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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ 
ЗА ПОКАЗНИКАМИ РІЧНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТА ЙОГО МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розглянуто питання загальних положень і основних складових загального енерге-
тичного балансу, проведено його формування за показниками діючих форм дер-
жавної статзвітності з енергетики та проведено  аналіз енергетичних потоків, роз-
роблено математичне забезпечення його супроводження за рухом енергетичних
потоків від їх видобутку (виробництва), перетворення і кінцевого споживання.

К л ю ч о в і  с л о в а: загальний енергетичний баланс, розділи і статті балансу, види
палива, енергія, валове і кінцеве споживання, перетворення палива і енергії.

До важливих чинників при проведенні енерге-
тичної політики в країні необхідно віднести
загальний енергетичний баланс (ЗЕБ), який є
системою кількісних показників видобутку
(виробництва), перетворення і кінцевого спо-
живання на території його дії за певний період
часу. Сформований загальний енергетичний
баланс служить інформаційною базою вихід-
них даних для розрахунків різних похідних
показників визначення ефективності викори-
стання паливно-енергетичних ресурсів та
інструментом контролю проходження їх пото-
ків на всіх рівнях від видобутку (виробництва)
до процесів перетворення та кінцевого спожи-
вання. Методологія формування загального
енергетичного балансу в цілому, чи окремих
балансів за видами енергоресурсів, територі-
альною залежністю, або за видами економічної
діяльності, повинна ґрунтуватись на міжнарод-
них рекомендаціях енергетичної статистики з
урахуванням особливостей державної системи
статистичного обліку і звітності респондентів,
незалежно від їх підпорядкованості. Метою

роботи є розробка загального енергетичного
балансу в натуральному і умовному вимірах  на
базі показників діючих форм державної стати-
стичної звітності з урахуванням міжнародних
стандартів і рекомендацій МЕА і Євростату
[1–3, 17] та розробка його математичного
забезпечення.

Так сталось, що в Україні останній раз звіт-
ний паливно-енергетичний баланс за формами
обстежень респондентів було розроблено у 1990
році і тільки виконуючи низку актів
Президента і Уряду щодо питань розробки та
запровадження загального енергетичного
балансу [8–13] в 2010 році доручено
Держкомстандарту України їх формування за
показниками форм звітності.

Відсутність річних загальних енергетичних
балансів країни не тільки ускладнило, а й
практично виключало чітке простежування
потоків палива і енергії по усьому ланцюгу їх
проходження, від видобутку (виробництва) до
кінцевого споживання, визначення показників
енергоефективності, розробку прогнозних
балансів для вирішення стратегічних напрям-
ків розвитку паливно-енергетичного комплек-

© Г.О КУЦ, 2013

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ



су, прийняття правильних рішень при укладан-
ні довгострокових договорів на імпорт, транзит
і реекспорт, проведення менш похибкового
моніторингу внутрішнього ринку енергетичних
ресурсів та інше. Враховуючи  дану ситуацію
Інститутом загальної енергетики НАН України
з початку 2000 року було зроблено спробу щодо
методичних підходів формування загального
енергетичного балансу країни за форматом
Євростату, на базі системи показників діючих
форм державної статзвітності, а саме: №4-МТП
(річна) «Звіт про залишки і використання енер-
гетичних матеріалів та продуктів перероблення
нафти», №11-МТП (річна) «Звіт про результати
використання палива, теплоенергії та електро-
енергії», №6-ТП  (річна) «Звіт про роботу теп-
лової електростанції», №6-ТП (гідро) річна
«Звіт про роботу       гідроелектростанції», №6
«Звіт про роботу теплової електростанції», №1-
теп (річна) «Звіт про постачання теплоенергії»;
№1-газ (річна) «Звіт про відпуск природного
(зрідженого) газу»; №1П-НПП (річна) «Звіт
про виробництво промислової продукції».

