового ціноутворення для усіх груп споживачів, 

стабілізації законодавчої та нормативно-правової бази регулювання діяльності в 

електроенергетиці, важко розраховувати на залучення інвесторів навіть за умови створення 

необхідних стимулів. 

Ризиком є і те, що за відсутності відповідної плати, власники існуючих електростанцій не 

будуть зацікавлені в підтримці у необхідному обсязі потужності генерації як резервів, що необхідні 

для надійного проходження сумісних максимумів навантаження, але потреба в роботі яких може 

в певні роки взагалі бути відсутня (холодні резерви). Ця проблема є гострою в усіх сценаріях 

розвитку попиту та пропозиції, але її актуальність зростає для СцНР та СцЕП, за якими не 

передбачається орієнтація на вугільну генерацію у довгостроковій перспективі, що стає 

додатковим фактором зниження потужності на вугільних ТЕС при реалізації цих сценаріїв. 

З урахуванням ризиків інвестування в розвиток генеруючих потужностей реальною є 

ситуація зниження потужності існуючих вугільних ТЕС до рівня, коли в роботі залишиться лише 

потужність, яка може мати достатньо високий КВВП. Така потужність в перспективі до 2025 року 

складе максимум до 9 ГВт при можливій потужності ТЕС на рівні близько 15–16 ГВт, що не 

достатньо для надійного покриття можливих потреб країни в електричній енергії на перспективу. 

Заходом з мінімізації ризику виведення із експлуатації потужностей, які необхідні для 

забезпечення вимог достатності, може бути впровадження механізмів фінансової, або іншої 

підтримки генеруючих потужностей на рівні, достатньому для покриття періодів максимального 
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пікового навантаження ОЕС України, для чого необхідно розробити та ввести відповідні зміни в 

нормативно-правову базу. 

Але в подальшій перспективі за умови невиконання вимог НПСВ потужність ТЕС України 

буде швидко знижуватись і у 2030 року не перевищить 2,5 ГВт. З огляду на те, що реалізація 

заходів, передбачених НПСВ, доцільна при подовженні терміну роботи енергоблоків не менш, ніж 

на 20 років, це можливо лише при комплексній реконструкції основної частини енергоблоків 

вугільних ТЕС, встановлення газоочисного обладнання на яких передбачено НПСВ. 

На сьогодні відсутнє чітке бачення щодо успішної реалізації НПСВ, у тому числі, яким чином 

забезпечити фінансування впровадження передбачених ним заходів. 

В цих умовах для забезпечення виконання вимог достатності генерації, виникає 

необхідність будівництва нової генерації або реконструкції існуючої, що мінімізує ризик щодо 

можливості виникнення дефіциту потужності у перспективі. 

Додатковою проблемою є також відсутність на сьогодні визначених джерел фінансування 

реалізації відповідних проєктів з розвитку атомної та гідроенергетики відповідно до схвалених 

рішень Кабінету Міністрів України, зокрема — добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, 

будівництво Канівської ГАЕС тощо. Тому ОСП, з одного боку, вимушений розглядати ці проєкти як 

такі, що будуть реалізовані у перспективі, а з іншого боку, при відсутності впровадження нових 

потужностей в атомній та гідроенергетиці виникають значні ризики щодо можливості 

забезпечення достатності генерації та зростання проблем з інтеграцією ВДЕ в ОЕС України. 

При реалізації СцНР також потребує вирішення проблема утилізації/захоронення відходів 

від газоочисного обладнання. 

Узагальнення ризиків, можливих їх наслідків та заходів з мінімізації для СцПР на 

середньострокову перспективу зведено в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 — Можливі ризики, наслідки та заходи з мінімізації їх впливу на 

відповідність (достатність) генерації обсягам та режимам споживання 

електричної енергії 

Вид ризику 
Ймовірність 

настання ризику 
Наслідки ризику 

Пропозиції ОСП щодо 
заходів з мінімізації 

ризику 

Група ризиків, що мають вплив на достатність та відповідність генеруючих потужностей ОЕС України 

Відсутність зацікавленості 
інвесторів у будівництві нових 
генеруючих потужностей, 
реконструкції теплової 
генерації та впровадженні 
заходів з управління попитом. 

Висока. 
Дефіцит генеруючих 
потужностей та 
резервів. 

Удосконалення 
нормативно-правової бази, 
зокрема, щодо проведення 
відповідних конкурсів для 
розвитку генерації та 
впровадження заходів з 
управління попитом з 
метою впровадження 
додаткових стимулів 
шляхом надання державної 
допомоги. 

Відсутність джерел 
фінансування Плану розвитку 
гідроенергетики схваленого 
КМУ. 

Висока. 
Дефіцит генеруючих 
потужностей та 
резервів. 

Забезпечити фінансування 
доцільних до реалізації 
заходів. 
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Вид ризику 
Ймовірність 

настання ризику 
Наслідки ризику 

Пропозиції ОСП щодо 
заходів з мінімізації 

ризику 

Група ризиків, що мають вплив на достатність генеруючих потужностей (балансова надійність) ОЕС України 

Невиконання НПСВ. Висока. Дефіцит потужності 
через дострокове 
виведення з 
експлуатації блоків ТЕС. 

Забезпечити фінансування 
передбачених НПСВ заходів 
на енергоблоках, де це є 
доцільним. 

Виведення з роботи 
генеруючих потужностей на 
ТЕС, потреба в яких 
обумовлена вимогами 
забезпечення балансової 
надійності. 

Висока. Дефіцит потужності 
через дострокове 
виведення з 
експлуатації блоків 
теплових станцій. 

Розробити та впровадити 
зміни в нормативно-правові 
акти що механізмів 
підтримки генеруючих 
потужностей на 
необхідному рівні — 
шляхом надання цільової 
державної допомоги через 
тариф ОСП, або іншими 
шляхами 

Збільшення обсягів імпорту 
електричної енергії (перш за 
все на ринку двосторонніх 
договорів). 

Низька. Обмеження базової 
потужності АЕС та 
додаткові обмеження 
ВДЕ. 

Прискорити темпи вводу 
маневрових та регулюючих 
потужностей (швидкодіючі 
резерви, системи 
акумулювання електричної 
енергії та споживачів-
регуляторів). 

Неможливість захоронення 
відходів установок від 
зниження викидів окислів 
сірки. 

Висока. Дефіцит потужності 
через зупинку блоків на 
ТЕС. 

Прийняття на 
загальнодержавному рівні 
рішень щодо вирішення 
проблем 
утилізації/захоронення 
відходів установок 
зниження викидів окислів 
сірки. 

Порівняно високі темпи 
зростання попиту на 
електричну енергію. 

Низька. Дефіцит потужності. Передбачити будівництво 
нових традиційних 
генеруючих потужностей 
або уповільнити темпи 
виведення блоків ТЕС. 

Група ризиків, що мають вплив на відповідність генеруючих потужностей (операційна безпека) ОЕС України 

Порівняно високі темпи 
приросту потужності на ВДЕ. 

Висока. Додаткові обмеження 
виробітку на ВДЕ та/або 
АЕС. 

Прискорити темпи вводу 
маневрових та регулюючих 
потужностей. 
Прискорити впровадження 
механізму відповідальності 
генерації на ВДЕ за 
створення небалансів. 
Зменшити річні квоти 
підтримки на підключення 
генерації з ВДЕ. 

Низькі темпи або відсутність 
впровадження маневрових та 
регулюючих потужностей, а 
також заходів з управління 
попитом. 

Висока. Додаткові обмеження 
виробітку на ВДЕ та/або 
АЕС. 

Заміщення базових 
потужностей АЕС при 
покритті ГЕН потужністю 
ТЕС для збільшення 
можливостей по 
регулюванню та підтримки 
частоти в ОЕС України. 

Збільшення обсягів імпорту 
електричної енергії (перш за 
все на ринку двосторонніх 
договорів). 

Низька. Обмеження базової 
потужності АЕС та 
додаткові обмеження 
ВДЕ. 

