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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Розвиток сучасної Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України від-
бувається в умовах лібералізації та інтеграції ринку електроенергії. Ключовою 
ознакою цього процесу є перехід до сталого та низьковуглецевого розвитку 
економіки, який неможливий без радикальної технологічної модернізації вітчи-
зняної енергетичної системи. У свою чергу це вимагає нової візії організації 
формування принципово нового технологічного базису енергетики країни, який 
має враховувати сучасні тренди розвитку світової економіки.  

Актуальність теми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) зумовлює поступову цифровізацію багатьох галузей націона-
льної економіки, у тому числі й інфраструктурних, до яких відноситься енерге-
тична система країни. За цих обставин традиційні методи стратегічного плану-
вання та впровадження технологічних змін у системі енергозабезпечення країни 
не відповідають сучасним вимогам комплексного поєднання інтересів та зусиль 
держави та бізнесу. У мережевих галузях економіки це у свою чергу викликає 
необхідність розширення наукових поглядів на процеси формування попиту та 
пропозиції, а також зміни існуючих підходів до регулювання ринку монополь-
ного типу. Необхідність кардинальних змін в енергетичній сфері країни обумо-
влена новими вимогами до підвищення ступеня надійності та якості системи 
енергопостачання країни, підвищення рівня її керованості в умовах зростання 
частки ВДЕ, підвищення ступеня кібербезпеки ОЕС країни. Сукупність зазна-
чених чинників вимагає розробки організаційно-економічного механізму фор-
мування інтелектуальної енергетичної системи країни. 

Проблеми інноваційного розвитку та переходу промисловості на якісно 
новий рівень досліджували Дж. Ріфкін, К. Фрімен, К. Шваб та інші. Серед віт-
чизняних вчених свій вклад у дослідження інноваційного розвитку національ-
ного господарства зробили такі вчені, як В.П. Александрова, О.І. Амоша, 
Ю.М. Бажал, О.С. Вишневський, В.М. Геєць, Ю.З. Драчук, І.Ю. Єгоров, 
Ю.В. Кіндзерський, О.О. Лапко, В.І. Ляшенко, І.В. Одотюк, І.Л. Петрова. 

Проблеми енергетичної безпеки, сталого розвитку енергетичного сектору 
та ринків енергоресурсів досліджували В.О. Бараннік, О.А. Дячук, А.С. Заверб-
ний, К.О. Кузнєцова, В.Е. Лір, В.В. Микитенко, І.В. Недін, Б.З. Піріашвілі, 
Р.З. Подолець, Б.С. Серебренніков, І.К. Чукаєва та інші. Вчені проаналізували 
зміни, які відбуваються у сфері енергетики та запропонували шляхи розвитку 
енергетичного сектору країни. Процес цифрової трансформації енергетичних 
систем досліджували такі вчені, як: І.О. Волкова, М.І. Воропай, Б.Б. Кобець, 
В.Р. Окороков, Д.І. Олійник. У своїх працях вони дослідили окремі питання 
формування інтелектуальних електромереж. 

В існуючих дослідженнях загалом доведено перспективність 
інноваційного розвитку електроенергетики на основі цифрових технологій та 
визначено, що при застосуванні нових методів управління впровадженням 
технологій переваги отримають як споживачі, так і енергетичні компанії. Проте 
питання стосовно можливих ризиків, механізмів впровадження інновацій у 
галузі в умовах формування конкурентного ринку електроенергії залишаються 
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не вирішеними. Недостатньо висвітленими залишаються також проблеми 
збалансування інтересів та консолідації зусиль зацікавлених сторін у процесі 
формування інтелектуальної енергетичної системи України. Таким чином, 
необхідне подальше дослідження у частині розроблення організаційно-
економічного забезпечення процесу інноваційного розвитку енергетичної 
системи на основі цифрових трансформацій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДУ «Ін-

ститут економіки та прогнозування НАН України» у межах тем: «Вплив світо-

вої кон’юнктури та інтеграційних процесів на розвиток базових ринків Украї-

ни» (№ ДР 0108U003637) та «Формування структури базових ринків України: 

державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгів-

лі» (№ ДР 0112U000045); у межах науково-дослідних тем: «Розробка моделі 

прогнозування розвитку нових макротехнологій у сфері енергоефективності» 

(№ ДР 0111U004185), «Визначення концептуальних засад, чинників, проблем 

та перспектив формування активно-адаптивних («розумних») енергетичних си-

стем» (№ ДР 0113U004105), «Інвентаризація стану виконання зобов’язань, взя-

тих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енер-

гетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та Європейсь-

ким Союзом в частині енергетичного співробітництва» (№ ДР 0116U006088), 

«Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України» 

(№ ДР 0118U005472), у межах яких автором розроблені рекомендації щодо фо-

рмування інтелектуальної енергетичної системи в Україні. 
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрун-

тування організаційно-економічних засад формування національної інтегрова-
ної інтелектуальної енергетичної системи в умовах лібералізації та інтеграції 
ринку електроенергії. 

Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі наукові завдання: 
– з’ясувати проблеми функціонування та розвитку енергетичного сектору в 
умовах лібералізації та інтеграції енергетичних ринків; 
– виділити найбільш адаптивні до існуючих обставин методи прогнозування та 
організаційні форми планування технологічних змін енергетичних систем; 
– виявити особливості та напрями цифрової модернізації національної енерге-
тичної системи у контексті лібералізації та європейської інтеграції ринку елект-
роенергії; 
– навести класифікацію та специфікацію завдань цифрової модернізації енерге-
тичної системи національного господарства; 

– здійснити систематизацію можливих загроз, ризиків та оцінити економічні 

ефекти цифрової модернізації національної енергетичної системи; 

– запропонувати концептуальні положення формування вітчизняної інтелектуа-

льної енергетичної системи; 

– розробити організаційно-економічний механізм та пропозиції (рекомендації) 

щодо організаційно-правового забезпечення формування інтегрованої інтелек-

туальної енергетичної системи в Україні. 
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Об’єктом дослідження є інноваційний розвиток енергетичного сектору 
на основі цифрових трансформацій. 

