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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. 

Проаналізовано існуючі національні практики та досвід міжнародного 

співробітництва у сфері цифровізації енергетики. Визначено, що 

цифровізація енергетики є сучасною тенденцією розвитку енергетичних 

систем провідних країн світу, хоча передумови, чинники та мотиви її 

реалізації можуть значно різнитися залежно від національних особливостей. 

Виявлено особливості функціонування та чинники розвитку 

енергетичної системи України. Визначено напрями модернізації енергетичної 

системи України на основі цифрових технологій. Представлено класифікацію 

та специфікацію задач цифрової модернізації енергетичної системи 

національного господарства. Визначені актуальні проблеми щодо 

забезпечення надійності та ефективності функціонування вітчизняної 

електроенергетики. Розглянуто методи та форми управління споживанням 

електроенергії. Обґрунтовано необхідність трансформації існуючої системи 
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управління та регулювання на основі інтеграції інформаційно-

комунікаційних та енергетичних 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. Доведено, що прогрес у формуванні 

інтелектуальної системи енергозабезпечення національного господарства 

залежить від низки факторів організаційно-економічного характеру. 

Проведено секторальний аналіз особливостей процесу цифрових 

трансформацій у вирішенні окремих завдань розвитку енергетики країни. 

Визначено необхідність впровадження нового механізму ефективного 

розвитку перспективних галузей економіки. 

Проведено прогнозування розвитку макротехнологій в сфері 

енергетики, визначені точки біфуркації конкурентоспроможності різних 

енерготехнологій. Зроблено оцінки економічних наслідків впровадження 

цифрових технологій в енергетичні системи як на рівні суб’єктів 

енергоринку, так і на загальнодержавному рівні. 

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. 

Проаналізовано європейський досвід формування та розвитку 

технологічних платформ як базового інструменту реалізації інноваційної 

політики, економічного зростання стратегічно важливих галузей та 

технологічного розвитку країн Європейського Союзу. Запропоновано 

розглядати технологічну платформу як бізнес-модель цифрового розвитку 

інфраструктурних галузей економіки, зокрема цифровізації енергетичної 

інфраструктури. Розроблено структуру та представлено можливості 

технологічної платформи впровадження інтелектуальної енергетичної 
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системи в Україні. Розроблено пропозиції щодо реалізації концепції 

інтелектуальної енергетичної мережі в рамках цифрової трансформації 

економіки України. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, організаційно-економічний 

механізм, енергетичний сектор, енергетична система, ринок електроенергії, 

цифрові трансформації, форсайт, конвергенція технологій, інтеграція, 

управління попитом. 

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 

existing national practices and experience of international cooperation in the field 

of energy digitalization are analyzed. It is determined that the digitalization of 

energy is a modern trend in the development of energy systems of the leading 

countries of the world. However, the prerequisites, reasons and motives for its 

implementation may vary significantly depending on national characteristics. 
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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. Actual problems on ensuring the reliability and 

efficiency of the domestic electricity industry are identified. Methods and forms of 

energy consumption management are considered. The necessity of transforming 

the existing management and regulation system based on the integration of 

information, communication and energy technologies is substantiated. 

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. It is proved 

that progress in the formation of an intellectual energy supply system for the 

national economy depends on a number of organizational and economic factors. A 

sector analysis of the features of the process of digital transformations in solving 

certain problems of the country's energy development has been carried out. The 

necessity of introducing a new mechanism for the effective development of 

promising sectors of the economy is determined. 

The forecasting of the development of macro technologies in the energy 

sector is carried out. The competitiveness bifurcation points of various energy 

technologies are determined. The economic impact of the introduction of digital 

technologies in energy systems is assessed both at the level of energy market 

entities and at the national level. 

The European experience of the formation and development of technological 

platforms as a basic tool for the implementation of innovative policies, economic 
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growth of strategically important industries and technological development of the 

countries of the European Union is analyzed. It is proposed to consider the 

technological platform of the business model of the digital development of 

infrastructure sectors of the economy, in particular, the digitalization of energy 

infrastructure. The structure is developed and the capabilities of the technological 

platform for introducing an intelligent energy system in Ukraine are presented. The 

proposals on the implementation of the concept of an intelligent energy network in 

the framework of the digital transformation of the Ukrainian economy have been 

developed. 

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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЕС – атомна електростанція; 

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії; 

ВЕС – вітрова електростанція; 

ГАЕС – гідроакумулююча електростанція; 

ГЕС – гідроелектростанція; 

ЄС – Європейський Союз; 

ЄТП – європейська технологічна платформа; 

ЄТПЕМ – Європейська технологічна платформа електромереж 

майбутнього; 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство; 

ЛЕП – лінії електропередач; 

НКРЕКП  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг;

ОЕС – Об’єднана енергетична система; 

ОРЕ – оптовий ринок електроенергії; 

СЕС – сонячна електростанція. 

ТЕС – теплова електрична станція; 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль; 

ТП – технологічна платформа; 

ЦОВВ – центральний орган виконавчої влади; 

DSM – заходи по управлінню споживанням (Demand Side 

Management); 

SCADA – технічні засоби систем диспетчерського управління; 

Smart Grid  інтелектуальна енергетична система або мережа. 
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ВСТУП 

Розвиток сучасної Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України 

відбувається 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 вітчизняної 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 

національної економіки, у тому числі й інфраструктурних, до яких 

відноситься енергетична система країни. За цих обставин традиційні методи 

стратегічного планування 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 монопольного типу. Необхідність 

кардинальних змін в енергетичній сфері країни обумовлена 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 зазначених 

чинників вимагає розробки організаційно-економічного механізму 

формування інтелектуальної енергетичної системи країни. 

Проблеми інноваційного розвитку та переходу промисловості на якісно 

новий рівень досліджували Дж. Ріфкін [1], К. Фрімен [2], К. Шваб [3] та інші. 

Серед вітчизняних вчених свій вклад у дослідження інноваційного розвитку 

національного господарства зробили такі вчені, як В.П. Александрова[4], 

О.І. Амоша [5], Ю.М. Бажал [4], О.С. Вишневський [6], В.М. Геєць [7], 



13 

 

Ю.З. Драчук [8], І.Ю. Єгоров [9], Ю.В. Кіндзерський [10], О.О. Лапко [11], 

В.І. Ляшенко [6], І.В. Одотюк [12], І.Л. Петрова [13]. 