Прискорити темпи вводу 
маневрових та регулюючих 
потужностей (швидкодіючі 
резерви, системи 
акумулювання електричної 
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Вид ризику 
Ймовірність 

настання ризику 
Наслідки ризику 

Пропозиції ОСП щодо 
заходів з мінімізації 

ризику 

енергії та споживачів-
регуляторів). 
Стимулювання експорту та 
запровадження обмежень 
на імпорт. 

Порівняно низькі темпи 
зростання попиту на 
електричну енергію. 

Середня. Обмеження базової 
потужності АЕС та 
додаткові обмеження 
ВДЕ. 

Прискорити темпи вводу 
маневрових та регулюючих 
потужностей (швидкодіючі 
резерви, системи 
акумулювання електричної 
енергії та споживачів-
регуляторів). 

Узагальнюючи результати формування та аналізу сценаріїв розвитку попиту та 

пропозиції у довгостроковій перспективі, можна зробити такі основні висновки: 

1. Без суттєвого підвищення маневрових можливостей енергосистеми України 

та впровадження технологій використання надлишків електричної енергії подальше 

прискорене нарощування потужностей електричних станцій, що працюють з 

використанням ВДЕ (перш за все ЕНП), матиме негативні наслідки, оскільки при цьому 

екологічні ефекти, а саме — зниження викидів ПГ буде відсутнє і більш того, викиди ПГ та 

забруднювачів в повітря можуть зрости при використанні обмежень потужності АЕС для 

ліквідації виникаючих профіцитів потужності. 

2. Швидке зростання потужностей ВДЕ, необхідність впровадження технологій 

для підвищення маневрових можливостей ОЕС України та забезпечення достатньої 

потужності традиційної генерації для надійного покриття ГЕН, у перспективі буде 

обумовлювати зростання цін на електричну енергію. При цьому, реалізація СцНР та СцЕП з 

економічних причин є малореалістичною, оскільки економічного потенціалу України, на 

думку ОСП, недостатньо для досягнення передбачених ними амбітних цілей по 

декарбонізації економіки країни за прикладом найбільш розвинених країн. 

3. Без суттєвого коригування та удосконалення законодавчої та нормативно-

правової бази спрямованої на мінімізацію (усунення) означених ризиків, забезпечити у 

перспективі виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих потужностей буде 

практично не можливо. 
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5. Сценарії розвитку генеруючих потужностей на середньострокову 

перспективу 

При оцінці попиту на електричну енергію у перспективі найближчих 10–15 років 

визначено, що найбільш вірогідно розвиток економіки та енергетики буде відбуватись згідно з 

сценарієм помірного зростання попиту. Виходячи з отриманих результатів аналізу сценаріїв 

розвитку попиту та пропозиції на 10-річну перспективу обсяг електроспоживання для 

забезпечення споживачів країни буде знаходитись в діапазоні, наведеному в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 — Мінімальна та максимальна оцінка попиту на електричну енергію, 

млрд кВт∙год 

Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Електроспоживання (брутто) 
(мінімальна оцінка) 

151 152 153 154 154,5 155 156 157 157,5 158,5 

Електроспоживання (брутто) 
(максимальна оцінка) 

155 156 158 160 161,5 162,5 164 166 167,5 169 

 

При цьому сумісний максимум навантаження ОЕС України у цей період може змінюватися 

від 23,5 ГВт до 27 ГВт. 

При формуванні базового, найбільш вірогідного, сценарію були враховані ризики, які 

розглянуті у підрозділі 4.4, можливість мінімізації яких лежить поза межами компетенції ОСП. 

З їх урахуванням, базовий сценарій передбачає наступну трансформацію структури 

генеруючих потужностей в період 2021–2030 років: 

1) збереження на існуючому рівні потужності АЕС; 

2) зниження потужності ТЕС через невиконання НПСВ, економічна недоцільність для 

власників збереження генеруючих потужностей, відсутність нових вводів потужності у тепловій 

генерації та реконструкції існуючих енергоблоків через високі ризики реалізації таких проєктів 

для інвесторів; 

3) високі темпи впровадження потужностей ЕНП в період до 2022 року, що 

працюватимуть за «зеленим» тарифом; 

4) розвиток ЕНП за рахунок використання квот підтримки ВДЕ, що будуть реалізовані 

при проведенні відповідних аукціонів, складає по 300-400 МВт для ВЕС та СЕС в період 2021–2025 

років, та по 400-500 МВт в період до 2030 року; 

5) засоби балансування вводяться у обсягах 20 % від встановленої потужності ЕНП в 

період до 2027 року виключно на електричних станціях, які будуються в межах аукціонних квот, 

через необхідність 100 % оплати небалансів, а в подальшій перспективі такі заходи, як 

передбачається цим сценарієм будуть впроваджуватись і на інших ЕНП, побудованих за 

правилами зростання відповідальності за оплату небалансів передбачених Законом ; 

6) розвиток гідроенергетики передбачається за песимістичним сценарієм, що 

описаний вище. 

Структура генеруючих потужностей за таким сценарієм наведена в таблицях 5.2–5.3. 



 

57  

 

Таблиця 5.2 — Розвиток ВЕС, СЕС та СРПЧ за базовим сценарієм 

Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Встановлена потужність ВЕС на кінець року, МВт 3200 3500 3800 4100 4500 4900 5300 5700 6100 6500 

Середньорічна потужність ВЕС, МВт 2750 3350 3650 3950 4300 4700 5100 5500 5900 6300 

КВВП ВЕС, в.о. 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Встановлена потужність СЕС на кінець року, МВт 6700 7025 7350 7675 8100 8525 8950 9375 9800 10225 

Середньорічна потужність CЕС, МВт 6163 6863 7188 7513 7888 8313 8738 9163 9588 10013 

КВВП СЕС, в.о. 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

Встановлена потужність СРПЧ на кінець року, МВт* 0 320 400 470 550 640 750 850 1380 2350 
* — включаючи СРПЧ встановлені власниками ЕНП. 

Таблиця 5.3 — Встановлена потужність традиційної генерації за базовим сценарієм, МВт 

Електричні станції 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Вугільні ТЕС ГК 15400 15400 13800 11200 8200 6500 5200 3000 2400 1900 

Газомазутні ТЕС ГК 3000 2200 600 600 600 600 600 600 600 600 

ТЕЦ 6100 5800 5500 5200 4900 4600 4300 4000 3700 3400 

ГЕС 4820 4840 4860 4880 4900 4900 4900 4900 4900 4900 

ГАЕС 1474 1798 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 

АЕС 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 

Потужність всього: 44629 43873 40544 37664 34384 32384 30784 28284 27384 26584 
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Оцінка відповідності (достатності) генерації за цим сценарієм, наведена в розділі 6, та показує, 

що розвиток генерації за базовим сценарієм не забезпечує повністю виконання вимог відповідності та 

достатності генеруючих потужностей в ізольованому режимі протягом всього періоду 2021–2030 років. 

При паралельній роботі з енергосистемами інших країн забезпечення потреб в балансуванні за 

рахунок імпорту послуг з балансування за цим сценарієм зберігається протягом всього означеного 

періоду, а приблизно з 2025 року виникає і швидко зростає потреба в імпорті електричної енергії. 

Аналіз свідчить, що при подібному розвитку подій забезпечити у необхідному обсязі збільшення 

пропускної спроможності мережі не є реальним (дивись розділ 6). 

Такий сценарій не є прийнятним, з точки зору енергетичної безпеки країни. 

Тому необхідно забезпечити швидку реалізацію заходів щодо мінімізації наведених у 

підрозділі 4.4 ризиків, що створить можливість розвитку генерації та впровадження заходів з 

управління попитом згідно з сценарієм, який забезпечує виконання вимог відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей при мінімальній потребі в їх обмеженнях через виникнення її профіциту, 

обумовленого генерацією ЕНП, та на думку ОСП, має бути цільовим (далі — цільовий сценарій ОСП). 

Формування цільового сценарію ОСП щодо розвитку традиційної генерації (таблиця 5.5) 

здійснювалась з урахуванням результатів оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

для базового сценарію та результатів по формуванню довгострокових сценаріїв попиту та пропозиції. 