Предметом дослідження є економічні важелі, організаційні форми та 
механізм формування інтелектуальної енергетичної системи національного 
господарства. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі 
наукові методи, як: логіко-історичний метод у дослідженні закономірностей 
технологічного розвитку енергетичних систем, структурно-функціональний 
аналіз для здійснення класифікації завдань модернізації електроенергетичної 
системи в сучасних умовах, факторний аналіз для здійснення систематизації 
економічних загроз та ризиків принципової зміни архітектури енергетичних си-
стем майбутнього, статистичний аналіз для техніко-економічного аналізу фун-
кціонування національної енергетичної системи, технологічне прогнозування та 
форсайт для оцінки перспективних змін архітектури енергетичних систем, еко-
номіко-математичне моделювання та сценарний аналіз для порівняльної оцінки 
перспективного розвитку окремих енергетичних технологій. Інформаційну базу 
дослідження становили нормативно-правові акти Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційні дані Державної 
служби статистики України, аналітичні матеріали Міжнародного енергетичного 
агентства та ДП «НЕК «Укренерго», праці вітчизняних та іноземних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 
вперше: 
– розроблено організаційно-економічний механізм (технологічну 

платформу) формування інтегрованої інтелектуальної енергетичної системи 
України на основі конвергенції інформаційно-комунікаційних та енергетичних 
технологій в умовах лібералізації та євроінтеграції ринку електроенергії, що є 
складовою політики цифрової трансформації економіки країни; 

удосконалено: 
– методичні положення управління попитом на електроенергію в частині 

запровадження цифровізації дистанційного обліку обсягів споживання та 
якісних характеристик електроенергії, запровадження диференційованих 
тарифів, що відповідають реальним параметрам якості та надійності 
енергопостачання, взаємоузгоджених між учасниками ринку методам 
управління попитом та програмам динамічної тарифікації електроенергії; 

– методологію прогнозування та стратегічного планування у частині 
розробки модельного інструментарію порівняльного аналізу собівартості 
виробництва електроенергії з різних первинних джерел енергії та визначення 
точок біфуркації конкурентоспроможності різних енергетичних технологій на 
основі використання параметричної моделі програмування та сценарного 
аналізу розвитку енергетичних технологій; 

 систему організаційно-правового забезпечення розвитку енергетичного 
сектору України у частині розроблення концептуальних положень 
запровадження нової організаційної форми формування інтелектуальної 
енергетичної системи країни; 
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набули подальшого розвитку: 
– термінологія технологічного прогнозування в частині визначення 

інтелектуальної енергетичної системи як активно-адаптивної, інтегрованої 
електроенергетичної системи, що має комбіновану мережеву топологію 
поєднання традиційних та ВДЕ, автоматизовану цифрову підсистему 
управління, що дає змогу забезпечити синхронізацію режимів та надійність 
роботи енергосистеми відповідно до балансу попиту та пропозиції на ринку 
електроенергії в режимі реального часу; 

– систематизація економічних ризиків принципової зміни архітектури 
енергетичних систем майбутнього, а саме: стосовно додаткового врахування 
нових умов функціонування та формування інтелектуальної енергетичної 
системи, зокрема існуючого дефіциту маневрових генеруючих потужностей, 
нестабільного постачання первинних енергоносіїв на електростанції, 
нерівномірного графіку генерації електроенергії з використанням ВДЕ, 
інституційних обмежень доступу до енергомережі нових учасників ринку тощо; 

– класифікація завдань модернізації електроенергетичної системи в умовах 
підвищення вимог щодо якості та надійності енергозабезпечення, лібералізації та 
синхронізації енергосистеми України з енергосистемою ЄС, зміни структури 
власності в окремих сегментах ринку електроенергії (анбандлінгу), адаптації до 
зміни частки первинних енергоносіїв у структурі енергетичного балансу 
національного господарства, забезпечення можливостей управління попиту з 
боку споживачів, гнучкості та резервування генеруючих потужностей. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 
прикладного застосування для обґрунтування стратегічних документів щодо 
формування інтелектуальної енергетичної системи України. 

Основні результати дисертаційної роботи використані при підготовці на-
укових доповідей ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
матеріалів, що направлені голові Комітету з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, осно-
вними з яких є: інформаційно-аналітична записка «Щодо формування інформа-
ційно-комунікаційної системи моніторингу, управління та прогнозування тех-
ніко-економічних параметрів ОЕС України» (вих. № 135-13/156 від 
18.02.2013 р.) (авторський внесок – рекомендації щодо створення технологічної 
платформи як організаційно-економічного механізму формування інтелектуа-
льної енергетичної системи України); проект Концепції Державної цільової 
програми «Інтелектуальна енергетична система» (вих. № 135-13/1052 від 
27.12.2013 р.) (авторський внесок – рекомендації щодо застосування методу 
державного програмування стосовно формування інтелектуальної енергетичної 
системи в Україні); науково-аналітична записка «Цифровий моніторинг енерге-
тичних потоків як механізм підвищення енергоефективності економіки і прозо-
рості ціноутворення на ринках енергоресурсів» (вих. № 135-13/689 від 
13.12.2018 р.) (авторський внесок – оцінка можливостей впровадження цифро-
вого моніторингу енергетичних потоків в Україні). Про впровадження наукових 
результатів дисертаційної роботи отримана довідка від ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України» № 135-15/318-1 від 26.04.2019 р. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою роботою, в якій викладено авторські ідеї та підходи до вирішення 
завдань цифрової модернізації енергетики в умовах лібералізації та інтеграції 
ринків електроенергії, визначення ролі державних органів влади, науки, бізнесу 
при формуванні національної інтелектуальної енергетичної системи, що 
знайшло своє відображення в наукових працях дисертанта. 

Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації викорис-
тано лише ті положення, які є результатом особистих розробок автора, їх пере-
лік конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки та положення дисер-
тації оприлюднено та обговорено на міжнародних науково-практичних конферен-
ціях: «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (м. Черкаси, 2012 р.), 
«Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове за-
безпечення» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Наукова дискусія: актуальні питання 
та перспективи розвитку економіки» (м. Київ, 2015 р.), «Тенденції економічного 
розвитку України в умовах нестабільності» (м. Київ, 2015 р.), «Сучасні тенденції 
в економіці та управлінні» (м. Запоріжжя, 2018 р.); на науково-практичному се-
мінарі з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-
технологічні аспекти її забезпечення» (м. Черкаси, 2011 р.); на всеукраїнських 
науково-практичних конференціях: «Проблеми економічної кібернетики 2011» 
(м. Одеса, 2011 р.) та «Інновації у ХХІ столітті» (м. Сімферополь, 2012 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 22 наукові праці, 
з них 2 підрозділи в колективних монографіях, 2 підрозділи в наукових допові-
дях, 9 статей у наукових фахових виданнях, 9 – тези доповідей. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі анотацій, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний 
зміст роботи викладено на 208 сторінках машинописного тексту. Дисертація 
містить 18 рисунків і 7 таблиць, з яких 1 на окремій сторінці, а також 4 додатки 
на 10 сторінках. Список використаних джерел на 28 сторінках налічує 
261 найменування. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи цифрових 
трансформацій енергетичного сектору» – розглянуто розвиток енергетичних 
систем в умовах цифрових трансформацій, лібералізації та інтеграції ринків 
електроенергії; проаналізовано форми, методи та механізми планування 
інноваційного розвитку енергетичних систем, зокрема можливості 
використання форсайту; розглянуто формування інтелектуальних енергетичних 
систем на основі конвергенції інформаційних та енергетичних технологій. 

Розвиток енергетики пов’язують зі зниженням викидів парникових газів, 
лібералізацією та інтеграцією енергетичних ринків, впровадженням інновацій-
них технологій в енергетичному секторі. Спираючись на аналіз матеріалів щодо 
розвитку світової енергетики визначено сучасні тенденції та особливості в 
означених напрямах, серед яких основними є: поступове збільшення частки 
електроенергії в енергетичних балансах, дефіцит систем акумулювання елект-
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роенергії та маневрових генеруючих потужностей, волатильність цін та неста-
більне постачання первинних енергоносіїв, невпорядкований доступ до елект-
ромережі нових учасників ринку електроенергії, перехід від вузькогалузевого 
принципу стратегічного планування до інтегрованого ресурсного планування 
розвитку енергетичного сектору національного господарства. Означені тенден-
ції супроводжуються процесами розвитку цифрової енергетики, що створює 
нові виклики для подальшого розвитку національних енергетичних систем. 

Наразі відсутня єдина інтерпретація терміна інтелектуальна енергетична 
система (Smart Grid). У країнах Азії, ЄС та США кардинально розрізняються пе-
редумови, напрями та завдання цифрової модернізації енергетичних систем. То-
му доцільним є визначення інтелектуальної енергетичної системи як активно-
адаптивної, інтегрованої електроенергетичної системи, що має комбіновану 
мережеву топологію поєднання традиційних та ВДЕ, автоматизовану цифрову 
підсистему управління, що дозволяє забезпечити синхронізацію режимів та на-
дійність роботи енергосистеми відповідно до балансу попиту та пропозиції на 
ринку електроенергії в режимі реального часу. Запропоноване визначення дає 
можливість усунути різноманітність тлумачення понятійного апарату стосовно 
технологічного прогнозування та планування розвитку енергетики. 

Визначені тенденції доводять, що якісно нові, масштабно освоєні техно-
логії здатні забезпечити вирішення складних економічних, соціальних та еколо-
гічних проблем, які неможливо подолати на основі попередньої технологічної 
бази та методів технологічного прогнозування і планування розвитку систем 
енергозабезпечення. Тому у провідних країнах поширення набувають нові ін-
струменти стратегічного планування. Такими вважаються: форсайт, стратегічні 
технологічні плани, технологічні дорожні карти, технологічні платформи, про-
блемно-орієнтований сценарний аналіз, методи адаптивного управління та тех-
нологічного передбачення тощо. Результати досліджень використовуються для 
прийняття рішень щодо перспективних напрямів та пріоритетів розвитку енер-
гетики. Доцільно враховувати те, що прогноз акцентує увагу на більш конкрет-
них результатах на основі існуючих даних. Сучасні методи, на відміну від тра-
диційних, відрізняють такі основні характеристики, як: 1) орієнтація на засто-
сування конкретних заходів; 2) врахування різних альтернатив майбутнього 
розвитку; 3) залучення широкого кола зацікавлених груп учасників; 4) міждис-
циплінарний комплексний характер, що повинен охопити всі фактори, які поте-
нційно можуть вплинути на майбутні процеси розвитку енергетики.  

Таким чином, обґрунтовано, що формування інтегрованих інтелектуаль-
них енергетичних систем має системний характер трансформації енергетики та 
вимагає консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін: державних інститутів, 
енеробізнесу та науково-дослідних установ. Така форма взаємодії у питаннях 
технологічного розвитку отримала назву «технологічна платформа». В роботі 
запропоновано відповідну організаційну схему взаємодії інститутів у процесі 
цифрової модернізації енергетичних систем (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема взаємодії інститутів у процесі цифрової модернізації енергосистем 
Джерело: побудовано автором. 

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що ключовим фак-
тором розвитку галузей економіки стає конвергенція інформаційних технологій 
з технологіями, що є базовими для розвитку сучасного світу. Така парадигма 
дає імпульс формуванню та розвитку нових енергоінформаційних технологій. 
Процес цифрової трансформації енергетики має глобальний характер та 
пов’язаний із конвергенцією ІКТ та енергетичних технологій, який призводить 
до формування інтегрованих інтелектуальних енергосистем та ефектів синергії. 
Головним результатом застосування нових технологій стає використання ре-
сурсозберігаючого потенціалу економічного зростання. 

У другому розділі – «Економічні детермінанти цифрової модернізації 
національної енергетичної системи» – розглянуто особливості 
функціонування та чинники розвитку національної енергетичної системи; 
визначено напрями модернізації енергетичної системи України на основі 
цифрових технологій; здійснено систематизацію проблем, ризиків та оцінку 
економічних ефектів цифрової модернізації національної енергетичної системи. 