Проблеми енергетичної безпеки, сталого розвитку енергетичного 

сектору та ринків енергоресурсів досліджували В.О. Бараннік [14], 

О.А. Дячук [15], А.С. Завербний [16], К.О. Кузнєцова [17], В.Е. Лір [18], 

В.В. Микитенко [19], І.В. Недін [20], Б.З. Піріашвілі [21], Р.З. Подолець [15], 

Б.С. Серебренніков [22], І.К. Чукаєва [23] 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 [24], М.І. Воропай [25], 

Б.Б. Кобець [26], В.Р. Окороков [27], Д.І. Олійник [28]. 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 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. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у межах тем: 

«Вплив світової кон’юнктури та інтеграційних процесів на розвиток базових 

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

ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та 
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протекціонізму в торгівлі» (№ 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 систем» 

(№ ДР 0113U004105), «Інвентаризація стану виконання зобов’язань, взятих 

за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом в частині енергетичного співробітництва» 

(№ ДР 0116U006088), «Цифрові технології в інноваційній трансформації 

економіки України» (№ ДР 0118U005472), у межах яких автором розроблені 

рекомендації щодо формування інтелектуальної енергетичної системи в 

Україні. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування організаційно-економічних засад формування національної 

інтегрованої 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 

енергетичної системи у контексті лібералізації та європейської інтеграції 

ринку електроенергії; 

– навести класифікацію та специфікацію завдань цифрової модернізації 

енергетичної системи національного господарства; 

– здійснити систематизацію можливих загроз, ризиків та оцінити економічні 

ефекти цифрової модернізації національної енергетичної системи; 
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– запропонувати концептуальні положення формування вітчизняної 

інтелектуальної енергетичної системи; 

– розробити організаційно-економічний механізм та пропозиції 

(рекомендації) щодо організаційно-правового забезпечення формування 

інтегрованої інтелектуальної енергетичної системи в Україні. 

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 систем майбутнього, статистичний аналіз для 

техніко-економічного аналізу функціонування національної енергетичної 

системи, технологічне прогнозування та форсайт для оцінки перспективних 

змін архітектури енергетичних систем, економіко-математичне моделювання 

та сценарний аналіз для порівняльної оцінки перспективного розвитку 

окремих енергетичних технологій. Інформаційну базу дослідження 

становили нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

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 
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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; 

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; 
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– 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 

наукових 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, основними з яких є: інформаційно-аналітична записка «Щодо 

формування інформаційно-комунікаційної системи моніторингу, управління 

та прогнозування техніко-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 інтелектуальної енергетичної системи України); 

проект Концепції Державної цільової програми «Інтелектуальна енергетична 
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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 енергетичних потоків як механізм 

підвищення енергоефективності економіки і прозорості ціноутворення на 

ринках енергоресурсів» (вих. № 135-13/689 від 13.12.2018 р.) (авторський 

внесок – оцінка можливостей впровадження цифрового 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. 

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 

використано лише ті положення, які є результатом особистих розробок 

автора, їх перелік конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки та положення 

дисертації оприлюднено та обговорено на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Інформаційні технології та моделювання в економіці» 

(м. Черкаси, 2012 р.), «Ринкові економічні механізми сталого розвитку: 

інноваційне та фінансове забезпечення» (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 семінарі з 

міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні 

аспекти її забезпечення» (м. Черкаси, 2011 р.); на всеукраїнських науково-
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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 

доповідях, 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЦИФРОВИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ 

 

1.1. Розвиток  енергетичних систем в умовах цифрових 

трансформацій, лібералізації та інтеграції ринків електроенергії 

 

Розвиток енергетики пов’язують зі зниженням викидів парникових 

газів, лібералізацією та інтеграцією енергетичних ринків, впровадженням 

інноваційних 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 електроенергії та маневрових генеруючих потужностей, 

волатильність цін та нестабільне постачання первинних енергоносіїв, 

невпорядкований доступ до електромережі нових учасників ринку 

електроенергії, перехід від вузькогалузевого принципу стратегічного 

планування до інтегрованого ресурсного планування розвитку енергетичного 

сектору національного господарства [29-31]. Означені тенденції 

супроводжуються процесами розвитку цифрової енергетики, що створює 

нові виклики для подальшого розвитку національних енергетичних систем. 

Відповідно доцільним є дослідження питань стосовно подальшого 

розвитку енергетичних систем в умовах цифрових трансформацій, 

лібералізації та інтеграції ринків електроенергії. Також важливим є розгляд 

тенденцій в сфері енергетики в контексті сталого розвитку, оскільки він 

пов’язаний з вищезазначеними умовами. 

У провідних країнах світу, які опановують інноваційні технології 

«Індустрії 4.0», цифрові трансформації розглядаються як стратегічний 

напрям підвищення конкурентоспроможності національних економік в 

умовах глокалізації світової торгівлі [1; 3]. Особливості розвитку 
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інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) зумовлюють їх конвергенцію 

перш за все у мережевих сферах економічної діяльності: засобах зв’язку та 

масової інформації, електроенергетиці та газопостачанні, транспортній 

інфраструктурі. Здебільшого саме стан і безпека об’єктів критичної 

інфраструктури є запорукою економічної ефективності та 

конкурентоспроможності національного господарства загалом. 

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки країн світу 

та України стали предметом ґрунтовного дослідження, проведеного в 

Інституті економіки та прогнозування НАН України [32–35]. Одним із 

ключових завдань економічного розвитку України є реалізація енергетичної 

політики сталого розвитку, досягнення прийнятного рівня національної 

енергетичної безпеки [36]. У наукових працях розкриваються стратегічні 

імперативи розвитку ринку електроенергії в контексті впливу внутрішніх і 

зовнішніх викликів [37–39]. Науково-практичні підходи до постановки і 

вирішення завдань цифрової трансформації економіки України розкриті в 

монографії, підготовленій за результатами досліджень, проведених в 

Інституті промисловості НАН України [6]. Автори, зокрема, виокремили 

головні етапи цифрової революції, розкрили загрози і можливості, які 

відкриває розвиток ІКТ для економіки та суспільства. Магістральним 

напрямом оптимізації функціонування енергосистем на мікро- та 

макрорівнях є автоматизація управління ними [39; 40]. За сучасних умов 

енергоменеджмент розвивається у напрямі переходу до цифрових технологій, 

формування інтелектуальної інфраструктури, побудови смарт-мереж або 

інтелектуальних енергетичних систем [41]. 