Цільовий сценарій ОСП передбачає: 

1) збереження на існуючому рівні потужності АЕС; 

2) підтримку встановленої потужності ТЕС на необхідному для виконання вимог достатності 

рівні — не менш 13,5 ГВт, при забезпеченні доступної робочої потужності — на рівні 12 ГВт в період до 

2030 року. При цьому збереження в резерві газомазутних енергоблоків 800 МВт недоцільно, як з 

економічної точки зору (через значні поточні витрати на підтримку в резерві та періодичні перевірки 

працездатності), так і через складні і тривалі умови їх запуску (зокрема, для забезпечення власними 

потребами при запуску такого блоку необхідно, щоб в роботі знаходилося щонайменше два–три 

пиловугільних блока 300 МВт на ТЕС, де вони розміщенні). Зважаючи на те, що газомазутні блоки 

одиничною потужністю 300 МВт (2 одиниці) є більш маневровими, їх необхідно залишати у резерві. 

3) розвиток ЕНП за рахунок використання квот, що розподіляються на аукціонах, не 

перевищує мінімально-необхідних для забезпечення вимог НЕС щодо виробництва електричної енергії 

з використанням ВДЕ; 

4) введення засобів балансування у обсягах 20 % від встановленої потужності ЕНП в період 

до 2027 року на електричних станціях які будуються в межах аукціонних квот, через необхідність 100 % 

оплати небалансів, а в подальшій перспективі такі заходи, як передбачається цим сценарієм будуть 

впроваджуватись і на інших ЕНП, побудованих за правилами зростання відповідальності за оплату 

небалансів передбачених Законом; 

5) загальносистемні заходи з підвищення маневрової можливості ОЕС України реалізуються 

у максимально короткі терміни часу і передбачають впровадження 2 ГВт високоманеврових 

потужностей зі швидким стартом та до 2 ГВт потужностей СРПЧ; 

6) розвиток гідроенергетики передбачається за близьким до оптимістичного сценарію — 

реалізація проєктів з розвитку ГЕС та ГАЕС згідно з узгодженими з ОСП планами розвитку, але з 

урахуванням необхідності розбудови системи передачі терміни впровадження потужностей ГЕС/ГАЕС 

передбачаються в більш пізні строки. 

З огляду на те, що до підвищення маневрових можливостей ОЕС України за рахунок 

впровадження відповідних технологій показники відповідності мало будуть відрізнятися від показників 
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базового сценарію, при формуванні цільового сценарію ОСП було прийнято припущення, що ці 

технології будуть введені вже з 2021 року, що дозволяє оцінити вплив їх впровадження на відповідність 

з самого початку періоду, що розглядається у Звіті. Реальні терміни та обсяги можливого впровадження 

відповідних технологій на сьогодні визначити складно — вони будуть залежати від багатьох факторів, 

зокрема: наскільки швидко будуть внесені відповідні зміни до законодавства та нормативно-правової 

бази, скільки часу займе проведення відповідних конкурсних процедур й саме будівництво тощо.  

Структура генеруючих потужностей та СРПЧ за таким сценарієм наведена в таблицях 5.4–5.5. 

Необхідно відзначити, що надлишок виробництва електричної енергії при реалізації цільового 

сценарію у перспективі знижується, що пов’язано із впровадженням та використанням швидкодіючих 

резервів, нових потужностей на ГЕС та ГАЕС та порівняно суттєвим приростом споживання електричної 

енергії в ОЕС України (порівняно з темпами розвитку генеруючих потужностей на ВДЕ). 

Поряд з цим, покриття графіків електричних навантажень з мінімальною необхідністю 

обмеження генерації та/або імпорту, є можливими за умови роботи ГАЕС України на вільному ринку (за 

ринковими цінами), на якому ГАЕС зможуть беззбитково відпрацьовувати більш ніж одного циклів 

закачування/генерації протягом однієї доби, що у свою чергу потребує зміни принципів розрахунків за 

роботу ГАЕС у таких режимах та, відповідно, змін до чинних правил ринку. 

При цьому при оцінці впровадження ГАЕС було враховано наступне. 

Введення потужностей на Канівській ГАЕС у проєктному обсязі 1 000 МВт у період до 2026 року 

малоймовірне через те, що попередньо слід забезпечити необхідну вчасну розбудову мереж для 

надійного прийняття/видачі потужності для її роботи в турбінному та насосному режимах. Тому у 

розрахунках передбачається впровадження лише двох енергоблоків в період до 2030 року. З метою 

можливості роботи Дністровської ГАЕС у складі 4-х гідроагрегатів в нормальній схемі в насосному та 

генераторному режимах Планом розвитку системи передачі передбачено наступний розвиток 

електричних мереж: 

 введення в роботу ПЛ 330 кВ «Західноукраїнська — Богородчани»; 

 введення в роботу ПЛ 330 кВ «Тернопільська — Чернівецька»; 

 введення в роботу ПЛ 330 кВ «Дністровської ГАЕС — Вінницька750»; 

 встановлення другого АТ 750/330 потужністю 1 000 МВА (3×333) на ПС 750/330 кВ «Вінницька». 

Виходячи з зазначеного четвертий агрегат Дністровської ГАЕС врахований з 2023 року. 

Також, з огляду на високу імовірність завершення розбудови потужностей на Ташлицькій ГАЕС, 

прийнято припущення щодо вводу в експлуатацію третього гідроагрегату до 2023 року. 

Поряд з виникненням негативних ситуацій, викликаних стрімким розвитком генерації на ВДЕ 

(без відповідного розвитку технологій підтримки їх інтеграції), а також низькою забезпеченістю 

ОЕС України балансуючими та резервними потужностями, забезпечення реалізації не тільки базового 

сценарію супроводжується низкою проблем (ризиків), що виникають у зв’язку з недостатньою 

пропускною спроможністю ЛЕП системи передачі. 
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Таблиця 5.4 — Розвиток ВЕС, СЕС та СРПЧ за цільовим сценарієм ОСП 

Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Встановлена потужність ВЕС на кінець року, МВт 2200 2600 2900 3000 3200 3300 3500 3600 3900 4300 

Середньорічна потужність ВЕС, МВт 2000 2400 2750 2950 3100 3250 3400 3550 3750 4000 

Встановлена потужність СЕС на кінець року, МВт 5600 6000 6150 6300 6350 6500 6550 6700 6750 6900 

Середньорічна потужність CЕС, МВт 5550 5800 6075 6225 6325 6425 6525 6625 6725 6825 

Встановлена потужність СРПЧ на кінець року, МВт* 2000 2320 2400 2470 2550 2640 2750 2850 3380 4350 
* — включаючи СРПЧ встановлені власниками ЕНП. 

Таблиця 5.5 — Встановлена потужність традиційної генерації за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

Електричні станції 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Вугільні ТЕС ГК — встановлена потужність 17240 17240 17240 16200 15600 15600 14850 14850 14250 13500 

- в т. ч. доступна потужність на вугільних ТЕС ГК 15000 15000 15000 14000 14000 14000 13000 13000 12500 12000 

Газомазутні ТЕС ГК 4600 4600 3800 3800 3800 600 600 600 600 600 

Високоманеврові ТЕС зі швидким стартом 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

ТЕЦ 6100 5800 5500 5200 4900 4600 4300 4000 3700 3400 

ГЕС 4820 4840 4860 4880 4900 4900 4900 4900 4900 4900 

ГАЕС 1470 1470 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2050 2300 

АЕС 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 13835 

Потужність всього: 48065 47465 47035 45715 44835 41335 40285 39985 39335 38535 
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У цьому розділі на основі отриманих результатів аналізу сценаріїв розвитку попиту 

та пропозиції було сформовано базовий сценарій розвитку генеруючих потужностей на 

середньострокову перспективу у розрізі основних технологій генерації електричної 

енергії, обсягів споживання та вузьких місць системи передачі, за яким очікується суттєве 

скорочення встановленої потужності традиційної генерації (в 1,7 рази у 2030 році 

порівняно з 2021 роком) з одночасним ростом потужностей на ВДЕ. З причини, що за 

базового сценарію (що й показано наступному розділі) протягом досліджуваного періоду в 

ОЕС України виникають суттєві проблеми з достатністю та відповідністю генеруючих 

потужностей, на противагу базовому сценарію ОСП запропоновано цільовий сценарій 

розвитку, за яким згаданих проблем вдасться уникнути, перш за все за рахунок 

збереження в роботі значної частки теплової генерації, будівництву нової 

високоманеврової генерації зі швидким запуском, активному впровадженню ЕАЕС та 

інших заходів. 
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6. Оцінка відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

ОЕС України на період 2021–2030 років за сценаріями 

Розвиток ОЕС України за базовим сценарієм свідчить, що приблизно на рівні 2025 року 

власної генерації буде недостатньо для надійного покриття попиту на електричну енергію 

(таблиця 6.1). Для забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії необхідно буде 

постійно нарощувати її імпорт та значно нарощувати пропускні спроможності зв’язків на 

перетинах між ОЕС України та енергосистемами суміжних країн. 