Техніко-економічний аналіз функціонування вітчизняної енергетичної 
системи показав, що Україна має достатні генеруючі потужності та розвинену 
енергомережу. Водночас у секторі електрогенерації накопичено багато невирі-
шених проблем, які гальмують його розвиток. Технічний стан галузі наближа-
ється до критичного не лише через фізичний стан об’єктів енергетики, а й через 
неефективне управління державними активами сектору та регулювання на рин-
ку електроенергії, дефіцит інвестицій у галузь. 

За результатами дослідження встановлено, що через вимушене викорис-
тання енергоблоків ТЕС як маневрених потужностей, енергетична система несе 
значні додаткові експлуатаційні витрати, які може бути істотно зменшено у разі 
вирівнювання добових графіків навантаження енергосистеми. Зважаючи на ана-
ліз результатів роботи електроенергетичної галузі, варто зауважити, що через 
недоліки топології українських електромереж не вдається забезпечити повноцін-
ний перерозподіл електроенергії між регіонами, в яких є її надлишок, і тими, де 
відчувається її нестача. Через це більшість напрямків передачі електроенергії 
між регіонами України працюють на межі забезпечення стійкості енергосистеми, 
що знижує її надійність та ускладнює регулювання графіку навантажень. Унас-
лідок цих обставин інтеграція енергетичних систем України та ЄС ускладнюєть-
ся, через що потенціал експорту електроенергії не використовується. 

Вирішення 
викликів, 
проблем  

Визначення 
проблем,  
вимог,  

викликів  
Цифрова модернізація 

Міжнародні організації Державні органи влади та 

національні регулятори 
Наукові організації 

Фінансові інститути 
Енергетичні компанії, 
промисловість, бізнес Кадрове забезпечення 
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Визначено напрями модернізації енергетичної системи України на основі 
цифрових технологій в умовах лібералізації та інтеграції ринку електроенергії. 
Це: 1) інтелектуальна система моніторингу енергетичних потоків на основі ро-
зумних лічильників (smart metering); 2) розробка та впровадження ефективних 
методів управління споживанням та методів управління попитом на електричну 
енергію; 3) впровадження акумулювання енергії для подальшого збільшення 
використання ВДЕ та електротранспорту; 4) збільшення пропускної спромож-
ності магістральних мереж з метою усунення нерівномірності виробництва та 
споживання електроенергії; 5) впровадження перспективних технологій для си-
нхронізації вітчизняної енергосистеми з європейськими з метою повної їх син-
хронізації, збільшення експортного потенціалу, використання переваг від лібе-
ралізації та інтеграції ринків електроенергії; 6) розширення можливостей спо-
живачів обирати постачальників та ставати постачальниками електричної 
енергії; 7) розвиток кібернетичної безпеки ОЕС. 

Для підвищення якості та надійності функціонування електроенергетики 
в умовах зміни сезонного та добового навантаження у провідних країнах світу 
використовують систему методів управління споживанням електроенергії. Під 
час дослідження було узагальнено досвід США та країн ЄС, визначено найдіє-
віші та перспективні методи, що можуть бути застосовані у сучасних умовах 
для надійної роботи ОЕС України (рис. 2). 

Рис. 2. Класифікація методів управління споживанням електричної енергії 
Джерело: розроблено автором. 

Вдосконалено методичний підхід до управління попитом та ціноутворен-
ня в частині запровадження заходів за такими напрямами: цифровізація дистан-
ційного обліку обсягів споживання електроенергії; диференційовані тарифи, що 
відповідають реальним режимам електроспоживання з урахуванням параметрів 
якості та надійності енергопостачання; програми динамічної тарифікації елект-
роенергії, включаючи програми добровільного обмеження енергоспоживання за 
рахунок зміни виробничої програми та використання споживачів-регуляторів; 
графік запуску нових потужностей генерації електроенергії з ВДЕ, що дає мож-
ливість збільшити коефіцієнт цінової еластичності попиту. 

Прямі механізми Прямі методи 

Диференційована 
тарифікація за часом 
споживання 

Тарифікація в режимі 
реального часу  

Безпосереднє керування навантаженням  

Переривання навантаження  

Добровільне зменшення навантаження  

Програми динамічної тарифікації з урахуванням параметрів якості та надійності 
енергопостачання  

Непрямі механізми 

Управління споживанням 

Непрямі методи 

Управління попитом Енергоефективність 
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Результати розрахунків впровадження методів цифрового управління по-
питом на електроенергію наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Економічні ефекти використання інтелектуальних систем обліку електроенергії 

Варіанти впровадження  

інтелектуального обліку  

Загальні витрати,  

млрд  грн 

Економічний ефект,  

млрд  грн 

Термін 

окупності, років 

Повномасштабне впровадження 15,5 2,2 7,0 

Впровадження в промислових регіонах  10,3 1,6 3,7 

У мегаполісах та обласних центрах 8,1  2,2 6,5 

Точкове впровадження 5,1 0,6 8,3 

Джерело: розраховано автором. 

Розрахунки включають різні варіанти впровадження систем комерційного 
обліку електроенергії, інтелектуальних лічильників енергії, на основі яких мо-
жливо використати методи управління попитом, заснованих на диференційова-
них тарифах та тарифах реального часу. Різноманітність варіантів визначена на 
основі даних про можливості використання подібних методів та систем при рі-
зних допустимих ефектах економії та масштабах впровадження. Особливо від-
чутний ефект використання цих систем на підприємствах з великим споживан-
ням електроенергії та у густонаселених пунктах або регіонах. 

У таких умовах принципової зміни архітектури енергетичних систем 
майбутнього необхідно враховувати ризики та загрози, до яких доцільно віднести: 
1) неврахування якості та надійності постачання електричної енергії; 2) асиметрію 
інформації на ринку електричної енергії; 3) використання неадекватних методів 
управління споживанням енергії; 4) застарілу нормативно-правову базу щодо 
функціонування ринку електроенергії; 5) виключення з процесу розробки та 
впровадження нових технологій, норм та правил функціонування систем 
енергозабезпечення стейкхолдерів. 

