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Проаналізовано роботи присвячені прогнозуванню попиту на електроенергію та виокремлено низку з них, 

що спираються на дані динаміки ВВП (валового внутрішнього продукту), як на основний чинник впливу на 

попит на електричну енергію. Запропоновано та розроблено програму для оцінювання тісноти кореляційного 

зв’язку між довільними величинами з використанням техніки поглибленого кореляційного аналізу. Досліджено 

кореляційну залежність між ВВП (у ринкових цінах) України та обсягами споживання електричної енергії. 

Виявлено відсутність кореляційного зв’язку між досліджуваним величинами. Запропоновано та обґрунтовано 

при моделюванні замість обсягів ВВП та обсягів споживання ввести показники обсягів сукупного проміжного 

споживання галузями економіки (у постійних цінах з використанням таблиці «витрати-випуск») та обсягів нет-

то-споживання електроенергії. Доведено, що з використанням запропонованих показників можна покращити 

якість наданих прогнозів попиту на електричну енергію в Україні до 97%. 
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Проанализированы работы, посвящены прогнозированию спроса на электроэнергию, и выделены некоторые 

из них, где данные о динамике объемов ВВП (валового внутреннего продукта) использовались как основной 

фактор влияния спроса на электрическую энергию. Предложено и разработано программу оценивания тесноты 

корреляционной зависимости между произвольными величинами с использованием техники углубленного кор-

реляционного анализа. Исследована корреляционная зависимость между объемами ВВП (в рыночных ценах) 

Украины и объемами потребления электрической энергии. Установлено отсутствие корреляционной связи ме-

жду исследуемыми величинами. Предложено и обосновано для задач моделирования вместо объемов ВВП и 

объемов потребления ввести показатели суммарного промежуточного потребления секторами экономики (в 

постоянных ценах и с использованием таблицы «издержки-выпуск») и объема нетто-потребления электроэнер-

гии. Доказано, что с использованием предложенных показателей можно достичь улучшения качества прогнозов 

спроса на электрическую энергию в Украине с точностью более чем в 97%. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Технічний прогрес, з 

одного боку, був важливим чинником трансформації 

економічних систем. Завдяки знанням про те, як він 

протікає та на якому етапі перебуває, можна оцінити 

потенційно можливі результати зміни самої економі-

чної системи. У будь-якому випадку середовище 

функціонування економічних систем не можна вва-

жати стаціонарним, особливо тоді, коли, з другого 

боку, сама система перебуває в умовах інтеграції й 

відповідної трансформації. Це призводить як до зміни 

усталених концепцій функціонування економічних 

систем, так і до зміни взаємозв’язку між різними 

чинниками. 

Схожу ситуацію можна спостерігати на вітчиз-

няному ринку електроенергії, на якому, окрім зміни 

ендогенних чинників (зміна правил функціонування 

ринку, зміна законодавства у рамках євроінтегра-

ційних процесів, зміна споживчої поведінки тощо), 

помітні суттєві зміни екзогенних чинників (значні 

демографічні та соціально-економічні зміни, перео-

рієнтація національної економіки тощо). За таких 

умов, економіко-математичне моделювання ринку з 

метою адекватного прогнозування обсягів попиту 

потребує перегляду та вдосконалення, адже низка 

ключових чинників упродовж останнього часу змі-

нила характер свого впливу та загальну вагу, най-

більш ваговим серед яких є динаміка внутрішнього 

валового продукту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від по-

чатку становлення економіко-математичного моде-

лювання, який часто ототожнюють зі створення 

плану ДЕЕЛРО (рос. ГОЭЛРО) в СРСР на початку 

минулого століття [1], найбільш вагомим чинником 

зміни обсягів споживання електричної енергії вва-

жалася зміна ВВП (при цьому слід наголосити про 

плановість економіки, низькі рівні інфляційних 

коливань, ізольованість від світу). З тих пір запро-

понована економіко-математична модель неоднора-

зово змінювалася, доповнювалася, вдосконалювала-

ся, адаптувалася, але базова концепція, що пов’язана 

з тіснотою кореляційного зв’язку між змінами обся-

гів виробництва товарів і послуг національною еко-

номікою та обсягами енергетичного споживання не 

зазнавала змін. 