Таблиця 6.1 — Прогнозний баланс потужності ОЕС України за базового сценарію 

для доби сумісного максимуму навантаження при паралельній роботі з 

енергосистемами суміжних країн, МВт 

2021 

максимум 
навантаження 

2021 р. 

 

максимум 
навантаження 

2025 р. 

 

максимум 
навантаження 2030 р. 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

Споживання (брутто) 18500 23800 25000 19400 25200 26700 20800 27300 29000 

Покриття 
         

ТЕС ГК 6030 6700 9300 5830 6350 6900 2400 2400 2400 

ТЕЦ і блокстанції 2300 2400 2400 2300 2400 2400 2300 2400 2400 

ГЕС 250 650 1200 250 650 1300 250 650 1300 

ГАЕС генерація 0 0 1000 0 0 850 0 0 1600 

Розрядка акум. батарей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Генерація швидкодіючих 
резервів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕС 0 2950 0 0 3600 0 0 4500 0 

ВЕС 100 100 100 200 200 200 300 300 300 

АЕС 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1180 0 0 1180 0 0 1600 0 0 

«-»ДЕФІЦИТ/ «+» НАДЛИШКИ 0 0 0 0 0 -3050 -5150 -5050 -9000 

Резерв 
підтримки 
регулювання 

традиційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

дефіцит 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
навантаження) 

традиційні 1000 800 0 300 300 0 0 0 0 

дефіцит 800 1000 1800 1600 1600 1900 2000 2000 2000 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
розвантаження) 

традиційні 300 500 500 300 300 800 300 300 300 

дефіцит 200 200 0 500 500 0 600 600 600 

Резерв 
заміщення 

традиційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

дефіцит 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

В ситуації дефіциту генеруючих потужностей, тобто не виконання вимог достатності 

генерації, та відсутності реалізації заходів з підвищення маневрових можливостей ОЕС України 

при базовому сценарії забезпечити вимоги щодо відповідності можливо лише за рахунок імпорту 

резервів (таблиця 6.1), що обумовлює додаткові вимоги по збільшенню пропускної спроможності 

зав’язків на перетинах між ОЕС України та енергосистемами суміжних країн. При цьому, при 

ізольованій роботі ОЕС України, дефіцит резервів зросте. 

Використання ймовірнісних критеріїв оцінки достатності показало наступне. 
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Оскільки в Україні законодавчо поки не визначені цільові значення критеріїв достатності 

енергетичної системи за показниками LOLE та/або LOLP, а у більшості країн, що використовують, 

ці критерії, значення різняться, у Звіті встановлено за прийнятне таке значення LOLP, що не 

перевищує 0,03 % (співпадають з вимогами безпеки в енергосистемах Польщі, Франції, Бельгії та 

низки інших країн [65; 66]), а для LOLE — значення, що не перевищує 0,125 доби на рік. 

Для обчислення зазначених вище показників були використані інструменти — ПЗ Plexos by 

Energy Exemplar та Antares by RTE, що застосовуються в ENTSO-E [6; 67]. 

Для обчислення показників достатності у різних ПЗ використовувалися одні і ті ж підходи 

та набори даних, що надало можливість отримати співставні результати. В обох випадках 

(використання різних ПЗ) були використані стохастичні методи моделювання в поєднанні з 

методом Монте-Карло. Так, для кожного року періоду 2021–2030 рр. було змоделювано 900 

Монте-Карло-років (таким чином на показники базового сценарію накладалися різні ймовірності 

зміни прогнозних попиту та пропозиції, зміни погодних умов, незапланованого виведення 

елементів ОЕС України, мінливість виробітку на ВЕС, СЕС та ГЕС тощо), що надало можливість 

отримати збіжність результатів або ж достатню конвергенцію відповідно до теорії ймовірності 

(рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.1 — Збіжність результатів стохастичного моделювання на прикладі 

показника EENS 

Результати оцінювання достатності за базовим сценарієм, з урахуванням можливості 

імпорту електричної енергії, представлені у таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 — Результати оцінювання достатності ОЕС України у період 2021–

2030 рр. за базовим сценарієм 

Роки 
Показники 

EENS, МВт·год EDNS, МВт LOLE, діб LOLP, % 

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 

2022 0,001 0,000 0,000 0,000 

2023 4,169 0,000 0,000 0,000 

2024 48,309 0,005 0,004 0,001 

2025 3743,816 0,427 0,230 0,063 

2026 4014,294 0,458 0,294 0,081 

2027 10938,560 1,249 0,699 0,191 

2028 13042,816 1,489 0,760 0,208 

2029 19274,983 2,200 1,178 0,323 

2030 19798,517 2,254 1,191 0,325 

 

Наведені показники вказують на те, що енергетична система України загалом у період 

2025–2030 рр. за наведених вище сценарних припущень характеризується недостатністю 

генеруючих потужностей. В інші ж роки періоду дослідження (2021–2024 рр.) проблеми з 

достатністю ОЕС України не виникають з тієї причини, що у цей період очікується збереження 

достатніх потужностей на ТЕС, а також паралельна робота ОЕС України з енергосистемами інших 

країн при достатній пропускній спроможності для забезпечення імпорту електричної енергії. В 

подальший період, швидке зниження потужності ТЕС та відсутність нових вводів на ГАЕС призведе 

до значного погіршення показників, які характеризують достатність генерації і не відповідають 

прийнятому критерію достатності, починаючи з 2025 року. 

Оцінюючи відповідність, необхідно відзначити, що в умовах стрімкого розвитку генерації з 

ВДЕ й потребі їх ефективної інтеграції (за рахунок таких технологій як СРПЧ, EAEC, систем 

управління попитом тощо), деякі ОСП ENTSO-E вже почали працювати над оцінкою гнучкості 

енергосистем. Так, наразі виділяють три підходи оцінки гнучкості [68]: 

1) експрес-аналіз (на основі технічних даних систем управлінням попитом, потужності 

традиційної генерації та управлінням перетоками); 

2) аналіз залишкового дисбалансу (на основі результатів статистичного аналізу даних 

щодо похибки прогнозів споживання/генерації та їх коливань) [69; 70]; 

3) моделювання [71]. 

У цьому Звіті при оцінці гнучкості (відповідності генеруючих потужностей) 

використовувалося моделювання з використанням результатів аналізу залишкового дисбалансу 

(підходи 2 і 3). 

Виходячи з того, що гнучкість може потребуватися у різний час і для різної тривалості, 

запропоновано умовно розділити гнучкість на такі типи: 

1) «повільна» гнучкість (slow flexibility — SF), що являє собою можливість нейтралізації 

дисбалансів, що виникли внаслідок уточнення прогнозів попиту/генерації, що передує відкриттю 

торгових воріт на ринку на добу наперед. Крім того, ця гнучкість стосується втрати потужностей 

або ЛЕП, про що повідомляється до закриття торгових воріт на внутрішньодобовому ринку. Така 

гнучкість може бути забезпечена більшістю встановленої потужності, оскільки є запас часу для 

зміни потужності ввімкненого генеруючого обладнання, або ж навіть для його запуску/зупинки; 

2) «швидка» гнучкість (fast flexibility — FF), що являє собою можливість компенсації 

дисбалансів, внаслідок неочікуваної зміни генерації/споживання в режимі реального часу або 

протягом часу, за який надходить останній прогноз перед закриттям торгових воріт на 

балансуючому ринку; 
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3) «операційна» гнучкість (operational flexibility — OF), що являє собою здатність 

компенсації дисбалансів в режимі реального часу, викликаних непередбаченими змінами 

генерації/споживання. Часовий інтервал такої гнучкості знаходиться у проміжку 1–15 хвилин 

(виражений у МВт/хв.). Цей тип гнучкості можна забезпечити за рахунок використання резервів 

підтримки частоти (виключно за рахунок технологій, що працюють у режимі слідування за 

навантаженням — блоки генеруючого обладнання в роботі, деякі ГЕС/ГАЕС, ЕАЕС та керовані, 

гнучкі системи управління попитом), а його активація вивільняє «швидку» та «повільну» гнучкості. 