Під час зміни архітектури енергетичних систем виникають певні ризики. 
Відповідно автором було систематизовано основні групи ризиків, що виника-
ють у процесі цифрової модернізації енергетичної системи України (рис. 3). 

Рис. 3. Систематизація ризиків формування інтелектуальної енергетичної системи 
Джерело: сформовано автором. 

Техніко-економічний ефект від впровадження цифрових технологій з 
метою формування інтелектуальної енергетичної системи України полягає у  
такому: використання ефективніших методів управління попитом на 
електроенергію дає можливість зекономити витрати споживачів у діапазоні від 
600 млн грн до 4 млрд грн щорічно; скорочення операційних витрат 
енергокомпаній становитиме 1–2 млрд дол. США щорічно; подальша інтеграція 
з європейськими електромережами уможливлює роботу паралельно з системою 

Групи ризиків 

Інституційні 
ризики 

Організаційні 
ризики 

Ризики компетенцій 
кадрового забезпечення 

Фінансові 
ризики 

Ризики технічного 
регулювання 

Операційні 
ризики 

Ризики 
кібератак 

Ризики трансферу технологій  
(права інтелектуальної власності) 
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країн ЄС (ENTSO-E); балансування графіку навантаження енергосистеми на 
внутрішньому ринку та збільшення експортного потенціалу електроенергії; 
розширення можливостей щодо використання ВДЕ до 15% в електробалансі при 
дотриманні необхідних параметрів якості та надійності електропостачання та 
досягнення встановлених для України цілей сталого розвитку; підвищення рівня 
якості електропостачання з показниками частоти струму 50±0,02 Гц, що на 
порядок вищий за існуючий; зменшення втрат споживачів від незапланованих 
відключень електроенергії через технічні проблеми у 8–10 разів; зменшення 
витрат палива на електростанції дає змогу зменшити викиди парникових газів на 
4–6% та наблизитися до виконання поставлених цілей сталого розвитку. 

У третьому розділі – «Організаційно-правове забезпечення формування 
інтелектуальної енергетичної системи України» – здійснено технологічний 
форсайт енергетичних систем; обґрунтовано концептуальні положення та 
створено дорожню карту формування інтелектуальної енергетичної системи; 
розроблено організаційно-економічний механізм (технологічну платформу) 
формування національної інтелектуальної енергетичної системи. 

Огляд системи нормативно-правого забезпечення розвитку електроенер-
гетики України показує, що в Енергетичній стратегії України до 2035 року мо-
дернізації енергосистеми країни у напрямі цифровізації її функціонування не 
приділено достатньо уваги і не запропоновано поетапний план дій щодо пере-
ходу до відповідної нової архітектури національної електроенергетичної систе-
ми. Концепція цифровізації економіки, у свою чергу, також не встановлює по-
рядок заходів конвергенції ІКТ та енергетичних технологій у частині підви-
щення вимог до сучасних систем енергозабезпечення у напрямі адаптації до 
зміни структури енергетичних балансів (використання ВДЕ), забезпечення умов 
виокремлення сегментів виробництва та збуту електроенергії від транспорту-
вання, інтеграції та синхронізації енергосистеми України з енергосистемою ЄС, 
забезпечення можливостей управління попиту з боку споживачів, досягнення 
прийнятного рівня кібербезпеки енергосистеми, екологізації та низьковуглеце-
вого розвитку системи енергозабезпечення країни. 

Визначення напрямів та етапів процесу формування вітчизняної інтелек-
туальної системи в умовах реагування на сучасні виклики передбачає прове-
дення відповідного технологічного прогнозування (форсайту), визначення ефе-
ктів від впровадження енерготехнологій, визначення точок біфуркації, тобто 
часових термінів заміщення традиційних енерготехнологій на ВДЕ, внаслідок 
чого  змінюватиметься структура енергетичного балансу. 

Результати моделювання розвитку енерготехнологій дають змогу визна-
чити перспективи розвитку енергетики (рис. 4). Факторний аналіз показав, що 
збільшення вартості органічного палива найбільше впливає на процес заміщен-
ня традиційних технологій на ВДЕ, особливо сонячної енергетики. Також впли-
вовим є фактор збільшення питомих витрат палива, що особливо важливо у разі 
використання застарілих технологій теплових електростанцій. Враховуючи те-
нденції у сфері енергетики, розроблено ескіз технологічної дорожньої карти, 
що допомагає визначити етапи та перспективи впровадження цифрових техно-
логій для формування нової архітектури енергетичної системи в Україні. 
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Альтернативна енергетика
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Рис. 4. Технологічний форсайт енергетичних систем 
Джерело: побудовано автором. 

Концептуальні положення формування національної інтелектуальної ене-
ргетичної системи спираються на результати проведеного сценарного аналізу та 
форсайту, враховують сучасні виклики у сфері енергетики, напрями цифрової 
модернізації, лібералізацію та євроінтеграцію ринків енергоресурсів, визнача-
ють документи стосовно формування інтелектуальної енергетичної системи. 
Ними є: документи щодо стратегічного планування та дорожня карта реалізації 
формування національної інтелектуальної енергетичної системи; перелік осно-
вних технологій та обладнання, які є конкурентоспроможними на вітчизняному 
та світовому ринках; енергетичний форсайт, що визначає перспективну потребу 
в обладнанні та технологіях; прогнози та заходи виявлення технологічних 
«провалів» та їх усунення; програми стосовно досліджень та розробок, транс-
феру технологій та локалізації виробництва; програма розроблення стандартів; 
програма підготовки спеціалістів у сфері цифрових (інтелектуальних) техноло-
гій для енергетичного сектору. 

Враховуючи необхідність використання сучасних методів технологічного 
прогнозування, консолідації зусиль стейкхолдерів, застосування механізмів 
державно-приватного партнерства у процесі формування нової архітектури ін-
тегрованих інтелектуальних енергетичних систем та глобальний характер тран-
сформації енергетики відповідно до сучасних викликів, вимог та тенденцій, ви-
дається доцільним застосування такого ефективного механізму, як технологічна 
платформа. Досвід використання технологічних платформ показав їх ефектив-
ність при реалізації подібних перетворень у країнах ЄС. Це дає підстави вважа-
ти доцільним використання форсайту та розробки технологічної платформи у 
процесі формування інтелектуальної енергетичної системи України (рис. 5). 