Процес цифровізації енергетичного сектору та електроенергетики 

пов’язаний зі зниженням викидів парникових газів, децентралізацією 

енергетичних систем та цифровізацією, тобто ключовими інноваційними 

тенденціями розвитку енергетики. Саме за результатами реалізації цих 

напрямів модернізації сучасних енергетичних систем оцінюється прогрес у 

напрямі формування цифрової енергетики майбутнього [31; 42] 
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В останнє десятиліття в світі зростає інтерес до цифрової 

трансформації енергетичних систем на базі нової концепції, яка в іноземній 

науковій літературі отримала назву Smart Grid. Назва концепції трактується 

як «розумна» або «інтелектуальна енергосистема» [44; 45]. 

На сьогодні відсутня єдина інтерпретація терміну Smart Grid. У США 

інтелектуальна енергетична система визначена Міністерством енергетики як 

«повністю автоматизована енергетична система, що забезпечує двосторонній 

потік електричної енергії та інформації між електричними станціями і 

пристроями повсюдно. Smart Grid за рахунок застосування новітніх 

технологій, інструментів і методів наповнює електроенергетику «знаннями», 

що дозволяють значно підвищити ефективність функціонування 

енергетичної системи ... » [46]. 

Національна лабораторія енергетичних технологій вищезазначеного 

міністерства розглядає інтелектуальні енергетичні системи як сукупність 

організаційних змін, нової моделі процесів, рішень в області інформаційних 

технологій, а також рішень в області автоматизованих систем управління 

технологічними процесами і диспетчерського управління в 

електроенергетиці [47]. 

Найбільш повно загальну функціонально-технологічну ідеологію цієї 

концепції, на думку вчених Кобця Б.Б. та Волкової І.О., відображає 

сформульоване Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки 

(Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE) визначення Smart Grid як 

концепції повністю інтегрованої, саморегулюючої і самовідновлювальної 

електроенергетичної системи, що має мережеву топологію та включає в себе 

всі генеруючі джерела, магістральні і розподільні мережі і всі види 

споживачів електричної енергії, керовані єдиною мережею інформаційно-

керуючих пристроїв і систем в режимі реального часу [26]. 

В країнах ЄС розглядають інтелектуальні енергетичні системи як 

«електричні мережі, що в майбутньому задовольнять вимогам щодо 

енергоефективного та економічного функціонування енергосистеми за 
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рахунок скоординованого управління і за допомогою сучасних двосторонніх 

комунікацій між елементами електричних мереж, електричними станціями, 

акумулюють пристроями та споживачами» [48]. 

Наразі відсутня єдина інтерпретація терміна інтелектуальна енергетична 

система (Smart Grid). У країнах Азії, ЄС та США кардинально розрізняються 

передумови, напрями та завдання цифрової модернізації енергетичних систем. 

Тому доцільним є визначення інтелектуальної енергетичної системи як 

активно-адаптивної, інтегрованої електроенергетичної системи, що має 

комбіновану мережеву топологію поєднання традиційних та відновлюваних 

джерел енергії, автоматизовану цифрову підсистему управління, що дозволяє 

забезпечити синхронізацію режимів та надійність 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. 

Наразі розвиток світової економіки не можливо уявити без розвитку 

сфери енергетики та енергоефективності. На розвиток енергетичного сектору 

все вагоміше впливають як соціально-економічні, так і геополітичні та 

екологічні чинники. Також треба зазначити важливий вплив інновацій не 

тільки на розвиток економіки в цілому, а також на енергетичний сектор. На 

думку вчених та провідних міжнародних організацій, що займаються 

дослідженнями в даній сфері, в довгостроковій перспективі динаміку 

розвитку світової економіки та енергетичних ринків потрібно розглядати в 

рамках єдиного підходу. Тобто не тільки з економічної точки зору, а також з 

енергетичної та екологічної. Основні протиріччя розвитку світової економіки 

призводять до масштабних кризових явищ, що впливають на розвиток 

економіки та енергозабезпечення зокрема. Так накопичення проблем в 

ресурсному та фінансовому забезпеченні, екологічні та інші соціальні 

проблеми призводять до зміни поглядів на розвиток певних галузей 

економіки. В окремих випадках загострення економічних криз призводило до 
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зміни тенденцій розвитку як світової економіки, так сфери енергетики та 

енергоефективності [31; 49; 50]. 

Економічні кризові явища, що відбулися в світі за останнє століття, 

мали значний вплив на зміну тенденцій в розвитку світової енергетики та 

навіть на зміну поглядів щодо розвитку економік окремих країн. 

Перші економічні кризові явища, що вплинули на енергетику, 

проявилися на початку минулого століття. Відбулося посилення державного 

регулювання в сфері енергетики в провідних країнах світу, особливо в 

Сполучених Штатах Америки та Німеччині. В ХХ столітті відбувався процес 

індустріалізації економіки. Всі ці процеси призвели до збільшення споживання 

електроенергії та використання нафти для виробництва палива [50; 51].  

Загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході та новий етап 

взаємовідносин між провідними країнами світу призвели до енергетичної 

кризи 70-х років минулого століття. Так відбулася нафтова криза 1974-1979 

років, що мала вплив на розвиток атомної енергетики та посилення політики 

диверсифікації поставок енергоресурсів. В даний період відбулись зміни в 

державному регулюванні в сфері енергетики. В США та Західній Європі 

з’явилися передумови для переходу від індустріальної до постіндустріальної 

економіки, відбувався розвиток приватного підприємництва. Це призвело до 

зростання попиту дрібним та середнім бізнесом на природний газ та 

збільшення використання енергетичних ресурсів в житлово-комунальній 

сфері [18]. 

На початку ХХІ століття процеси, що призвели до зміни клімату та 

економічної кризи змінили погляди на розвиток світової енергетики [11; 53]. 

Нова система поглядів або парадигма передбачає посилення державного 

регулювання, переходу родовищ вуглеводнів під контроль національних 

енергетичних компаній, розвиток міжнародної та національної енергетичної 

безпеки, розвиток енергозбереження, підвищення енергоефективності в 

різних сферах народного господарства, активну зміну в енергетичному 

балансі, а саме збільшення відновлюваних джерел енергії [54]. 
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З вищенаведених фактів можна зробити припущення, що масштабні 

кризові явища в світовій економіці мають значний вплив на динаміку 

розвитку як світової енергетики, так і окремих її галузей. Це відбувається за 

рахунок зміни попиту на різні види енергетичних ресурсів, а також підходів 

до державного регулювання в сфері енергетики. Напрями та темпи розвитку 

енергетичних систем залежать від зміни низки факторів політичного, 

економічного, технологічного характеру.  

З метою визначення закономірностей та тенденцій розвитку 

енергетичних систем доцільно розглянути основні передумови, що 

визначають зміни в цих системах. Так, починаючи з промислових революцій 

використання різних видів паливно-енергетичних ресурсів набувало все 

більшого значення для розвитку промисловості, транспорту та житлово-

комунального господарства [18]. Це у свою чергу призвело до змін в 

економіці різних країн та суспільстві. 