Як показано на рисунку 6.5, аналіз гнучкості полягає в оцінці необхідної маневрової 

здатності обладнання, за якої функціонування ОЕС буде супроводжуватися відсутністю 

залишкового дисбалансу (у період часу від початку закриття торгових воріт внутрішньодобового 

ринку до настання подій у режимі реального часу). Загалом, можливість усунення залишкових 

дисбалансів в умовно довгостроковій перспективі (від однієї доби) також є гнучкістю, однак така 

гнучкість охоплюється оцінкою достатності, оскільки вона враховуються при моделюванні з 

використанням методу Монте-Карло, у результаті чого отримуємо попередні графіки покриття 

електричних навантажень у погодинному розрізі. 

 

Рисунок 6.2 — Межі оцінки достатності та відповідності генеруючих 

потужностей 

Залишковий дисбаланс, у цьому Звіті визначається як потреба в електричній енергії за 

вирахуванням вже поставленої енергії (у тому числі з ВДЕ) на сегментах ринку, що передують 

балансуючому ринку, й спираються на прогнозні (а не фактичні) дані пропозиції/попиту. До 

сьогодні ОСП не здійснював оцінку залишкового дисбалансу в системі (перш за все через зміну 

моделі функціонування ринку електричної енергії в Україні і відносно незначну частку ВДЕ), а тому, 

відповідно, раніше не йшлося про те, чи змогла б система дотримуватися балансу у разі: 

1) зміни попиту/пропозиції внаслідок неякісного прогнозу попиту/пропозиції; 

2) неочікуваних вимушених відключень обладнання ОЕС України в режимі 

реального часу; 

3) врахування коливань виробітку/споживання в режимі реального часу. 

Тому у результаті оцінки залишкового дисбалансу, слід оцінити майбутню частку потреб у 

гнучкості, які будуть забезпечуватися ОСП, оскільки остання залежить від того, яку частину 
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гнучкості системи забезпечить ринок. У результаті визначаються необхідні обсяги резервів та їх 

характеристики (з урахуванням ймовірності утворення дисбалансу у результаті фактичних 

коливань попиту/пропозиції та некоректності прогнозів попиту/споживання). 

aFRR

OF

FF SF

FRR ринок

15 хв.

 

Рисунок 6.3 — Взаємозв’язок між гнучкістю та резервними потужностями 

Так, наслідки дефіциту гнучкості, маневрових та резервних потужностей проявляються у 

тому, що час від часу виникають і можуть у подальшому виникати ситуації, коли за занадто швидкої 

зміни навантаження або зміни виробітку (в т.ч. на ВДЕ при значній їхній кількості) 

диспетчеризовані потужності не в змозі достатньо швидко й в повному обсязі відреагувати на цю 

зміну (маючи порівняно низькі швидкості набору/скиду навантаження зі швидкостями зміни 

навантаження в системі чи виробітку на ВДЕ, як це показано на рисунку 6.16), що, в кінці кінців, 

призводить до непокриття частини графіка електричного навантаження. У свою чергу наявність 

зон непокриття на графіку електричного навантаження (тобто EENS) потребує або ж збільшення 

швидкості набору/скиду навантаження (у тому числі і швидкості ввімкнення в роботу) на 

диспетчеризованих генеруючих потужностях (тобто приведення існуючих генеруючих 

потужностей до вимог КСП), або ж завчасного ввімкнення в роботу генеруючого обладнання у 

період, що передує очікуваному піку навантаження. Складність реалізації першого варіанту 

пов’язана з потребою в модернізації існуючого генеруючого обладнання або ж в будівництві 

нового. Складність реалізації другого варіанту пов’язана з відсутністю в ОЕС України технічних 

засобів (на кшталт, ЕАЕС, акумуляторних батарей чи інших технологій типу «Power to X»), що 

зможуть забезпечити поглинання тимчасових аперіодичних дефіцитів/профіцитів 

електричної енергії. 

Виникнення значних коливань виробітку на ВДЕ потребує спрацювання окрім балансуючих 

потужностей ще й призначених для виконання критерію «N–1» резервів (цим частково 

пояснюється поява дефіциту резервів як на рисунку 6.7). Однак, оскільки вплив 

складнопрогнозованих технологій виробництва електричної енергії (ВЕС та СЕС) зростає 

пропорційно введеним потужностям на ВДЕ, а обсяг резервних потужностей наразі лишається 

незмінним (дорівнює розрахунковій аварії), у результаті здійсненого моделювання (імовірності 

настання різних ситуацій за одночасного спрацювання балансуючих і резервних потужностей з 

метою компенсації непередбачених коливань попиту/пропозиції (у тому числі й на ВЕС і СЕС), 

похибки прогнозів попиту/пропозиції та з урахуванням критерію «N–1»), визначено обсяг 

необхідних наразі резервних потужностей, який забезпечить необхідною гнучкістю ОЕС України. 

Так, резерви наразі мають становити: 

Pproph. RES·20%+1000, МВт — на завантаження; 

Pproph. RES·20%+500, МВт — на розвантаження; 

де Pproph. RES — середня погодинна потужність ВДЕ згідно з профілем навантаження. 
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При цьому з них Pproph. RES·20% та (-)Pproph. RES·20% мають забезпечувати «операційну» гнучкість 

(OF). Також варто зауважити, що з покращенням якості прогнозів попиту/пропозиції, розвитку 

конкуренції на всіх сегментах ринку, розосередження генеруючих потужностей на ВДЕ, а також 

впровадження нових технологій, частка необхідної гнучкості (перш за все «операційної») буде 

поступово зменшуватися. 

На рисунках 6.4–6.5 наведена ситуація із забезпеченістю ОЕС України гнучкістю за базового 

сценарію., яка свідчить про те, що ситуація в період 2021–2030 року стабільно погіршується. 

 

Рисунок 6.4 — Забезпеченість ОЕС України гнучкістю на завантаження за 

базовим сценарієм 

 

Рисунок 6.5 — Забезпеченість ОЕС України гнучкістю на розвантаження за 

базовим сценарієм 

З урахуванням того, що можливий як імпорт електричної енергії, так і імпорт резервів, 

оцінка відповідності для базового сценарію здійснювалась на основі імовірнісного моделювання. 

При цьому, така оцінка здійснена без урахування потреб в резервах на заміщення та при умові 

паралельної роботи з енергосистемами суміжних країн, результати якого наведені в таблиці 6.3. 
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Таблиця 6.3 — Максимум дефіциту потужності резервів та загальна кількість 

годин їх настання за базовим сценарієм (узагальнено для 900 Монте-Карло років 

стохастичного моделювання) 

Роки 

Показники 

Необхідний 
резерв на 

завантаження 

Дефіцит 
потужності 
резервів на 

завантаження 

Загальна 
кількість годин 

дефіцитності 
потужності 
резервів на 

завантаження 
за рік 

Необхідний 
резерв на 

розвантаження 

Дефіцит 
потужності 
резервів на 

розвантаження 

Загальна 
кількість годин 

дефіцитності 
потужності 
резервів на 

розвантаження 
за рік 

2021 1800 1080 706 700 516 234 

2022 1800 1120 1059 700 524 351 

2023 1900 1253 2119 800 555 701 

2024 1900 1380 3178 800 582 1052 

2025 1900 1465 3884 800 600 1286 

2026 1900 1507 4237 800 609 1402 

2027 2000 1578 4590 900 633 1519 

2028 2000 1623 4944 900 644 1636 

2029 2000 1667 5297 900 654 1753 

2030 2000 1711 5650 900 664 1870 

 

Проведені розрахунки свідчать, що при базовому сценарії неможливо забезпечити як 

достатність, так і відповідність генеруючих потужностей в ОЕС України. Тому розвиток подій за 

таким сценарієм є неприйнятним, що відзначалось вище. 