За останні роки Держкомстатом України до
зазначених форм статзвітності внесено значні
змістовні зміни з метою їх відповідності за
нововведеними «Класифікатором видів еконо-
мічної діяльності (КВЕД)» [15]  та Номенкла-
тури продукції промисловості (НПП)» [16], які
гармонізовані з міжнародними чинниками.
Крім того, форми статзвітності сформовано
так, що їх змістовні положення наближено до
положень загального енергетичного балансу, а
більшість їх показників мають повну відповід-
ність. Внесення цих змін дозволило створити
інформаційну базу показників, більш достатню
для формування загального енергетичного
балансу.

За методичними положеннями [1, 2, 17, 18]
до загально енергетичних балансів внесено
види палива і енергії, видобуті чи вироблені із
природних джерел, або в процесі перетворен-
ня, а також ті, які надійшли за імпортом, або
вилучені за експортом, а також обсяги різниці
залишків на початок та кінець поточного року.
Обсяги палива надано в натуральних і умовних
вимірах, перерахованих за калорійними коефі-
цієнтами вугільного еквівалента. Електро-
енергія і теплоенергія, вироблені теплоелек-
тростанціями, котельними або іншим устатку-
ванням, які використовують органічне паливо,
перераховувались в умовне паливо за фактич-

ними питомими витратами палива на їх від-
пуск, а ядерна енергія, гідроенергія, енергія
нетрадиційних джерел –  за усередненим
показником фактичних питомих витрат палива
на відпуск електроенергії електростанціями
загального користування, працюючих на орга-
нічному паливі.

Як приклад нижче розглянуто загальний
енергетичний баланс за 2010 рік, сформований
за форматом, який рекомендовано загальними
положеннями Євростату [17]. Згідно з балан-
сом в 2010 році валове споживання дорівнюва-
ло 173155,8 тис. т умовного палива, у тому числі
надходження від власних джерел – 108576,4
(62,7% від загального обсягу валового спожи-
вання) і решта – в обсязі 64579,4 (37,3) за стат-
тями імпорт-експорт та змінами обсягів запа-
сів. За статтею «видобуток (виробництво)»
структура енергоресурсів розділу «валове спо-
живання» така: видобуток первинних видів
палива – 73165,9 тис. т у.п. (42,2% від обсягу
валового споживання) і виробництво первин-
ної енергії – 35433,1 (20,4), що відповідає в
натуральному виразі електроенергії в обсязі
102275,9 млн кВт•год та 1531,7 тис. Гкал тепло-
вої енергії. За імпортом обсяг надходження
енергоресурсів становив 71156,1 тис. т у.п., у
тому числі за окремими видами енергоресурсів:
кам’яне вугілля – 9548,6 тис. т у.п. (13,4% від
обсягу надходження енергоресурсів за імпор-
том), сира нафта, включаючи конденсат –
11136,7 (15,6), природний газ – 42447,0 (59,7),
кокс – 296,3 (0,4), автомобільний бензин –
3155,7 (4,4), дизельне паливо – 3584,5 (5,0),
мазут топковий – 747,6 (1,0), інші види пере-
робки палива – 222,7 (0,3) і електроенергії –
7,9. За експортом відпущено: палива та енергії в
обсязі 13049,7 тис. т у.п., з нього: кам’яного
вугілля – 4869,7 (37,2% від обсягу експорту),
коксу – 1421,9 (10,9), автомобільного бензину
– 851,1 (6,5), дизельного палива – 1010,9 (7,7),
мазуту топкового – 3451,8 (26,4) і електроенер-
гії – 1402,9 (10,7). Обсяг поповнення ресурсної
частини балансу за рахунок змін  запасів дорів-
нював 6509,7 тис. т у.п. (табл. 1).

Структура валового споживання за видами
енергоресурсів в умовному виразі така: кам’яне
вугілля – 46689,5 тис. т у.п. (26,9% від обсягу
валового споживання), буре вугілля – 1,7, сира
нафта і конденсат – 16301,7 (9,4), природний
газ – 73673,3 (42,5), інші види первинного
палива – 1259,0 (0,7), автомобільний бензин –
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2225,2 (1,3), дизельне паливо – 2686,5 (1,5),
інші види переробки палива – 192,6 (0,1), елек-
троенергія – 33787,8 (19,5) і теплова енергія –
227,6 (0,4).