Передумовою збільшення інвестицій в енергетичному секторі є 

збільшення попиту на енергетичні ресурси з боку споживачів [53; 55]. 

Перспективи подальшого розвитку енергетичних систем визначають  також 

демографічні, кліматичні зміни та економічні фактори.  

У минулому столітті збільшення обсягів використання паливно-

енергетичних ресурсів в світі обумовлено розвитком промисловості та 

економіки провідних країн. Попит на енергетичні ресурси досить точно 

можливо було спрогнозувати та відповідно планувати розвиток 

енергетичного сектору. Особливо це стосується електрозабезпечення. 

Починаючи з кінця минулого століття ситуація змінилася у зв’язку зі 

збільшенням техніки, що споживає електричну енергію та збільшенням 

побутового електроспоживання. Впродовж останніх десятиліть відбуваються 

зміни у характері використання електроенергії, що спричиняє появу нових 

вимог до виробництва та споживання енергетичних ресурсів [18]. 

Особливого значення на розвиток енергетичних систем набуває вплив 

реформ в різних галузях енергетики. Так на ринках природного газу та 
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електричної енергії почалися процеси реформування, що призводять до 

лібералізації та інтеграції даних ринків. Внаслідок цього відбуваються зміни 

у системі державного регулювання енергетичного сектору.  

З метою недопущення необґрунтованих цін на ринку електричної 

енергії та зниження конкурентоспроможності економіки система державного 

регулювання повинна враховувати особливості функціонування 

енергетичного сектору. Тому в різних країнах світу для підвищення 

ефективності електроенергетичної галузі використовують різноманітні 

напрями реформування галузі. До основних напрямів реформування галузі 

слід віднести: приватизацію електроенергетичних підприємств, перебудову 

структури електроенергетики, дерегуляцію в галузі, лібералізацію та 

інтеграцію на ринку електроенергії. 

Початок лібералізації ринку електричної енергії було покладено у 

Великобританії в 90-х роках минулого століття. Процеси зміни в 

функціонуванні та розвитку електроенергетики значною мірою залежать від 

процесів виробництва, розподілу та споживання електричної енергії [56, 

с. 65; 57]. Так на відміну від газопостачання, теплопостачання та 

водопостачання для функціонування електроенергетичної системи необхідна 

система оперативно-диспетчерського управління, що забезпечить керування 

різними режимами енергосистеми. Для такої галузі економіки як 

електроенергетика притаманні свої особливості функціонування, що 

обумовлюються: 

1) відсутністю можливості зберігати великі обсяги електричної енергії; 

2) існуванням жорсткого зв’язку різних типів електростанцій та 

електроустановок споживачів; 

3) швидкістю поширення аварій на значній території; 

4) порушенням надійності постачання електроенергії споживачам. 

Необхідно зазначити, що в окремих випадках процеси лібералізації та 

приватизації не вирішили питання підвищення ефективності функціонування 

галузі. Також не відбулося активного впровадження технологій та 
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управлінських інновацій в енергетичних компаніях. Так не досягнуто 

очікуваного результату в країнах Латинської Америки. В багатьох країнах 

даного регіону реформи в енергетичному секторі призвели до зростання 

тарифів на електроенергію. Як реакція на ситуацію відбулося посилення 

впливу державного регулювання на ринках електричної енергії.  

Потрібно зазначити, що цілі підвищення рівня функціонування 

електроенергетики різняться в залежності від країни. В першу чергу для 

окремо взятої країни цілі реформування визначали стан її економіки та 

енергетичного сектору. Важливим фактором був обсяг ресурсного 

забезпечення та обсяг інвестицій в енергетичний сектор країни. Проте, для 

більшості країн можна визначити певні загальні та першочергові пріоритети 

реформування електроенергетичної галузі. Наприклад, у Великій Британії 

першочерговим пріоритетом при реформуванні було зниження тарифів на 

електроенергію [57]. Основні зусилля по вирішенню даної проблеми були 

направлені на підвищення ефективності функціонування електроенергетики. 

Схожі процеси відбувалися в Австралії. 

Деякі країни Латинської Америки для вирішення даного питання 

вибрали шлях збільшення інвестицій у галузь. В Сполучених Штатах 

Америки та Норвегії пішли шляхом усунення різниці в цінах на електричну 

енергію між різними регіонами цих країн. Але головним напрямом є 

створення енергосистеми, яка забезпечить надійне постачання електроенергії 

споживачам [58; 59]. 

Враховуючи досвід провідних країн світу, слід зазначити, що створення 

конкурентного середовища на ринку електроенергії є досить впливовим 

фактором розвитку та підвищення ефективності функціонування ринків 

електроенергії. Наразі в багатьох країнах вже сформувались та продовжують 

формуватися різноманітні моделі ринку електроенергії [60]. 

Отже, потрібно зазначити, що для проведення реформування галузі 

потрібно враховувати її специфіку. Вона полягає в тому, що 

електроенергетика є важливою інфраструктурною частиною економіки та 
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системою, що об’єднує різноманітні господарські суб’єкти економічної 

діяльності. Діяльність підприємств галузі впливає на формування паливно-

енергетичного балансу як окремих регіонів, так і країн. Також сам процес 

виробництва і передачі електричної енергії потребує наявності жорсткої та 

централізованої системи оперативно-диспетчерського управління. 

Тенденції розвитку світової економіки вимагають перегляду поглядів 

на розвиток енергетичного сектору [29]. Домінуючим стає комплексний 

підхід до вирішення проблем майбутнього функціонування існуючого 

технологічного базису як світового господарства, так і окремих регіонів та 

галузей. Набувають все більшого значення пріоритети сталого розвитку, що 

направлені на збалансування розвитку економіки, екології та соціальної 

сфери. З метою життєзабезпечення теперішнього та майбутнього поколінь 

потрібна нова система, що ефективно регулює використання різноманітних 

ресурсів та енергії. 

Враховуючи те, що відбуваються процеси глобалізації у світовій 

економіці, енергетика теж глобалізується та потребує перегляду принципів 

розвитку, тому проблеми енергетичного сектору та сталого розвитку не 

можуть були вирішені локально. Вирішення економічних, екологічних та 

енергетичних проблем потребує створення ефективних механізмів 

взаємоузгодження інтересів країн на міжнародному рівні. Відповідно 

потрібен перегляд існуючих принципів функціонування та розвитку систем 

енергетики. 