Оцінка достатності та відповідності генеруючих потужностей за цільовим сценарієм ОСП, 

була здійсненна на основі вхідних даних, наведених у розділах 4 та 5. З використанням 

інструментів моделювання для цього сценарію були розраховані графіки покриття електричних 

навантажень для робочих та вихідних днів характерних періодів 2021, 2025, 2030 рр. і річні 

баланси потужності (таблиці 6.4–6.6). Баланси враховують середні значення генерації на СЕС та 

ВЕС для відповідних періодів часу, гідроресурси маловодного року, оптимальну для ОЕС 

генерацію на АЕС по місяцях, оптимальний для ОЕС режим роботи ГАЕС (генерація/закачування), 

графіки покриття електричних навантажень та графіки забезпеченості резервів — імовірні 

значення генерації та споживання. Окрім того, слід зауважити, що у наведених вище балансах 

вказані середні значення виробітку на ВДЕ, що вказує на те, що їх виробіток для наведених годин 

відповідних діб може бути як нижчим за вказані значення, так і вищим (коливання можуть сягати 

за попередньою оцінкою ±20 %). 
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Таблиця 6.4 — Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2021 рік за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

2021 
опалюваний період 

період повені 
(роб. день) 

період повені 
(вих. день) 

літній період 
неопалюваний 

період (роб. день) 
неопалюваний 

період (вих. день) 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
19:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
19:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

Споживання (брутто) 17500 22500 23500 13000 16300 17300 12500 15000 16300 13300 17500 17500 12800 16800 17800 12500 15600 17000 

Покриття 
                  

ТЕС ГК 4230 5850 7000 2340 1830 3110 1210 1240 1260 2650 2150 3150 1930 2020 2860 1210 1440 1400 

ТЕЦ і блокстанції 2300 2400 2400 820 900 900 820 900 900 600 700 700 600 700 700 600 700 700 

ГЕС 250 650 1200 700 700 2600 900 900 2800 250 250 1500 250 250 1800 250 250 2000 

ГАЕС генерація 0 0 1000 0 0 1040 0 0 1040 0 0 1300 0 0 1040 0 0 1300 

Розрядка акум. батарей 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 350 0 0 450 0 0 650 

Генерація швидкодіючих 
резервів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕС 0 1750 0 0 3800 0 0 3800 0 0 4300 0 0 3800 0 0 3800 0 

ВЕС 900 850 900 700 700 650 700 700 650 550 500 500 1000 950 950 1000 950 950 

АЕС 11000 11000 11000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1180 0 0 560 630 0 130 840 0 750 0 0 980 420 0 560 840 0 

Зарядка акум. батарей 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 400 0 0 500 0 0 700 0 

Резерв 
підтримки 
частоти 

традиційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

акум. 
батареї 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
навантаження) 

традиційні 1000 1000 1000 1000 500 300 300 300 0 700 500 200 500 500 200 300 300 200 

швидкодіючі 
резерви 

800 800 800 800 1300 1500 1500 1500 1800 1800 1300 1600 1300 1300 1600 1500 1500 1600 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
розвантаження) 

традиційні 500 500 500 200 0 500 0 0 300 500 200 500 0 200 500 0 0 300 

акум. 
батареї 

200 200 200 500 700 200 700 700 400 200 500 200 700 500 200 700 700 400 

Резерв 
заміщення 

традиційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

швидкодіючі 
резерви 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Таблиця 6.5 — Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2025 рік за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

2025 
опалюваний період 

період повені 
(роб. день) 

період повені 
(вих. день) 

літній період 
неопалюваний 

період (роб. день) 
неопалюваний 

період (вих. день) 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
19:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
19:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

Споживання (брутто) 18400 23900 25000 13500 16900 18000 13000 15700 17000 13500 18500 18500 13200 17600 18800 12900 16600 18000 

Покриття 
                  

ТЕС ГК 3480 5400 6900 2390 2200 2880 1220 1270 1360 2450 2650 3200 2030 2170 2900 1310 1890 1600 

ТЕЦ і блокстанції 2300 2400 2400 820 900 900 820 900 900 600 700 700 600 700 700 600 700 700 

ГЕС 250 650 1300 700 700 2600 950 950 2700 250 250 1500 250 250 1800 250 250 2000 

ГАЕС генерація 0 0 850 0 0 1370 0 0 1690 0 0 1550 0 0 1550 0 0 1550 

Розрядка акум. батарей 0 0 0 0 0 250 0 0 350 0 0 550 0 0 650 0 0 950 

Генерація швидкодіючих 
резервів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕС 0 1900 0 0 4300 0 0 4300 0 0 5000 0 0 4300 0 0 4300 0 

ВЕС 1550 1550 1550 1150 1150 1000 1150 1150 1000 950 850 1000 1300 1300 1200 1300 1300 1200 

АЕС 12000 12000 12000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1180 0 0 560 1050 0 140 1470 0 750 350 0 980 420 0 560 840 0 

Зарядка акум. батарей 0 0 0 0 300 0 0 400 0 0 600 0 0 700 0 0 1000 0 

Резерв 
підтримки 
частоти 

традиційні 50 50 50 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 0 0 0 

акум. 
батареї 

150 150 150 190 190 190 190 190 190 150 150 150 150 150 150 190 190 190 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
навантаження) 

традиційні 1000 1000 1000 1000 500 300 300 300 0 300 500 0 500 500 0 500 300 300 

швидкодіючі 
резерви 

900 900 900 900 1400 1600 1600 1600 1900 1600 1400 1900 1300 1300 1800 1300 1500 1500 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
розвантаження) 

традиційні 500 500 500 200 0 500 0 0 300 200 300 500 100 200 500 0 300 300 

акум. 
батареї 

300 300 300 500 700 200 800 800 500 600 500 300 700 500 300 800 500 500 

Резерв 
заміщення 

традиційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

швидкодіючі 
резерви 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Таблиця 6.6 — Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2030 рік за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

2030 
опалюваний період 

період повені 
(роб. день) 

період повені 
(вих. день) 

літній період 
неопалюваний 

період (роб. день) 
неопалюваний 

період (вих. день) 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
19:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
19:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

Споживання (брутто) 19600 25800 27000 14200 17800 19000 13700 16700 18000 13700 19500 19500 13500 18800 19800 13200 17800 19000 

Покриття 
                  

ТЕС ГК 4650 6550 7800 2440 2250 3030 1640 1470 1510 2830 3560 4000 2280 3060 3450 1980 2260 2350 

ТЕЦ і блокстанції 2300 2400 2400 820 900 900 820 900 900 500 700 700 500 700 700 500 700 700 

ГЕС 250 850 1200 700 700 2600 1000 1000 2600 500 250 1200 400 400 1400 400 400 1500 

ГАЕС генерація 0 0 1600 0 0 1370 0 0 1690 0 0 2100 0 0 2100 0 0 2100 

Розрядка акум. батарей 0 0 0 0 0 450 0 0 650 0 0 450 0 0 750 0 0 950 

Генерація швидкодіючих 
резервів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕС 0 2000 0 0 4700 0 0 4700 0 0 5200 0 0 4600 0 0 4600 0 

ВЕС 2000 2000 2000 1300 1300 1150 1300 1300 1150 1050 950 1050 1500 1500 1400 1500 1500 1400 

АЕС 12000 12000 12000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1600 0 0 560 1050 0 560 1470 0 1180 660 0 1180 660 0 1180 660 0 

Зарядка акум. батарей 0 0 0 0 500 0 0 700 0 0 500 0 0 800 0 0 1000 0 

Резерв 
підтримки 
частоти 

традиційні 50 50 50 50 50 50 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

акум. 
батареї 

150 150 150 150 150 150 190 190 190 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
навантаження) 

традиційні 1000 1000 1000 800 600 200 0 200 200 500 300 0 500 500 0 300 400 300 

швидкодіючі 
резерви 

1000 1000 1000 1200 1400 1800 2000 1800 1800 1500 1700 2000 1500 1500 2000 1700 1600 1800 

Резерв 
відновлення 
частоти (на 
розвантаження) 

традиційні 500 500 500 400 200 500 200 0 300 500 300 500 300 500 500 300 400 500 

акум. 
батареї 

400 400 400 500 700 400 700 900 600 400 600 400 600 400 400 600 500 400 

Резерв 
заміщення 

традиційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

швидкодіючі 
резерви 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Узагальнені результати розрахунків (за цільовим сценарієм ОСП для змодельованих 900 

Монте-Карло років), що повною мірою відображають ситуацію з дефіцитом потужності та резервів 

на перспективу найближчих 10 років наведені у таблицях 6.7–6.8. 