Так, навіть за теперішніх умов функціонування 

ринку електричної енергії більшість профільних 

відомств й установ не відійшли від усталеної прак-

тики, хоч при цьому значна кількість науковців і 

приділяла необхідну увагу посиленню впливу низки, 

відмінних від ВВП, чинників на обсяги споживання. 
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Серед них: Войтко С. [2, 3], Дячук О. [4], Кай-

тець Ф. [5], Бондар-Підгурська О. [6], Манева Р. [7], 

Подолець Р. [4], Сас Д. [8] та багато інших. 

Метою статті є наукове обґрунтування зміни ос-

новних показників економіко-математичної моделі 

прогнозування попиту на електричну енергію з ме-

тою покращення якості прогнозів обсягів попиту на 

ринку електричної енергії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Теоретичним і методологічним підґрунтям дослі-

дження послужили праці вітчизняних та іноземних 

науковців, присвячені прогнозуванню попиту на 

ринку електричної енергії. Дослідження виконане: із 

застосуванням методів теоретичного узагальнення, 

статистичного, компаративного та кореляційного 

аналізу; за допомогою пакету прикладних програм 

Microsoft Excel і мови програмування Visual Basic 

for Applications (VBA). 

Ринок електричної енергії від самого моменту 

його утворення зазнавав постійних змін. Часом зна-

чних, часом - напроти, незначних. Причин таких 

змін можна назвати безліч, особливо, якщо зверну-

тися до положень концепції системного аналізу [9], 

згідно з якими не існує такого чинника, який безпо-

середньо або опосередковано не впливав би на дос-

ліджуваний об’єкт, яким у нашому дослідженні 

виступає ринок електричної енергії. 

З цією метою численну кількість чинників намага-

лися обмежити до такої кількості, з якою, достатньою 

мірою, можна б було зручно працювати без надмірних 

витрат ресурсів і часу. Так, у результаті використання 

методу кореляційного аналізу, всю множину чинників 

вдалося звести до одного — до ВВП, при цьому коефі-

цієнт кореляції між динамікою ВВП і динамікою обся-

гів споживання (відповідно, обсягів попиту) електрич-

ної енергії сягав 90%, а тому припускалося, що вплив 

інших чинників є несуттєвим. 

Однак, за сучасних умов функціонування ринку 

електричної енергії, коли все національне господар-

ство вже здійснило перехід до ринкових принципів 

функціонування, а відповідний процес потрясіння 

унаслідок такого переходу вже минув, прогнозуван-

ня обсягів попиту на електричну енергію не втрати-

ло свого значення, а, відповідно, потребує вдоско-

налення за рахунок включення до економіко-

математичної моделі інших чинників впливу або їх 

заміни. Так, на рис. 1 наведено динаміку споживан-

ня електричної енергії вітчизняною економікою та 

ВВП України (у поточних цінах) як ключового чин-

ника впливу за період 1987-2017 років. 

Через наявність, у першу чергу, значних валют-

них коливань упродовж всього періоду дослідження, 

значних темпів інфляції, зміни споживчих запасів 

тощо, кореляційний зв’язок між досліджуваними 

величинами де-факто є відсутнім (становить -0,003), 

а тому було вирішено ввести замість показника ВВП 

(у ринкових цінах) показник сукупного проміжного 

споживання всіма секторами економіки (розрахова-

ного на основі даних таблиці «витрати-випуск») з 

урахуванням торгівельного сальдо (як сума експор-

ту та імпорту товарів і послуг) та «кінцевих спожи-

вних витрат» домашніх домогосподарств і сектору 

загального державного управління (користуючись 

термінологією СНР [10] та європейського стандарту 

ESA-2010 [11]), та привести до постійних цін — до 

цін 2010 року з використанням дефлятора ВВП. 

 
Рисунок 1 – Динаміка ВВП України, млрд дол.  

(у поточних цінах), та відповідних обсягів 

споживання електричної енергії, млн кВт·год, 1987-

2017 рр. (коефіцієнт кореляції становить -0,003) 

 

Динаміку запропонованих показників, - сукупно-

го проміжного споживання секторами економіки 

України у постійних цінах (у цінах 2010 року) та 

обсягів споживання електричної енергії вітчизняною 

економікою за аналогічний період (на основі даних 

Державної служби статистики України та Світового 

Банку), - зображено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Динаміка сукупного проміжного 

споживання секторами України, млрд дол. (у цінах 

2010 року), та відповідних обсягів споживання 

електричної енергії, млн кВт·год, 1987-2017 рр. 