За розділом «Сектор перетворення» обсяг
надходження первинного палива на перетво-
рення становить 88355,7 тис. т у.п., у тому числі:
кам’яного вугілля – 48578,3 (55,0% від обсягу
надходження), сирої нафти і конденсату –
16155,3 (18,3), природного газу – 23026,1 (26,0)
і інших видів первинного палива – 593,5 (0,7).
Крім того, електро- і теплогенеруючими під-
приємствами цього сектору було перетворено в
електричну і теплову енергію уже вироблених
цим сектором  вторинних (похідних) видів
палива в обсязі 2947,3 тис. т у.п.

У результаті перетворення підприємствами
сектору було вироблено в умовному виразі:
18042,0 тис. т у.п. коксу і 4267,4 коксового газу,
6263,8 доменного газу, 4284,3 автомобільного
бензину, 5482,2 дизельного палива, 3381,9 топ-
кового мазуту, 3355,4 інших видів продуктів, з
них 3061,6 нафтопродуктів, 29737,5 тис. т у.п. (у
натуральному виразі 86426,7 млн кВт . год)
електричної і 22807,1 (142961,4 тис. Гкал) теп-
лової енергії.

Крім того, утилізаційними установками, які
віднесено до підприємств сектору перетворен-
ня, було вироблено 10518,4 тис. Гкал тепла, що
еквівалентно 1682,9 тис. т умовного палива.

Для здійснення енерготехнологічних проце-
сів підприємствами сектору перетворення було
витрачено 13627,1 тис. т у.п., у тому числі: пали-
ва – 3637,6 тис. т у.п., 22940,0 млн кВт•год
(7891,2  тис. т у.п.) електричної і 14120,3 тис.
Гкал (2093,7 тис. т у.п.) теплової енергії.
Сумарні витрати енергоресурсів на здійснення
процесів перетворення становлять 7,8% до
обсягу валового споживання.

За рядком балансу «Втрати при транспорту-
ванні та розподіленні» сумарний обсяг втрат в
умовному виразі дорівнював 14119,2 тис. т у.п.,
у тому числі: 3395,8 тис. т умовного палива
(24%  від обсягу втрат енергоресурсів), 7464,8
(21700 млн кВт•год) електричної і 3258,6
(21928,4 тис. Гкал) теплової енергії. Частка
втрат енергоресурсів до обсягу валового спожи-
вання становила 8,2%.

За рядком «Спожито для неенергетичних
цілей» загальний обсяг палива в умовному
виразі дорівнював 8723,4 тис. т у.п. (5,0% до
валового споживання), з нього: кам’яне вугілля

– 1178,1, сира нафта – 14,1, природний газ –
6048,9, кокс – 570,9, автомобільний бензин –
13,1, дизельне паливо – 82,4, топковий мазут –
14,2, доменний газ – 11,7 та інші продукти
переробки – 760,1.

Розділ балансу «Кінцеве споживання» вклю-
чає споживачів палива і енергії, розподілених
за КВЕДом по секціях, які мають показники
валової доданої вартості (ВДВ) та окремим ряд-
ком виділена стаття «Населення», що також
відноситься до крупних споживачів енергоре-
сурсів. Такий розподіл видів економічної діяль-
ності зроблено з метою визначення алгоритмів
енергоємності ВДВ, які становлять вихідну
базу для розробки методики розрахунку про-
гнозних рівнів палива і енергії. За даним розді-
лом річний обсяг кінцевого споживання пали-
ва і енергії в умовному виразі становить
136121,8 тис. т у.п., у тому числі окремо за вида-
ми енергоресурсів: паливо – 70279,7, електро-
енергія – 48164,2 і теплова енергія – 17677,9
відповідно в тис. т у.п.

За приведеним загальним енергетичним
балансом за 2010 рік при обсязі валового спо-
живання 173155,8 тис. т у.п. рух потоків палива
і енергії такий: надходження первинного пали-
ва на перетворення 88353,7 (51,0% від обсягу
валового споживання)  і 2947,3 перетворених
видів палива (1,7) та повернення в тій самій
кількості інших видів палива і енергії після
перетворення, витрати енергоресурсів під-
приємствами сектору перетворення на супро-
водження технологічних процесів – 13627,1
(7,9), втрати палива і енергії при транспорту-
ванні та розподіленні – 14119,9 (8,2), спожи-
вання для неенергетичних цілей – 8723,4 (5,0) і
кінцеве споживання – 136121,8 (78,6). У такій
самій послідовності простежується рух потоків
кожного виду палива і енергії.