Таблиця 6.7 — Результати оцінювання достатності ОЕС України у період 2021–

2030 рр. за цільовим сценарієм ОСП 

Роки 
Показники 

EENS, МВт·год EDNS, МВт LOLE, діб LOLP, % 

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 

2026 0,000 0,000 0,000 0,000 

2027 0,000 0,000 0,000 0,000 

2028 0,000 0,000 0,000 0,000 

2029 1,400 0,000 0,000 0,000 

2030 18,010 0,002 0,001 0,000 

Таблиця 6.8 — Максимум дефіциту потужності резервів та загальна кількість 

годин їх настання за цільовим сценарієм ОСП (узагальнено для 900 Монте-Карло 

років стохастичного моделювання) 

Роки 

Показники 

Необхідний 
резерв на 

завантаження, 
МВт 

Максимум 
дефіциту 

потужності 
резервів на 

завантаження, 
МВт 

Загальна 
кількість 

годин 
дефіцитності 

потужності 
резервів на 

завантаження 
за рік, год 

Необхідний 
резерв на 

розвантаження, 
МВт 

Максимум 
дефіциту 

потужності 
резервів на 

розвантаження, 
МВт 

Загальна 
кількість годин 

дефіцитності 
потужності 
резервів на 

розвантаження 
за рік, год 

2021 1800 0 0 700 0 0 

2022 1800 0 0 700 0 0 

2023 1900 0 0 800 0 0 

2024 1900 0 0 800 0 0 

2025 1900 0 0 800 0 0 

2026 1900 0 0 800 0 0 

2027 2000 0 0 900 0 0 

2028 2000 0 0 900 0 0 

2029 2000 0 0 900 0 0 

2030 2000 0 0 900 0 0 

 

Показники в таблицях 6.7–6.8 надають можливість дійти висновку, що за цільовим 

сценарієм ОСП можна забезпечити виконання вимог як достатності, так і відповідності 

генеруючих потужностей протягом усього періоду 2021–2030 рр. 

Для прикладу, результати імітаційного моделювання покриття графіка електричного 

навантаження в ОЕС України за базовим та цільовим сценаріями для найбільш характерних діб 

(максимуму та мінімуму річного навантаження, а також весняної повені) 2021, 2025 та 2030 рр. 

наведені на рисунках 6.6–6.17 (приклад імовірного графіка електричного навантаження та 

виробітку на ВДЕ, який випадковим чином обраний серед 900 Монте-Карло-років при 

стохастичному моделюванні), які добре ілюструють наведені вище результати розрахунків. 



 

73  

 

 

Рисунок 6.6 — Графік покриття імовірного навантаження літнього періоду 

2021 року в ОЕС України за цільовим сценарієм ОСП 

 

Рисунок 6.7 — Забезпеченість ОЕС України резервами у літній період за 

імовірного графіка навантаження 2021 року та за цільовим сценарієм ОСП при 

реалістичних умовах впровадження заходів з підвищення маневрових 

можливостей ОЕС України — неможливість впровадження відповідних 

технологій у період до 2021 року 
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Рисунок 6.8 — Графік покриття імовірного навантаження літнього періоду 

2021 року в ОЕС України за базовим сценарієм 

 

 

Рисунок 6.9 — Забезпеченість ОЕС України резервами у літній період за 

імовірного графіка навантаження 2021 року та за базовим сценарієм 
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Рисунок 6.10 — Графік покриття імовірного навантаження опалювального 

періоду 2025 року в ОЕС України за цільовим сценарієм ОСП 

 

Рисунок 6.11 — Забезпеченість ОЕС України резервами у опалювальний період за 

імовірного графіка навантаження 2025 року та за цільовим сценарієм ОСП 
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Рисунок 6.12 — Графік покриття імовірного навантаження опалювального 

періоду 2025 року в ОЕС України за базовим сценарієм 

 

 

Рисунок 6.13 — Забезпеченість ОЕС України резервами у опалювальний період за 

імовірного графіка навантаження 2025 року та за базового сценарію 
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Рисунок 6.14 — Графік покриття імовірного навантаження періоду повені 

2030 року в ОЕС України за цільовим сценарієм ОСП 

 

Рисунок 6.15 — Забезпеченість ОЕС України резервами у період повені за 

імовірного графіка навантаження 2030 року в ОЕС України та за цільовим 

сценарієм ОСП 
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Рисунок 6.16 — Графік покриття імовірного навантаження періоду повені 

2030 року в ОЕС України за базовим сценарієм 

 

 

Рисунок 6.17 — Забезпеченість ОЕС України резервами у період повені за 

імовірного графіка навантаження 2030 року в ОЕС України та за базовим 

сценарієм 
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Як видно з наведеного вище (рисунки 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.16, 6.17) за базовим сценарієм у 

перспективі складається складна ситуація із забезпеченістю генеруючими потужностями й 

резервами в ОЕС України (перш за все з резервами на завантаження). Однак, як показано на 

рисунках 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.14, 6.15, з використанням засобів підтримки інтеграції ВДЕ (за 

цільовим сценарієм ОСП), проблем, пов’язаних з появою дефіциту резервів на розвантаження, з 

одного боку, можна уникнути за рахунок реалізації проєктів з підключення систем акумулювання 

електричної енергії, ЕАЕС та СРПЧ, що на додачу до цього надає можливість частково вирішити 

проблеми з балансуванням в енергосистемі. З іншого боку, введення нових балансуючих 

потужностей з широким регулювальним діапазоном та можливістю швидкого запуску — надають 

можливість уникнути проблем з дефіцитом потужності та дефіцитом резервів на завантаження, а 

також, як і у випадку з підключенням систем акумулювання електричної енергії, ЕАЕС та СРПЧ, 

надають можливість вирішити проблеми з балансуванням в енергосистемі, забезпечуючи 

додаткову гнучкість ОЕС України. 

Як показано у цьому розділі, ОЕС України протягом усього досліджуваного періоду 

за базовим сценарієм буде характеризуватися невідповідністю генеруючих потужностей, а 

з 2025 року — недостатністю генеруючих потужностей. Запропонований цільовий сценарій 

ОСП дозволяє запобігти цьому у повній мірі у перспективі до 2030 року за рахунок 

будівництва систем переносу потужності, перш за все впровадження нових потужностей на 

ГАЕС в обсягах і термінах, наведених в розділі 5, введення з 2021 року до 2 ГВт потужностей 

СРПЧ та запровадження вимог щодо забезпечення СРПЧ власниками нових ЕНП, 

будівництво високоманеврової генерації з можливістю швидкого запуску (до 2 ГВт вже в 

2021 році), стримування розвитку генерації на ВДЕ з використанням механізму розподілу 

квот підтримки та низки інших заходів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Результати аналізу поточного стану генерації та режимів роботи ОЕС України 

показали наявність значних проблем із забезпеченням балансової надійності через 

переобтяженість структури генеруючих потужностей базовими потужностями (АЕС та переважна 

частина енергоблоків теплової генерації) і з гострим дефіцитом маневрових потужностей, який в 

перспективі до 2030 року наростає в умовах зниження частки базового навантаження та швидкого 

будівництва потужностей на ВДЕ без відповідного впровадження заходів з підтримки їх інтеграції. 