(коефіцієнт кореляції становить 0,8703) 

 

У подальшому дослідженні для досягнення постав-

леної мети графо-аналітичний метод вважається нее-

фективним, а тому автором запропоновано скориста-

тися методом кореляційного аналізу. Проте, за даної 

постановки задачі його пряме використання є дещо 

ускладненим, тому запропоновано скористатися прик-

ладним пакетом програм Microsoft Excel та мовою 

програмування Visual Basic for Applications (VBA). 

З їх використанням написана програма очищення 

часових рядів динаміки, частина лістингу та інтер-

фейс якої наведені на рис. 3 і рис. 4. Дана програма 

працює за наступним алгоритмом: 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ. ЕНЕРГЕТИКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2018 (113) 

11 

1) після вибору даних для аналізу та заповнен-

ня таблиці параметрів програми (наявна опція вибо-

ру контрольних точок) програма здійснює обчис-

лення коефіцієнту кореляції; 

2) методом послідовного перебору даних про-

грама виключає із вибірки одне значення та здійс-

нює обчислення коефіцієнту кореляції для всієї 

вибірки за виключення цього значення; 

3) після обчислення коефіцієнту кореляції для 

новосформованої вибірки (за виключення цього зна-

чення) повертає його та виключає інше, після чого 

повторно здійснює обчислення коефіцієнту кореляції; 

4) у такий спосіб проводиться формування но-

вих вибірок і відповідне обчислення коефіцієнтів 

кореляції для них до тих пір, поки всі значення по-

чаткової вибірки даних не будуть виключені з неї по 

одному разу; 

5) таким чином формується таблиця вихідних 

даних, що містить дані про досліджуванні величини 

та відповідні їм зміни кореляції, у разі виключення 

яких буде мати вибірка даних. 

 

 
Рисунок 3 – Частина лістингу програми очищення часових рядів динаміки на мові VBA  

для оцінювання тісноти кореляційного зв’язку 

 

 
Рисунок 4 – Інтерфейс програми очищення часових рядів динаміки на мові VBA  

для оцінювання тісноти кореляційного зв’язку 

 

Також за допомогою даної програми можна здій-

снити очищення часових рядів динаміки від значень, 

що не задовольняють наперед заданим умовам, по-

передньо задавши значення мінімального (гранич-

ного) показника кореляції, форму (рівняння) лінії 

тренду часового ряду та контрольні точки. 

Результати розрахунку, виконані в авторській 

програмі, представлені графічно на рис. 5. Їх можна 

трактувати наступним чином: на першій ітерації 
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роботи програми було обчислено коефіцієнт коре-

ляції для заданої вибірки (1987-2017 рр.), який ста-

новить 0,8703, на другій - після виключення даних 

за 1987 рік коефіцієнт кореляції для новосформова-

ної вибірки (1988-2017 рр.) становив 0,853, що на 

0,018 менше за значення для початкової вибірки 

(1987-2017 рр.); на третій - повторюються операції 

другої ітерації, тільки над даними наступного у 

вибірці року - 1988, і так далі. Це надає змогу ствер-

джувати, що вплив обсягів споживання електроене-

ргії, наприклад, за 1987 рік загалом збільшує зна-

чення кореляції за увесь досліджуваний період, а 

обсяги 1995 і 2008 - навпаки. На підставі цього, 

можна говорити про наявність впливу низки інших 

чинників, що мають помітний вплив на обсяги по-

питу або споживання електроенергії в Україні, оскі-

льки останні, у даному випадку, лише на 85,3-88,5% 

залежать від сукупного проміжного споживання 

секторами національної економіки (у цінах 2010 р.). 