З метою забезпечення сталого розвитку архітектура систем 

енергозабезпечення повинна зазнати змін. Спираючись на визначення дані 

Міжнародною організацією зі стандартизації, під терміном «архітектура» 

системи будемо розуміти основу організації системи, втілену в її 

компонентах, їхньої взаємодії один з одним та з оточуючим середовищем. 

Під поняттям «архітектура енергетичної системи» потрібно розуміти 

множину принципів, підходів та рішень, що використовуються з метою 

формування конкретної енергетичної системи [61]. 
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Отже, система енергозабезпечення окремо взятої країни чи регіону 

потребує змін в існуючій архітектурі відповідно до сучасних викликів з 

метою відповідності принципам сталого розвитку енергетики та 

функціонування енергосистем на новому рівні забезпечення надійності [62]. 

Розглянемо світові тенденції, що визначають розвиток інновацій в 

галузі. По-перше, слід врахувати те, що в умовах глобалізації економіки на 

високотехнологічних ринках відбувається розвиток конкуренції та 

формування в різних формах міжнародних альянсів. Поява на 

високотехнологічних ринках інноваційних технологій тільки сприяє 

збільшенню темпів динаміки розвитку цих ринків [7; 9; 6365]. 

По-друге, відбувається збільшення значення локалізації виробництва в 

енергетичному машинобудуванні. Це надає можливості створення 

оптимізованих технологічних рішень та продуктів для національних ринків,  

а також розробки та виробництва обладнання за міжнародними стандартами 

для виходу на світовий ринок продукції машинобудування [10]. 

То-третє, розвиток інновацій визначає напрями удосконалення 

продукції та технологічних рішень [4; 12], впливає на формування нового 

технологічного базису як енергетичного сектору, так і електроенергетики. 

Прикладом успішної інтеграції ринків електроенергії є створення 

загальноєвропейської енергетичної системи ENTSO-E, що була заснована у 

2009 році в рамках комплексу заходів та норм, спрямованих на формування 

єдиного, прозорого, конкурентного та ефективного європейського 

енергоринку. Сучасна ENTSO-E є результатом синхронізації 41 оператора 

енергосистем з 34 країн континентальної Європи. Основою для цього 

виступило найбільше в Європі об’єднання UCTE (Union for the Co-ordination 

of Transmission of Electricity – Спілка з координації передачі електроенергії), 

що було утворене в 1951 році та включало 16 національних енергосистем 

Західної Європи. Наразі енергосистема Європи включає декілька 

енергетичних об’єднань [66; 67]. 
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Для сучасної енергетичної системи ЄС характерним є значний розвиток 

електричних мереж вищої напруги, що має велике значення для організації 

експорту електроенергії. Вся його територія охоплена «сіткою» 

електропередачі високої напруги. Оскільки зв’язки національних 

енергосистем багатосторонні, то сумарна пропускна здатність зв’язків 

окремих національних систем з сусідами оцінюється від 15-20 млн кВт в 

центральній частині об’єднання до 2-5 млн кВт в окраїнних районах. Такий 

розвиток електричних мереж дозволяє розглядати імпорт електроенергії в 

Європу по лініях електропередач досить великої потужності з подальшим 

розподілом електроенергії між зацікавленими країнами [68]. 

Інтеграція ринків електроенергії передбачає синхронізацію 

електричних мереж країн на їхню паралельну роботу та має ряд суттєвих 

переваг, що значною мірою залежать від особливостей виробництва і 

споживання електроенергії. Синхронний зв’язок об’єднань енергосистем 

дасть можливість [67]: 

- поєднати графіки електричного навантаження, що реалізовується за 

рахунок збігу за часом максимальних навантажень в об’єднаннях 

енергосистем країн. Це дає змогу в період власного максимуму одержувати 

потужність з іншого об’єднання і, відповідно, знизити максимально 

включену потужність власних джерел; 

- поєднати резерви потужності, що досягається за рахунок зниження в 

кожному з об’єднань величини резерву, що обертається, виходячи із 

зниження відносної величини розрахункового резерву при зростанні 

потужності паралельно працюючих енергетичних об’єднань; 

- досягти ефект під час раціонального використання наявних 

енергоресурсів і структури генеруючих потужностей, що реалізовується за 

рахунок взаємного як сезонного, так і добового обміну електроенергією; 

- укладати угоди про аварійну допомогу або забезпечення 

гарантованого резерву на узгоджений період часу; 
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- забезпечити гарантований резерв на узгоджений період часу; 

- значно підвищити надійність електропостачання завдяки наявності 

електричних зв’язків між державними енергосистемами; 

- утворити особливо надійні схеми електропостачання важливих 

споживачів; 

- найбільш повно використовувати ресурси гідроелектростанцій при 

виробництві електроенергії. 

Об’єднання енергосистем є одним з пріоритетних напрямів розвитку 

енергетики багатьох країн Європи. Це дає країнам можливість, що 

експортують електроенергію:  

- збільшити експортний потенціал держави; 

- збільшити надходження до державного бюджету; 

- залучити потужності, які не використовуються; 

- ввести усередині країни більш жорсткі стандарти якості 

електроенергії; 

- залучити отримані кошти від продажу електроенергії на виконання 

програми з реабілітації, модернізації та оновлення генеруючих потужностей, 

ліній електропередач, в тому числі міждержавних; 

- розвивати енергетичне машинобудування та приладобудування як 

передумову конкурентоспроможності підприємств в енергетичних проектах; 

- залучити кошти інвесторів в реконструкцію обладнання та 

високовольтних мереж; 

- впровадити у виробництво новітні технології зі збереження довкілля 

та зниження викидів парникових газів; 

- створювати додаткові робочі місця тощо [67]. 

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що процеси лібералізації 

та інтеграції ринку електроенергії пов’язані зі сталим розвитком як окремих 

країн, так і цілого регіону. 

Спираючись на принципи сталого розвитку енергетики, потрібно 

зазначити тенденцію до посилення взаємозв’язку між розвитком 

енергетичного сектору, ефективним використанням енергоресурсів та 
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рішенням екологічних проблем [18; 38; 54]. Аналізуючи праці вітчизняних 

вчених з питань сталого розвитку енергетики, можна визначити майбутні 

основні пріоритети розвитку електроенергетики, а саме: модернізація 

існуючої енергосистеми, впровадження інновацій, розвиток в напрямі 

збільшення енергоефективності та енергозбереження, збільшення частки 

альтернативних джерел енергії в енергобалансі країн [68; 69]. Дані 

пріоритети сталого розвитку можна віднести як до окремих країн, так і до 

всіх країн світу. 