Крім того, використання деяких груп встановленої потужності наразі відбувається неоптимальним 

шляхом, що створює додаткові операційні проблеми: 

 невідповідність ремонтних кампаній АЕС потребам ОЕС України в базовій потужності — 

висока кількість ремонтів в періоди максимального попиту та мала кількість ремонтів в 

період повеней та в літній період, що відповідно зумовлює високу базову потужність в ці 

періоди; 

 поточні умови роботи ГАЕС не надають можливість забезпечувати їхню роботу кількома 

циклами генерації та закачування протягом доби, як цього потребують режими роботи 

ОЕС України. 

2. Прогнозування розвитку енергетики України здійснювалось в умовах високого 

рівня невизначеності майбутніх умов функціонування та розвитку енергетики, що обумовлено 

низкою чинників, зокрема: 

 втратою контролю над частиною території країни, невизначеністю можливих термінів та 

умов завершення конфлікту з РФ; 

 відсутністю узгоджених довгострокових стратегій розвитку країни та окремих її секторів, 

зокрема, щодо розвитку енергетики, які відповідатимуть реальним можливостям 

економіки та зовнішньополітичній ситуації; 

 наявністю значної кількості невирішених проблем в енергетичній ґалузі країни, що у 

перспективі обумовлює можливість її розвитку за принципово різними сценаріями. 

3. На основі виконаних досліджень по узгодженому прогнозуванню розвитку 

енергетики та економіки були сформовані репрезентативні сценарії розвитку попиту та 

пропозиції, на основі яких був сформований базовий сценарій розвитку генеруючих потужностей, 

аналіз якого показав, що без нагального вирішення існуючих проблем та усунення (мінімізації) 

існуючих ризиків, розвиток ОЕС України може здійснюватися за неприйнятною траєкторією, як з 

точки зору можливості забезпечення вимог операційної безпеки та безпеки постачання, так і з 

точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни. 

4. На основі негативних результатів оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей за базовим сценарієм розвитку був сформований сценарій, який, на думку ОСП, має 

бути цільовим для забезпечення виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей. Реалізація цільового сценарію ОСП передбачає: 

 забезпечення до 2030 року постійно доступної робочої потужності ТЕС на рівні не менше 

12 ГВт за рахунок їх реконструкції та впровадження заходів по забезпеченню зниження 

викидів забруднювачів в атмосферу до нормативних значень. В якості додаткового резерву 

забезпечення потужності енергосистеми доцільно залишити в стані резерву газомазутні 

блоки одиничною потужністю 300 МВт (2 одиниці); 
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 для забезпечення інтеграції ВДЕ в прогнозних обсягах в максимально стислі строки, тобто 

вже в 2021 році впровадження не менш 2 ГВт високоманеврових потужностей, що 

здатні не менше чотирьох разів протягом доби забезпечити пуск та зупинення з діапазоном 

регулювання не менше 80 % від встановленої потужності та часом введення в дію (повної 

активації) з зупиненого стану не більше 15 хвилин від моменту отримання 

відповідної команди ОСП; 

 прискорене впровадження систем акумулювання електроенергії для підтримки та 

відновлення частоти загальною потужністю до 2 ГВт в 2021 році з технічними 

характеристиками, що відповідають вимогам КСП до резерву відновлення частоти; 

 за відсутності/недостатності резервів первинного регулювання – до 2021 року введення 

додатково не менше 0,2 ГВт електричних систем акумулювання електричної енергії 

нормованого резерву підтримання частоти; 

 підтримку встановленої потужності АЕС на існуючому рівні та початок реалізації заходів, 

що забезпечать своєчасне та відповідне заміщення енергоблоків АЕС, які будуть 

виводитися з експлуатації; 

 забезпечення реалізації планів щодо термінів вводу в експлуатацію генеруючих 

потужностей ГАЕС, при цьому, невиконання означених планів призведе до необхідності 

впровадження ЕАЕС для заміщення їх потужності; 

 запобігання профіциту виробництва електричної енергії в ОЕС України в окремі періоди 

часу, до впровадження систем переносу потужності та СРПЧ в обсягах відповідно до 

цільового сценарію, можливе або за рахунок короткочасних обмежень потужності ВДЕ, або 

тривалих (більше доби) обмежень потужності АЕС, тому що реалізація надлишків 

електричної енергії за рахунок експорту малоймовірна через те що коли вони виникають в 

ОЕС України, в суміжних електроенергетичних системах також відсутній на них попит. 

5. Головними ризиками, що супроводжують реалізацію сформованого цільового 

сценарію ОСП щодо розвитку генерації та впровадження заходів з управління попитом є 

(детально наведено у таблиці 4.5): 

 затримка реалізації проєктів будівництва ГАЕС; 

 невиконання НПСВ; 

 виведення з роботи генеруючих потужностей на ТЕС, потреба в яких обумовлена 

вимогами забезпечення балансової надійності; 

 неможливість захоронення відходів спалювання вугілля та відходів установок 

зниження викидів окислів сірки, що призведе до зупинки блоків на ТЕС; 

 зростання попиту на електричну енергію значно вищими темпами, ніж в цільовому 

сценарії ОСП, або навпаки – зниження / суттєво нижчі темпи зростання попиту, ніж в 

цільовому сценарії ОСП; 

 приріст потужності ВДЕ значно вищими темпами ніж в цільовому сценарії ОСП; 

 впровадження маневрових та регулюючих потужностей, а також заходів з 

управління попитом в обсягах та темпах нижчих за прийняті в цільовому 

сценарії ОСП. 

 



 

 

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 82 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ 

На основі виконаного аналізу оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

та сформованих висновків ОСП з метою забезпечення енергетичної безпеки, балансової 

надійності, живучості енергосистеми та її нормального режиму роботи при існуючій (до тепер) та 

сформованій (у перспективі) структурі генеруючих потужностей (з урахуванням пропускної 

спроможності електричної мережі системи передачі та можливості її розвитку) вважає за 

необхідне реалізацію наступних заходів: 

1. Вдосконалення нормативно-правової бази за наступними напрямами в 

максимально короткі терміни часу, а саме: 

1.1. Ввести зміни до Правил ринку щодо перегляду/відміни встановлених 

обмежень цін на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг таким чином, щоб 

ціноутворення не знижувало забезпеченість ОЕС України потужностями для 

балансування, необхідними для її надійної роботи. 

1.2. Забезпечення, при встановлені квот підтримки суб’єктів господарювання, які 

виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, обов’язкової умови 

для інвесторів одночасного забезпечення високоманеврової генерації або систем типу 

Energy Storage в обсягах близько 20 % від встановленої проєктної потужності станцій, що 

мають намір отримати відповідні квоти підтримки. 

1.3. Вдосконалення нормативно-правової бази, Кодексу системи передачі й 

Правил ринку в частині забезпечення необхідних засад для обмеження потужності АЕС 

по умовам роботи ОЕС України. 

1.4. Внести до Кодексу системи передачі та Правил ринку зміни, якими робота 

накопичувачів енергії (ЕАЕС, ГАЕС та інші) відповідно до потреб ОЕС України, показаних 

у цьому Звіті з багатократним проходженням циклу генерації/акумуляції протягом 

однієї доби, буде беззбитковою. 

1.5. Прискорення впровадження відповідальності генерації з ВДЕ за небаланси. 

2. Заходи з забезпечення розвитку генерації та СРПЧ, а також систем акумулювання, 

необхідних для виконання вимог щодо відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей, а саме: 

2.1. Будівництво вже в 2021 році 2 ГВт нових маневрових потужностей із швидким 

стартом, СРПЧ потужністю 2 ГВт, як це показано в цільовому сценарії ОСП, а при 

відсутності резервів первинного регулювання до 2021 року введення додатково не 

менше 0,2 ГВт електричних систем акумулювання електричної енергії нормованого 

резерву підтримання частоти; 

2.2. ОСП та Мінекоенерго опрацювати питання щодо реалістичності реалізації та 

доцільності коригування НПСВ. 

2.3. Для недопущення проблем з достатністю генерації через невиконання НПСВ 

на рівні 2025 року в короткостроковій перспективі розпочати реконструкцію блоків ТЕС 

або нове будівництво 1,2–1,5 ГВт напівпікової потужності. 

3. Обсяги річних квот підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну 

енергію з альтернативних джерел енергії не повинні перевищувати можливості ОЕС України щодо 

їх повної інтеграції без обмежень видачі потужності. 
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