З урахуванням викладеного вище, автором за-

пропоновано дещо змінити методику, привівши 

обсяги споживання електричної енергії в Україні 

(далі брутто-споживання) до показника, що відріз-

няється від попередньо прийнятого нами на величи-

ну обсягів експорту електроенергії (але з урахуван-

ням імпорту з метою покриття власних потреб), на 

величину обсягів перетоку (у випадку використання 

магістральних електричних мереж України для тра-

нзиту), на величину втрат у електричних лініях та на 

обладнанні. Використання приведеного показника 

обсягів споживання (тут і далі - нетто-споживання) 

надає можливість як кількісно, так і якісно охарак-

теризувати зміни у технологіях виробництва, впро-

вадження політики енергозбереження, енергоефек-

тивних технологій тощо. Більш того, використання 

показника нетто-споживання не викликає появи 

помилки мульколінеарності, оскільки коефіцієнти 

парної кореляції не перевищують 0,32 (загальноп-

рийняте порогове значення має становити принайм-

ні 0,6 [12]), що, у свою чергу, вказує на відсутність 

тісного взаємозв’язку між величинами, включеними 

до цього показника, а, відповідно, не потребує дода-

ткового їх тестування. Але за необхідності можна 

перейти до темпів їх приростів [12], що зводить 

коефіцієнт парної кореляції цих величин до значен-

ня, що не перевищує 0,004. Результати такого при-

ведення наведено у табл. 1 та на рис. 6. 

У результаті такого приведення вдалося отрима-

ти таке значення коефіцієнта кореляції досліджува-

ної залежності, яке вказує на те, що більш ніж на 

97% обсяги нетто-споживання на електричну енер-

гію в Україні залежать від показників розвитку еко-

номіки, а саме сукупного проміжного споживання 

секторами України (у постійних цінах), і менш ніж 

на 3% від впливу інших чинників, визначення яких, 

наразі, є суттєво ускладненим (для їх ідентифікації 

найбільш прийнятним було б застосування штучних 

нейронних мереж). При цьому упродовж всього 

періоду дослідження для кожного року залежність 

між досліджуваними величинами коливається у 

межах, що не перевищують 1%. 

 

 
Рисунок 5 – Візуалізація відхилень  

у кореляційній матриці досліджуваних величин 

 

 
Рисунок 6 – Динаміка сукупного проміжного 

споживання секторами України, млрд дол.  

(у цінах 2010 року), та відповідних обсягів нетто-

споживання електричної енергії, млн кВт·год, 2010-

2016 рр. (коефіцієнт кореляції становить 0,977) 

 

У результаті такого приведення вдалося отрима-

ти таке значення коефіцієнта кореляції досліджува-

ної залежності, яке вказує на те, що більш ніж на 

97% обсяги нетто-споживання на електричну енер-

гію в Україні залежать від показників розвитку еко-

номіки, а саме сукупного проміжного споживання 

секторами України (у постійних цінах), і менш ніж 

на 3% від впливу інших чинників, визначення яких, 

наразі, є суттєво ускладненим (для їх ідентифікації 

найбільш прийнятним було б застосування штучних 

нейронних мереж). При цьому упродовж всього 

періоду дослідження для кожного року залежність 

між досліджуваними величинами коливається у 

межах, що не перевищують 1%. 

Таким чином, з метою покращення якості про-

гнозування попиту на ринку електричної енергії 

доведено використання в економіко-математичній 

моделі ретроспективних даних обсягів, так званого, 

нетто-споживання взамін брутто-споживання, що за 

вирахуванням обсягів експорту, втрат і перетоків є 

рівні між собою, та сукупного проміжного спожи-

вання секторами України (у постійних цінах) взамін 

обсягів ВВП. У результаті заміни одного показника 

на інший вдалося досягти покращення коефіцієнта 

кореляції до 0,977. 
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Таблиця 1 – Результати приведення та кореляційного аналізу досліджуваних величин за період 2007-2016 рр.* 

Показники 
Роки Коефіцієнт кореляції 

для періоду  

2010-2016 рр. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сукупне проміжне спожи-

вання секторами України,  

у цінах 2010 року, млрд дол. 

136,0 143,5 143,8 143,8 134,4 121,2 124,0 - 

Обсяги споживання елект-

ричної енергії в Україні (до 

приведення), млн кВт∙год 

162,8 167,4 166,0 163,8 154,8 157,6 154,8 - 

Обсяги споживання елект-

ричної енергії в Україні 

(після приведення), млн 

кВт∙год 

134,0 139,8 137,7 137,5 128,4 119,0 117,4 - 

Відхилення коефіцієнта 

кореляції до приведення 
-0,004 0,034 0,037 0,005 -0,118 -0,051 0,070 0,814 

Відхилення коефіцієнта 

кореляції після приведення  
-0,008 0,002 0,001 0,001 -0,002 0,001 -0,001 0,977 

* Примітка: через відсутність даних за період 1987-2009 рр. розрахунки були проведені лише для періоду 2010-2016 рр. 