 



 12 

 

Рис. 5. Система організаційно-правового забезпечення формування  
інтелектуальної енергетичної системи України 

Джерело: розроблено автором 

Питання про функціонування технологічної платформи потребує розроб-
лення схеми взаємодії органів державної влади та суб’єктів реалізації процесу 
формування національної інтелектуальної енергосистеми. У цьому контексті 
необхідно, по-перше, визначити правовий механізм створення технологічної 
платформи, що дасть змогу чітко визначити права та обов’язки її учасників, а 
також частку їх участі в технологічній платформі та відповідальності за резуль-
тати. По-друге, створення технологічної платформи повинно набути адмініст-
ративного характеру, ініціатором чого має стати Кабінет Міністрів України. 
Стратегічний рівень має бути представлений відповідними центральними орга-
нами виконавчої влади, питаннями стратегічного розвитку повинні займатися 
міністерства. Серед регулюючих органів мають перебувати національні регуля-
тори у сфері енергетики та зв’язку. З метою координації та узгодженості роботи 
потрібно передбачити створення керівного комітету та наглядової ради. 

Процес взаємодії учасників технологічної платформи потребує відповід-
ної системно-структурної організації. Запропонована відповідна схема (рис. 6) 
орієнтована на удосконалення державно-приватного партнерства щодо техніч-
ного регулювання та інноваційного розвитку електроенергетики на основі циф-
рових технологій з урахуванням виконання зобов’язань України, взятих за Про-
токолом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства у контексті 
імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною стосовно розвитку та 
інтеграції енергетичної системи України, зміни обсягів торгівлі електроенергі-
єю, напрямів диверсифікації електробалансу.  

Енергетичний форсайт Лібералізація та інтеграція ринків енергоресурсів 

Концептуальні положення формування інтелектуальної енергетичної системи України 
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3.  Розроблення та реалізація програми стратегічних 

досліджень, що визначає середньострокові та 
далекострокові пріоритети розвитку енергосистеми. 

4.  Розроблення та реалізація програми щодо впровадження 
передових технологій, технологічних дорожніх карт, ви-
значення різноманітних механізмів та джерел фінансу-
вання, міжнародного співробітництва. 

5.  Розроблення заходів, спрямованих на удосконалення 
регулювання в науково-технічній та інноваційній сферах. 
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Рис. 6. Організаційна структура технологічної платформи 
        «Інтелектуальна енергетична система України» 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, обґрунтовано, що основою організаційно-правового забез-
печення формування інтелектуальної енергетичної системи України повинна 
стати національна технологічна платформа, що представляє принципово новий 
організаційно-економічний механізм взаємодії державних органів влади, 
суб’єктів енергетичного ринку, науково-дослідних установ та інститутів грома-
дянського суспільства на принципах консолідації зусиль та збалансування інте-
ресів усіх зацікавлених сторін у напрямі пропорційного розподілення економіч-
них ефектів сталого розвитку енергетичного сектору країни. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

рішення актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні 
організаційно-економічних засад формування інтелектуальної енергетичної 
системи України в умовах лібералізації та євроінтеграції ринку електроенергії.  

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки. 
1. Визначальними тенденціями розвитку систем енергетики є лібералізація 

та інтеграція енергетичних ринків. Перехід до низьковуглецевого розвитку ви-
суває нові вимоги стосовно збільшення частки ВДЕ в енергетичних балансах. У 
цих умовах зростають вимоги до радикальної зміни енергетичних систем у на-
прямі надійності енергозабезпечення. Особливостями функціонування та роз-
витку енергетичних систем виступають цифрові трансформації (конвергенція 
ІКТ та енергетичних технологій), децентралізація, формування активно-
адаптивного типу енергомереж, ускладнення режимів функціонування та 
управління енергосистемою, підвищення вимог до якості енергопостачання. 

2. В існуючих дослідженнях стосовно розвитку енергетичного сектору ви-
користовується англомовний термін Smart Grid, відсутність єдиної інтерпрета-
ції якого призводить до неоднозначності його застосування. Отже, врахування 
тенденцій розвитку енергетичних систем в умовах цифрових трансформацій, 
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лібералізації та інтеграції ринків електроенергії потребує чіткого визначення 
терміна «інтелектуальна енергетична система». Запропоноване автором визна-
чення, на відміну від існуючих, має більш комплексний вигляд оскільки врахо-
вує усі перспективні напрями розвитку енергетичних систем. 

3. Значний рівень невизначеності щодо майбутніх умов розвитку енергети-
ки, кон’юнктури ринків енергоресурсів, характеристик енерготехнологій зумо-
влює потребу в уточненні сценарних умов та прогнозних горизонтів зміни 
структурних пропорцій енергетичних балансів. В умовах низької ефективності 
програмно-цільового методу планування розвитку енергетичного сектору і 
впровадження енергоефективних технологій виникає необхідність пошуку но-
вих методичних підходів до технологічного прогнозування. Одним із сучасних 
методів стратегічного бачення майбутнього енергетики, що набуває поширення 
у провідних країнах світу, є енергетичний форсайт. Він одночасно є і цільовим 
прогнозом, і планом його виконання. Через це енергетичний форсайт доцільно 
застосувати у процесі розроблення організаційно-економічного механізму фор-
мування інтелектуальної енергетичної системи національного господарства. 