За статтею «Статистична розбіжність» в
зазначеному балансі відзначається незбалансо-
ваність за графами «кам’яне вугілля» і «природ-
ний газ» у обсягах, відповідно, 8158,9 тис. т у.п.
(в натуральному виразі 10345,8 тис. т) і 8725,9
(7522,3 млн м3). Не виясняючи причини даної
розбіжності необхідно тільки зазначити, що
розробка балансів дозволяє виявити чинники,
які виходять за межі відповідного обліку.

З метою усунення можливих розбіжностей
між показниками під час проведення підсумко-
вих операцій розділів балансу розроблено мате-
матичні алгоритми його супроводження:

Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності
та його математичне забезпечення

ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2013, вип. 3 (34) 19



Рв.с. + Р с.п. = Р с.е.с. + Р к.с. + Р втр. + Р н.ц. +
+ Р ст.р., (1)
де Рв.с. – рівень надходження енергоресурсів за
розділом «Валове споживання»;

Р с.п. – рівень перетворення енергоресурсів
за розділом «Сектор перетворення»;

Р с.е.с. – рівень споживання енергоресурсів
підприємствами сектору перетворення, за роз-
ділом «Споживання енергетичним сектором»;

Р к.с. – рівень споживання енергоресурсів за
розділом «Кінцеве споживання»;

Р втр. – рівень втрат енергоресурсів за стат-
тею «Втрати при транспортуванні та розподілі»;

Р н.ц. – рівень витрат палива як сировини та
матеріалів на неенергетичні цілі за статтею
«Споживання для неенергетичних цілей»;

Р ст.р. – рівні енергії за статтею
«Статистична розбіжність».

Алгоритми визначення рівнів енергоресур-
сів   розділу «Валове споживання» записуються
рівнянням:

(2)

де Р вид.
– рівень енергоресурсів, видобутих чи
вироблених країною;

Р імп. – рівень енергоресурсів, які
імпортуються;

Р екс. – рівень енергоресурсів, які
експортуються;

Р з.з. – рівень зміни запасів енергоресурсів
на кінець поточного року;

i та j – відповідно індекс видів енергоресур-
сів та індекс статей розділу (рядки 1–5).

До розділу «Валове споживання» не внесено
статтю «Морська бункеровка» з причин  відсут-
ності показників по ній у державному обліку. 

В загальному енергетичному балансі до роз-
ділу «Сектор перетворення» входять підприєм-
ства, які за видами своєї діяльності пов’язані з
процесами перетворення одних видів палива в
інші види, або види енергії (електричну чи теп-
лову), або одного виду енергії в іншу (ядерну в
електричну, електричну в теплову). За даним
розділом обсяги палива чи енергії, які надійш-
ли на перетворення, записуються зі знаком
«мінус», а обсяги палива чи енергії, що одержа-
ні після перетворення – зі знаком «плюс». З
урахуванням зазначеного, алгоритм до даного
розділу відповідає:

(3)

де Р сек.п.вход. і Р сек.п.вих. – відповідно обсяги над-
ходження палива чи енергії на перетворення і
обсяги палива та енергії після перетворення;

k – індекс підприємств-джерел перетворен-
ня палива та енергії в інші види. 

Обсяги палива та енергії, які надійшли на
перетворення, записуються без урахування їх
витрат на здійснення технологічних процесів
перетворення. Ці витрати відносяться до розді-
лу балансу «Споживання енергетичним секто-
ром». Алгоритм рівнів енергоресурсів за цим
розділом обчислюється так:

(4)

де Рі
с.е.с. – рівні споживання енергоресурсів за

даним розділом.
Алгоритми рівнів енергії статей «Втрати при

транспортуванні та розподілі» (рядок 8 балан-
су) та «Споживання для неенергетичних цілей»
(рядок 9 балансу) записуються так:

(5)

(6)

де Рі
втр., Рі

н.ц.– відповідно рівні втрат енергоре-
сурсів та рівні споживання окремих видів пали-
ва для неенергетичних цілей.