В умовах глобалізації одним з основних напрямів розвитку світової 

енергетики є забезпечення енергетичної безпеки, що особливо стає 

актуальною в умовах загострення протиріч між різними країнами та 

регіонами. Це обумовлено нерівномірністю добування та споживання 

паливно-енергетичних ресурсів різними країнами. Так, основні запаси 

вуглеводнів у світі зосереджені в країнах, що розвиваються. Основними 

споживачами виступають розвинуті країни та ті, що розвиваються досить 

високими темпами, наприклад, Китай та Індія. Дана ситуація призводить до 

взаємовідносин, які не влаштовують постачальників та споживачів 

енергетичних ресурсів. Принципи функціонування енергетичного ринку, що 

сформувались у минулому столітті, не відповідають сучасним вимогам з боку 

різних суб’єктів ринку. Тому відбуваються процеси формування нових 

механізмів взаємовідносин постачальників та споживачів енергоресурсів. 

Енергетична безпека країни потребує надійного функціонування 

енергетичних систем економіки за умов залучення різних джерел енергії при 

зваженій ціновій політиці [70]. При цьому повинні бути досить 

передбачуваними умови постачання енергетичних ресурсів та дотримання 

екологічних вимог. Тому для забезпечення енергетичної безпеки доцільно 

визначити наступні напрями: 

1) підвищення стабільності та передбачуваності функціонування 

енергетичних ринків; 

2) дотримання принципу прозорості на енергетичних ринках; 



33 

 

3) формування умов покращення інвестиційного клімату; 

4) розвиток енергоефективності та енергозбереження; 

5) диверсифікація енергоресурсів. 

Принципи сталого розвитку енергетики доцільно враховувати в 

забезпеченні енергетичної безпеки як окремого регіону, так і країни. 

Особливо в питанні стосовно впливу енергетики на екологію. 

Особливого значення набуває підвищення прозорості та 

передбачуваності енергетичних ринків, що є однією з головних умов 

ефективного функціонування енергетичних систем [71]. Реалізація даних 

завдань може бути здійснена за допомогою змін існуючого інституційного 

середовища функціонування енергетики. Також для забезпечення 

оперативності та надійного функціонування енергетичних ринків необхідною 

умовою є забезпечення надійним обміном інформацією між різними 

суб’єктами ринку. 

Наразі можна визначити стратегічні напрями державної політики 

провідних країн у сфері енергетики [18; 70]. З урахуванням сучасних умов до 

цих напрямів можна віднести: 

1) енергетична безпека країни; 

2) ефективність економіки з енергетичної точки зору; 

3) інвестиційна привабливість енергетичного сектору; 

4) забезпечення екологічної безпеки. 

Реалізація дій за переліченими напрямами потребує формування 

державної енергетичної політики, що орієнтована на довгострокову 

перспективу розвитку галузі. Потрібно змінити підходи та саму концепцію 

надання послуг в сфері енергетики та енергоефективності. 

Розглядаючи закономірності та тенденції розвитку енергетичних 

систем, доцільним є визначення інтересів як держави, так і компаній 

енергетичного сектору стосовно подальшого розвитку і перспектив 

функціонування електроенергетики. Аналізуючи праці вчених, можна 
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зазначити, що існують значні відмінності в поглядах на розвиток галузі між 

державою та бізнес структурами [7274]. 

Інтереси держави пов’язані з вимогою стосовно надійності 

функціонування енергетичної системи економіки країни. Керованість 

технологічних процесів в енергетичній системі є умовою забезпечення 

надійності. Потрібно підтримувати баланс між виробництвом та 

споживанням енергоресурсів. Особливо це стосується надійності постачання 

електричної енергії. В рамках оперативно-господарської діяльності для 

забезпечення вищезазначених вимог потрібен контроль транспортування та 

розподілу електричної енергії. Це передбачає функціонування 

централізованої оперативно-диспетчерської системи. Дана діяльність 

належить до сфери природних монополій та вимагає державного 

регулювання. 

Для підприємств, що працюють в електроенергетиці, важливим є 

забезпечення прибутку від генерації, транспортування, розподілу та збуту 

електричної енергії. Натомість державне регулювання може створювати 

обмеження на прибутковість енергокомпаній. Відповідно інтереси 

енергокомпаній орієнтовані на генерацію та збут електричної енергії, де 

можлива конкуренція між ними. В інтересах держави виконувати 

оперативно-диспетчерське керування транспортуванням електроенергії, що 

можуть виконувати державні підприємства або акціонерні компанії з 

великою державною часткою. 

Спираючись на праці вчених та матеріали міжнародних організацій, що 

працюють в енергетичній сфері, визначимо основні фактори змін в 

електроенергетиці [75–77]. В першу чергу слід визначити фактори, що 

пов’язані з інноваціями та появою нових прогресивних технологій в 

енергетичному машинобудуванні та інших пов’язаних галузях економіки. 

Наразі одним з основних напрямів інноваційного розвитку є розробка 

та впровадження цифрових технологій в різних галузях виробництва. 

Основна мета встановлення нового та заміна існуючого обладнання, яке 
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може використовуватися більш ефективно. Така модернізація призводить до 

появи нових можливостей якісного підвищення різних параметрів 

технологічних процесів виробництва. Особливо доречно звернути увагу на 

нові можливості з автоматизації технологічних процесів, що надають сучасні 

технології в сфері інформаційно-комунікаційних технологій [78; 79]. Також 

розробки в інших галузях науки можуть бути використані з метою 

покращення параметрів обладнання енергетичного машинобудування. 

Наприклад, розробки в сфері нанотехнологій можуть призвести до появи 

накопичувачів електроенергії в великих обсягах. Взагалі в енергетичній сфері 

відбувається тенденція до збільшення частки розподіленої генерації та 

використання альтернативних джерел енергії. Це призводить до притоку 

інвестицій в розробку та виробництво відповідного обладнання. 

Наразі виникає необхідність у розробці та впровадженні технологій для 

зберігання електроенергії в дуже великих обсягах [44]. Необхідно 

відмовитись від транспортування вуглеводнів на великі відстані. Потрібно 

передавати електроенергію як кінцевий енергетичний ресурс. Це потребує 

модернізації енергетичних систем для створення можливостей зберігання 

електроенергії в значних обсягах. 

Особливо актуальним стає питання збереження електроенергії в 

великих обсягах при зростаючій тенденції використання сонячних та 

вітрових електростанцій в світі. Також питання масштабного використання 

відновлюваних джерел енергії та спільної роботи з централізованими 

системами електроенергетики потребують розробки та впровадження 

технологій зберігання електричної енергії для забезпечення стабільної на 

надійної роботи [80]. 