4. У сучасних умовах лібералізації та інтеграції ринку електроенергії Украї-
ни з країнами ЄС постає проблема синхронізації роботи енергосистем, що, у 
свою чергу, обумовлює підвищені вимоги до узгодження параметрів надійності 
їх функціонування та підвищення показників якості електроенергії. Синхроні-
зація енергетичних систем України та ЄС має низку суттєвих переваг стосовно 
міжсистемного балансуючого перетікання та взаємовигідної торгівлі. Разом із 
тим об’єднання електромереж у Європі відбувається одночасно зі зміною архі-
тектури систем енергозабезпечення у напрямі формування єдиного європейсь-
кого ринку електроенергії на основі єдиних стандартів. Огляд проблем цифро-
візації енергосистем у країнах Європи засвідчує, що навіть технологічно розви-
нена енергомережа Європи стикається із проблемами структурно-технологічної 
модернізації через різну структуру виробництва, попиту на енергоресурси та 
принципи організації національних енергетичних ринків. Для розв’язання цих 
проблем у країнах ЄС запропоновано механізм Європейської технологічної 
платформи інтелектуальних енергетичних мереж майбутнього. Отже, інтеграція 
енергосистем України та ЄС можлива лише за умови поєднання базових прин-
ципів та підходів до модернізації енергетичних систем на основі цифровізації. 

5. Цифрова трансформація енергетики – закономірний етап розвитку енер-
гетичних систем у розвинених країнах світу. Проте в кожній із цих країн на-
прями впровадження цифрових технологій зумовлені національними особливо-
стями побудови енергетичних систем. Характерними ознаками функціонування 
ОЕС України є наявність надлишкових, проте фізично застарілих генеруючих 
потужностей, дефіцит маневрових потужностей, розбалансування логістики по-
стачання первинних енергоресурсів, недосконала політика тарифоутворення, 
непрозорість обліку енергетичних потоків. Разом із тим у країні відбувається 
прискорене використання ВДЕ. Запровадження конкурентного ринку електрое-
нергії передбачає включення в систему ринкових відносин кваліфікованих спо-
живачів і значно підвищує вимоги щодо інформаційно-програмного забезпе-
чення системи управління енергетичною системою. 
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6. Проблеми функціонування ОЕС України створюють ризики виникнення 
кризових ситуацій у системі енергозабезпечення за будь-яких незначних внут-
рішніх та зовнішніх збурень різного характеру: політичних, економічних, еко-
логічних, техногенних. Поряд із тим невідворотність цифрової трансформації 
енергетики країни створює додаткові загрози в частині кібербезпеки вітчизня-
ної системи енергопостачання, що призводять до значних збитків у масштабі 
країни. Розроблена класифікація завдань модернізації енергетичної системи 
України дозволяє визначити пріоритетні напрями цифрової трансформації ене-
ргетичної системи країни. Серед першочергових напрямів цифровізації енерге-
тики постає розвиток вітчизняного ринку «розумних» лічильників, комутацій-
ного обладнання, а також відродження вітчизняної галузі мікроелектроніки. До 
пріоритетних напрямів має бути віднесено розробку комплексу заходів із під-
вищення рівня кібербезпеки енергетичної системи країни. 

7. Надійність та стійкість до будь-яких загроз енергетичної системи в умо-
вах запровадження ринкових відносин полягає перш за все у збалансуванні по-
питу та пропозиції на ринку електроенергії та аварійного реагування в режимі 
реального часу. Для вирішення проблем управління попитом на електроенергію 
та удосконалення системи ціноутворення запропоновано: методичні положення 
стосовно цифровізації дистанційного обліку (моніторингу) обсягів споживання 
електроенергії; диференційовані тарифи, що відповідають реальним режимам 
електроспоживання з урахуванням параметрів якості та надійності енергопо-
стачання; програми динамічної тарифікації електроенергії, взаємоузгодженої 
між учасниками ринку, включаючи програми добровільного обмеження енерго-
споживання за рахунок зміни виробничої програми та методів управління спо-
живачів-регуляторів; графік запуску встановлених потужностей генерації елек-
троенергії з ВДЕ, що дає можливість збільшити коефіцієнт еластичності попиту 
залежно від цін на електроенергію. 

8. Економічні наслідки від впровадження цифрових технологій прогнозу-
ються як на рівні суб’єктів ринку електроенергії, так і на рівні держави загалом. 
За рахунок впровадження інтелектуального обліку електроенергії можливо до-
сягти економії енергоспоживання на рівні 20% та вирішити питання прозорості 
енергетичних потоків національного господарства (асиметрії інформації). У 
свою чергу це допоможе регулятору визначити об’єктивно обумовлений рівень 
тарифів на електроенергію і тепло. Для споживачів важливими наслідками є 
підвищення рівня якості електроенергії, можливість керувати обсягами та вар-
тістю споживання електроенергії, зменшення збитків від переривів в енергопо-
стачанні, у тому числі від здійснення кібератак. При наявності власних генеру-
ючих потужностей споживач стає активним учасником (виробником) на ринку 
електроенергії, що у свою чергу зменшує системні технологічні втрати та еко-
номічні витрати постачальників у розширення енергомереж. Для підприємств 
генерації ефект полягає у зменшенні операційних витрат до 2 млрд дол. США 
щорічно за рахунок згладжування графіку навантаження. Значних результатів 
можливо досягти в секторі розподілення електроенергії, зокрема скоротити на 
50% втрати в електромережах, а також на 10% зменшити витрати на технічне 
обслуговування та ремонт обладнання.  
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9. Запропоновані концептуальні положення формування інтелектуальної 
енергетичної системи України враховують сучасні виклики у сфері енергетики 
та визначають напрями, етапи, організаційно-економічний механізм та правове 
забезпечення. Розроблення технологічної дорожньої карти формування інтелек-
туальної енергетичної системи України потребує факторного аналізу сценарних 
умов розвитку енергетики, який показує, що за інших рівних умов найбільш 
вагомий вплив на часові інтервали конкурентоспроможності різних технологій 
генерації електроенергії чинять собівартість виробництва та вартість встанов-
леної потужності. Використання модельного інструментарію дає можливість 
визначення точок біфуркації конкурентоспроможності різних енерготехнологій, 
за якими відбуватиметься радикальна зміна структури енергетичних балансів. 

10. Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енер-
гетичної системи України розглядається як національна технологічна платфор-
ма. Для координації зусиль усіх зацікавлених сторін розроблено організаційну 
схему, що має забезпечити зв’язок між науково-дослідними установами, бізне-
сом, суспільними та державними інститутами для формування стратегії сталого 
розвитку електроенергетики країни. Реалізацією відповідних завдань, у тому 
числі в рамках міжнародної співпраці, повинні займатися окремі робочі групи, 
створення яких має відбуватися з урахуванням цифрових компетенцій. Коорди-
нація національної та європейської технологічних платформ інтелектуальних 
енергетичних систем становитиме надійний фундамент для інтеграції України 
та ЄС у сфері енергетики. 
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АНОТАЦІЯ 
Биконя О.С. Організаційно-економічний механізм формування 

інтелектуальної енергетичної системи України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. – Державна установа «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України». – Київ, 2019. 