 

ВИСНОВКИ. Проведене дослідження надає мо-

жливість стверджувати про відсутність тісного вза-

ємозв’язку між обсягами ВВП (у ринкових цінах) та 

обсягами споживання електричної енергії в Україні, 

що надає підстави відмовитися від їх використання 

в економіко-математичному моделюванні. Однак, 

здійснивши перехід від ВВП (у ринкових цінах) до 

показника сукупного проміжного споживання всіма 

секторами економіки (у постійних цінах), кореля-

ційний зв’язок між досліджуваними показниками 

суттєво посилюється, але, при цьому, залишається 

помітний резерв впливу інших чинників. 

Тому, з метою значного підвищення якості про-

гнозів при моделюванні, запропоновано знайти інші 

предикативні чинники впливу на обсяги попиту, 

серед яких: обсяги експорту, імпорту, перетоків і 

втрат в електричних лініях та на обладнанні, що за 

вирахуванням обсягів споживання електричної ене-

ргії надають можливість введення до моделі нового 

показника – показника обсягів, так званого, нетто-

споживання. Таким чином, у результаті заміни іс-

нуючого показника на показник нетто-споживання 

вдалося значно посилити кореляційну залежність, 

зменшивши при цьому резерв впливу всіх інших, 

неврахованих, чинників до менш ніж 3%. 

Напрям подальших досліджень: виходячи з мети 

даної роботи та отриманих результатів, у подаль-

шому пропонується з метою покращення якості 

прогнозів попиту на електричну енергію перейти від 

їх річних обсягів до обсягів на часових інтервалах зі 

значно меншою дискретністю — до обсягів сезон-

ного, місячного та добового (залежно від місяця та 

сезону) попиту. роки, обсяги, зміна тісноти кореля-

ційного зв’язку. 
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CORRELATION ANALYSIS OF GDP DYNAMICS AND INDICATORS  

OF UKRAINE’S ELECTRIC POWER ENGINEERING FUNCTIONING 
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National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

prosp. Peremohy, 37, Kyiv-56, 03056, Ukraine. E-mail: m.Krutsyak@gmail.com 

Purpose. The purpose of the article is to prove efficiency of using another basic factors (other than GDP and vol-

umes of electricity consumption) in the economic-mathematical models for electricity demand forecasting in order to 

improve the quality of predictions in the electricity market. Methodology. The research is carried out using the methods 

of theoretical generalization, statistical, comparative and correlation analysis; using the Microsoft Excel application and 

the Visual Basic for Applications (VBA) programming language. Results. The generally accepted assumption (from the 

beginning of the last century in the USSR, where were no significant currency and inflationary fluctuations and market 

relations) about concerning the tightness of correlations between GDP volumes (in market prices) and volumes of elec-

tricity consumption was refuted in the research. This assumption was verified using advanced analysis techniques (in a 

program written by the author in VBA for use in the Microsoft Excel application). That’s why a series of static data was 

analyzed that eventually could lead to an improvement of this dependence, which is why it is decided to replace the 

indicators in this study: GDP volumes (in market prices) to the total intermediate consumption by sectors of the econo-

my (using input-output balance table; in constant prices), and volumes of electricity consumption to the net electricity 

consumption (taking into account losses in electric lines and auxiliaries and volumes of electricity import-export). As a 

result of this replacement, the correlation coefficient was improved from 81.4% to 97.7%, while the influence of not 

included factors was reduced to less than 3%. Originality. For the first time, we have carried out the research of influ-

ence of different factors on the electricity demand in Ukraine and using technique of advanced correlation analysis 

proved the possibility of applying the proposed indicators to improve the quality of demand on electricity market pre-

dictions. Practical value. The experimental studies have confirmed the possibility of use proposed by the author indica-

tors for forecasting demand on electricity market in Ukraine with adequacy 97.7%. References 12, tables 1, figures 6. 

Key words: modeling, electricity, consumption, GDP, Ukraine, demand, market. 
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