Впровадження прогресивних технологій транспортування та зберігання 

електричної енергії можуть змінити інфраструктуру та підвищити рівень її 

функціонування. Такі технології зможуть забезпечити нові вимоги до 

надійності електропостачання та вирішення питань подальшого 

еволюційного розвитку систем енергозабезпечення. 
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З кожним роком зростає використання різноманітних технічних 

засобів, що споживають електроенергію. Це призводить до збільшення вимог 

з боку споживачів до електропостачання. Підвищуються вимоги щодо якості 

та безперервності постачання електроенергії, що є передумовою для 

впровадження прогресивних методик тарифікації на послуги 

енергопостачання. Це потребує забезпечення прозорості у взаємовідносинах 

між різними суб’єктами ринку електроенергії. 

Враховуючи загальносвітову тенденцію розвитку енергетики, потрібно 

звернути увагу на такі напрями як енергозбереження, енергоефективність та 

екологічна безпека при використанні енергії [75]. Ці фактори зумовлюють 

проведення розробки та впровадження технологій для вирішення проблеми 

за вище переліченими напрямами, що в свою чергу призводить до зміни в 

системах та самій культурі споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

 

1.2. Форми, методи та механізми планування інноваційного 

розвитку енергетичних систем 

 

На основі аналізу інформаційних матеріалів Міжнародного 

енергетичного агентства та провідних організацій, що досліджують розвиток 

енергетичного сектору, можна зазначити, що в сфері енергетики та 

енергоефективності постає питання щодо активного реагування на наступні 

виклики: вичерпання доступних ресурсів, збільшення викидів парникових 

газів, відсутність стимулів у споживача для самостійного управління 

виробництвом енергоресурсів. Наразі можна стверджувати про те, що 

відбувається зміна парадигми розвитку енергетики. Про це свідчить поява 

нових технологічних рішень, прогнозів та стратегічних планів розвитку 

енергетичного сектору [81]. 

Наразі відбувається зміна ролі споживачів енергії, які можуть 

перетворюватися на її виробників. Так споживачі купують не тільки 

енергетичні ресурси в централізованій енергетичній системі, а й купують 
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потужності для виробництва енергоресурсів. Це дозволяє підвищити 

саморегулюючу роль споживання, мобілізувати технології 

децентралізованого виробництва енергії, підвищити цінність локальних 

ресурсів, а також перейти до «розумного споживання» в містах. 

Можна стверджувати, що сценарій переходу до нової енергетики вже 

обґрунтований в провідних країнах світу. Передумовами впровадження 

технологій інтелектуальних енергетичних систем слід вважати наступні: 

електрифікація енергетичного попиту, збільшення відновлюваних джерел 

енергії в енергобалансі, зростання попиту на цифрові технології в сфері 

енергозабезпечення, будівництво нерухомості зі значно меншими 

показниками споживанням енергетичних ресурсів. Це передбачає 

максимальну гнучкість та інформатизацію енергосистем, зокрема і 

генеруючих потужностей [82; 83]. 

Визначені тенденції доводять, що якісно нові, масштабно освоєні 

технології здатні забезпечити вирішення складних економічних, соціальних 

та екологічних 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 інструменти стратегічного планування [84]. Такими 

вважаються: форсайт, стратегічні технологічні плани, технологічні дорожні 

карти, технологічні платформи, проблемно-орієнтований сценарний аналіз, 

методи адаптивного управління та технологічного передбачення тощо. 

Результати досліджень використовуються для прийняття рішень щодо 

перспективних напрямів та пріоритетів розвитку енергетики. Доцільно 

враховувати те, що прогноз акцентує увагу на більш конкретних результатах 

на основі існуючих даних [85]. Сучасні методи, на відміну від традиційних, 

відрізняють такі основні характеристики, як: 1) орієнтація на застосування 

конкретних заходів; 2) врахування різних альтернатив майбутнього розвитку; 

3) залучення широкого кола зацікавлених груп учасників; 4) 

міждисциплінарний комплексний характер, що повинен охопити всі фактори, 
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які потенційно можуть вплинути на майбутні процеси розвитку енергетики. 

Обґрунтування цілей, завдань та кінцевих результатів розроблення 

енергетичних технологій та необхідних інвестицій передбачає широке 

використання методів науково-технологічного прогнозування та 

технологічного форсайту (передбачення). 

Досягнення якісно нових результатів у сфері науки і технологій, 

економіки, держави і суспільства вимагає застосування сучасного 

ефективного інструменту формування пріоритетів та мобілізації великої 

кількості учасників [8]. Одним з таких інструментів є форсайт, що з 

англійської перекладається як передбачення. За результатами форсайт-

проектів створюються дорожні карти. Світовій практиці відомі три варіанти 

форсайту: американський, японський (заснований на методі Delphi) та 

європейський (заснований на інерційному розвитку) [86]. 

«Форсайт – це систематичні спроби оцінити довгострокові перспективи 

науки, технологій, економіки і суспільства, щоб визначити стратегічні 

напрями досліджень і нові технології, здатні принести найбільші соціально-

економічні блага» [86; 94]. Форсайт являє собою значно більш комплексний 

підхід, ніж традиційне прогнозування. 

За допомогою технологічного передбачення отримуємо інформацію 

про можливості нових технологій, про їх досконалість та динаміку, про 

можливі терміни їх перенесення з лабораторій до виробництва. Воно є 

підготовкою процесу прийняття рішень щодо встановлення пріоритетів у 

сфері науки та інновацій і передбачає залучення поінформованих учасників з 

наукових, ділових кіл та громадськості до технологічного аналізу і діалогу 

[84]. Натомість прогноз тяжіє до більш конкретних та певних результатів на 

основі існуючої на сьогодні інформації. 

Все це вимагає попереднього, більш системного, комплексного і якісно 

нового «погляду в майбутнє» (за сучасною термінологією енерго-еколого-

економічного форсайта). 

Бушуєв В.В. дає кілька визначень, що таке «енергетичний форсайт»: 
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1. наукове передбачення тих кризових біфуркаційних точок, за якими 

відбувається якісна зміна траєкторії енергетичного розвитку і його 

складових частин; 

2. футурологічне уявлення про ці траєкторії і темпи; 

3. розуміння тих умов і визначальних чинників, які сприятимуть сталому 

розвитку цивілізації, а також ризиків виникнення деградаційних явищ, 

що знижують енергетичний потенціал еволюції та прогресу, і заходів, 

що мінімізують несприятливі наслідки подібних процесів; 

4. вибудовування можливих сценаріїв енергетичного розвитку 

майбутнього світу з метою мінімізації ресурсних, фінансових і 

людських витрат на їх реалізацію та отримання максимально корисного 

(з точки зору формування нового потенціалу розвитку) результату; 

5. пошук і обґрунтування інноваційних енергетичних, економічних та 

екологічних технологій, що забезпечують прорив до оновленого 

енергозабезпечення; 

6. формування «дорожньої карти» з метою цілеспрямованих дій з 

реалізації найбільш сприятливих сценаріїв і недопущення 

деградаційних процесів еволюції [95]. 