У дисертації обґрунтовано організаційно-економічні засади формування 
національної інтелектуальної енергетичної системи в умовах лібералізації та 
євроінтеграції ринку електроенергії України. 

Виявлено проблеми функціонування та розвитку енергетичного сектору в 
умовах лібералізації та інтеграції енергетичних ринків. Виділено найбільш 
адаптивні до існуючих обставин методи технологічного прогнозування та 
організаційні форми планування технологічних змін, зокрема доведено 
необхідність застосування енергетичного форсайту. Проведено аналіз процесів 
формування інтегрованих енергетичних систем на основі конвергенції 
інформаційних та енергетичних технологій у провідних країнах світу. 
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Виявлено особливості функціонування та чинники розвитку енергетичної 
системи України. Визначено напрями модернізації енергетичної системи 
України на основі цифрових технологій. Запропоновано напрями 
удосконалення методів управління попитом на електроенергію з використанням 
цифрових технологій. Здійснено систематизацію можливих загроз, ризиків та 
оцінку економічних ефектів цифрової модернізації національної енергосистеми. 

Запропоновано концептуальні положення формування інтелектуальної 
енергетичної системи України. Розроблено організаційно-економічний 
механізм (технологічну платформу) «Інтелектуальна енергетична система 
України». Розроблено пропозиції щодо правового забезпечення процесу 
формування інтегрованої інтелектуальної енергосистеми України. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, організаційно-економічний 
механізм, енергетичний сектор, енергетична система, ринок електроенергії, 
цифрові трансформації, форсайт, конвергенція технологій, інтеграція, 
управління попитом. 

АННОТАЦИЯ 
Быконя А.С. Организационно-экономический механизм формирования 

интеллектуальной энергетической системы Украины. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяй-
ством. – Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирова-
ния НАН Украины». – Киев, 2019. 

В диссертации разработаны организационно-экономические основы фор-
мирования национальной интеллектуальной энергетической системы в услови-
ях либерализации и евроинтеграции рынка электроэнергии Украины. 

Выявлены проблемы функционирования и развития энергетического сек-
тора в условиях либерализации и интеграции энергетических рынков. Обосно-
вано применение современных методов технологического прогнозирования и 
планирования развития энергетических систем, в частности применения энер-
гетического форсайта. Проведен сравнительный анализ процессов формирова-
ния интегрированных энергетических систем на основе конвергенции инфор-
мационных и энергетических технологий в развитых странах мира. 

Выявлены особенности функционирования и факторы развития энергети-
ческой системы Украины. Определены направления модернизации энергетиче-
ской системы страны на основе цифровых технологий. Представлена классифи-
кация и спецификация задач цифровой модернизации энергетической системы 
национального хозяйства. Предложены направления совершенствования мето-
дов управления спросом на электроэнергию с использованием цифровых тех-
нологий. Проведена систематизация возможных угроз, рисков и оценка эконо-
мических эффектов цифровой модернизации национальной энергосистемы. 

Проведено прогнозирование развития макротехнологий в сфере энергети-
ки, определены точки бифуркации конкурентоспособности различных энерго-
технологий. Сделаны оценки экономических последствий внедрения цифровых 
технологий в энергетичесой системе как на уровне субъектов энергорынка так и 
на общегосударственном уровне. 



 20 

Предложены концептуальные положения формирования интеллектуаль-
ной энергетической системы Украины. Разработан организационно-
экономический  механизм (технологическая платформа) «Интеллектуальная 
энергетическая система Украины». Осуществлены прогнозные оценки времен-
ных интервалов цифровой трансформации архитектуры энергетических сетей. 
Разработаны предложения по организационно-правовому обеспечению процес-
са формирования интегрированной интеллектуальной энергосистемы Украины. 

Ключевые слова: инновационное развитие, организационно-
экономический механизм, энергетический сектор, энергетическая система, 
рынок электроэнергии, цифровые трансформации, форсайт, конвергенция 
технологий, интеграция, управление спросом. 

ANNOTATION 
Bykonia O.S. Organizational and economic mechanism of formation of the 

intellectual energy system of Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – Economics 

and Management of National Economy. – State Institution «Institute for Economics 
and Forecasting of NAS of Ukraine». – Kyiv, 2019. 

The thesis investigates the organizational and economic principles of the 
formation of the domestic intellectual energy system in the liberalization and 
European integration’s conditions of the electricity market of Ukraine. 

The problems of the energy sector’s functioning and development in the 
context of liberalization and integration of energy markets have been identified. It is 
highlighted to the existing circumstances the most adaptive methods of technological 
forecasting and organizational forms of planning of technological changes of energy 
systems. In particular, the necessity of energy foresight using has been proved. A 
comparative analysis of the processes of formation of integrated energy systems 
based on the convergence of information and energy technologies in the leading 
countries of the world has been carried out. 

The peculiarities of functioning and factors of development of the energy 
system of Ukraine are revealed. The directions of modernization of the Ukrainian 
energy system based on digital technologies are determined. The directions of 
improvement of methods of management of the electricity demand using digital 
technologies are proposed. Systematization of possible threats, risks and assessment 
of the economic effects of digital modernization of the national power system have 
been carried out. 

The directions and stages of implementation of the intelligent energy system in 
Ukraine are determined. The conceptual principles of formation of the intellectual 
energy system of Ukraine are proposed. The structural scheme of the technological 
platform "Intelligent Energy System of Ukraine" has been developed. Proposals for 
regulatory support of the process of formation of the integrated intellectual power 
system of Ukraine have been elaborated. 

Keywords: innovative development, organizational and economic mechanism, 
energy sector, energy system, electricity market, digital transformations, foresight, 
technology convergence, integration, demand management. 
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