Метод формування розділу «Кінцеве спожи-
вання» визначається призначенням розробле-
них балансів, мається на увазі формуються
загальні енергетичні баланси за регіонами чи за
видами економічної діяльності. В балансі даної
роботи до розділу «Кінцеве споживання»
включено укрупнені групи ВЕД на рівні секцій
КВЕД: 

(7)

де Рі
к.с. – рівень енергоресурсів за окремим

ВЕД;
s – індекс ВЕД.
Стаття балансу «Статистична розбіжність» є

результатом незбалансованості ресурсної
частини балансу та витратної. Значення рівнів
окремих видів енергоресурсів у даній статті
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може мати знаки «плюс» або «мінус», до резуль-
тативної графи: 

(8)

де Рі
ст.р. – рівні енергоресурсів.

За приведеним форматом загального енерге-
тичного балансу його розділи балансуються
таким чином: рівні енергоресурсів розділу
«Валове споживання» в сумі з рівнями енерго-
ресурсів розділу «Сектор перетворення» зі свої-
ми знаками дорівнюють алгебраїчній сумі рів-
нів енергоресурсів розділів «Споживання енер-
гетичним сектором» і «Кінцеве споживання» та
окремо виділених  статей: «Втрати при транс-
портуванні і розподілі», «Споживання для
неенергетичних цілей» і «Статистична розбіж-
ність»:

(9)

Позначення формули (9) відповідають
позначенням формул (2)–(8).

Залежність балансу, визначена алгоритмом
формули (9), правомірна за його графами для
всіх окремих видів палива і енергії в їх нату-
ральному чи умовному вимірах.

ВИСНОВКИ
Сформований загальний енергетичний

баланс, розглянутий у даній статті, в цілому за
змістом і формою відповідає вимогам міжна-
родних стандартів та рекомендаціям
Європейської економічної комісії при ООН.
Так, за формою баланс має всі рекомендовані
розділи з відповідними статтями та перелік
видів палива і енергії, які найбільш поширено
використовуються в енергетиці країни. Обсяги
палива та енергії в балансі надано в натураль-
ному і умовному вимірах і їх перерахунок здій-
снено за калорійними еквівалентами, надани-
ми Держкомстатом України для даного року.
Але необхідно відзначити, що наданий загаль-
ний енергетичний баланс не є результатом без-
посередніх прямих обстежень респондентів, а
сформований за показниками форм державної

статистичної звітності з енергетики, які зви-
чайно не можуть мати повну відповідність
показників, одержаних за результатами прове-
дених обстежень згідно з розробленими форма-
ми балансу. За розробленими загальними енер-
гетичними балансами за 2000–2010 роки ство-
рена інформаційна база вихідних даних, що
дозволило визначити динаміку потоків палива і
енергії від валового споживання – перетворен-
ня до кінцевого споживання, розрахувати
показники енергоефективності, використову-
вати їх при розробці прогнозних балансів. 

В подальшому, зважаючи на те, що інформа-
ція енергетичної статистики  останніми роками
набуває все більшої актуальності в економіці
держави, виникає необхідність визначитись з
частотою проведення обстежень респондентів
за форматом загального енергетичного балансу.
Не виключається, що для накопичення сталої
інформаційної бази даних енергетичних пото-
ків при впровадженні балансу в практику,
необхідно буде проводити статистичні спосте-
реження за ним кожні 2–3 роки підряд з
подальшим обмеженням, наприклад, один раз
за 5 років, як це проводилося раніше. В про-
міжні роки повинні розроблятись розрахункові
енергетичні баланси за показниками діючих
річних форм статзвітності з енергетики та
результатів моніторингу окремих видів енерге-
тичних продуктів.

У роботі розроблено алгоритми складання
загального енергетичного балансу з метою усу-
нення розбіжності між показниками його роз-
ділів і окремих статей.
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