Використання енергетичного форсайту спричинено наступними 

факторами: 

1) кризою сформованих відносин у системі енергопостачання; 

2) наслідками фінансово-економічних криз останніх десятиліть; 

3) появою структурного та функціонального дисбалансу, що приводить 

до накопичення протиріч і до нових біфуркацій; 

4) новою системою проектування та виробництва обладнання та 

матеріалів з наперед заданими властивостями, що є перспективним шляхом 

технологічної модернізації енергетичних систем. 

В рамках технологічного прогнозування процесу конвергенції 

енергетичних інформаційно-комунікаційних технологій включає в себе ряд 

завдань, а саме: 
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1. визначення сутності, місця та ролі цифрових технологій в 

економічному розвитку; 

2. дослідження основних напрямків розвитку енергоефективних 

технологій; 

3. розробка основних концептуальних положень формування 

«інтелектуального енергозабезпечення»; 

4. дослідження впливу держави у формуванні інтелектуальної 

енергетичної системи; 

5. аналіз і оцінка сучасного стану інфраструктури України; 

6. узагальнення світового досвіду формування та розвитку активно-

адаптивних енергосистем; 

7. дослідження основних напрямків формування та тенденцій розвитку 

технологічної платформи для конвергенції інформаційних, 

комунікаційних і енергетичних технологій; 

8. визначення основних напрямів державного регулювання в умовах 

цифровізації економіки, лібералізації та інтеграції ринків 

енергоресурсів; 

9. розробка методичних положень щодо оцінки соціально-економічних 

ефектів впровадження цифрових технологій в енергетичному секторі; 

10. визначення перспектив і переваг впровадження інтелектуальних 

енергосистем для споживачів електроенергії; 

11. оцінка переваг процесу конвергенції інформаційних, комунікаційних і 

енергетичних мереж для підприємств; 

12. визначення суспільної цінності формування інтелектуальних 

енергетичних систем; 

13. визначення форм державного регулювання процесу конвергенції 

інформаційних, комунікаційних і енергетичних технологій; 

14. визначення пріоритетних напрямків впливу держави на 

енергозабезпечення країни в умовах технологічної конвергенції. 
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Впровадження новітніх наукоємних технологій вимагає обґрунтованого 

визначення пріоритетів розвитку певних макротехнологій і пов’язаних з 

ними критичних технологій, розробки відповідного організаційного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема проведення національних 

промислово-енергетичних форсайт-проектів [96]. 

Європейська платформа прогнозування перспективних рішень 

(EFONET) має намір оцінити внесок поточних знань в галузі енергетики, 

проводити форсайтні дослідження та їх практичне застосування, що може 

забезпечити розробку прогнозів та планів стосовно переходу до стійкої, 

безпечної та низьковуглецевої енергетичної системи в середньо- та 

довгостроковій перспективі. 

З цією метою EFONET також покликана забезпечити огляд 

передбачення природи і динаміку на території ЄС шляхом аналізу сучасних 

методів енергетичного форсайту в окремих європейських країнах. У країнах 

ЄС були підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали з метою 

визначення нових підходів щодо прогнозування розвитку енергетичного 

сектору, виявлення сильних і слабких сторін при застосуванні методів 

енергетичного форсайту та інструментів прогнозування [97].  

В Україні форсайт потрібен для «ескізного проектування» майбутньої 

енергосистеми, для участі в обговореннях і спільному проектуванні (згідно 

бачення майбутнього) з іншими суб’єктами. 

Можна виділити наступні головні тенденції у розвитку та 

впровадженні нових технологій: 

– широке використання методів стратегічного планування та управління 

процесом з використання методів прогнозування інноваційного та 

технологічного розвитку; 

– орієнтація на задані кінцеві довгострокові цілі, зокрема, скорочення 

обсягів споживання енергії та води, викидів парникових газів та 

відходів в процесах виробництва і споживання, тощо; 



42 

 

– належна організація моніторингу результатів та оцінки прогресу як 

передумова запобігання розпорошенню коштів та зниження ризиків 

інвестування; 

– активне залучення до всього процесу дослідних розробок та  

виробництва досвіду та коштів асоціацій бізнесу як головного 

споживача нових технологій через механізми державно-приватного 

партнерства та створення технологічних платформ, спільних 

технологічних ініціатив; 

– при цьому співвідношення між обсягами державного та приватного 

фінансування змінюється на користь приватних інвесторів ближче до 

кінця інноваційного ланцюга, тобто до стадій впровадження та 

поширення технологій. 

В провідних країнах світу існує практика державної підтримки процесу 

створення та виведення новітніх технологій на ринок на найбільш ризикових 

стадіях їх розроблення та розвитку. Державні інвестиції мають забезпечити 

опанування технологій п’ятого та шостого технологічних укладів, що 

передбачає відрив розвинутих країн від конкурентів протягом одного 

десятиліття [12]. При цьому крім технологічного оновлення вони отримують 

новітню інфраструктуру, як енергетичну, так і транспортну, та одночасно 

покращення соціально-економічних умов населення. 

Такий прорив у технологіях має забезпечити  збільшення економічного 

розриву з рештою країн, які спізнюються в освоєнні нових підходів до 

планування та управління. 

Серед актуальних механізмів розвитку економіки та, зокрема, 

електроенергетики як однієї з її базових галузей, у науковій літературі 

розглядається створення технологічних платформ [98]. До цієї проблематики 

вчені зверталися в контексті перспектив розвитку біоенергетики [99]; 

вивчення досвіду ЄС у забезпеченні секторального інноваційного розвитку та 

розвитку регіонів [100–102]. Таким чином, необхідність впровадження 
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технологічної платформи цифрової енергетики потребує наукового 

обґрунтування та відповідного інституційного забезпечення. 

Довгостроковий соціально-економічний розвиток європейських країн 

передбачає концентрацію зусиль на формуванні спеціальних інструментів, 

що дозволяють поєднати науку, виробництво і державне управління в різних 

галузях економіки та промисловості. Одним з таких інструментів є 

технологічні платформи. Десятирічний досвід створення та реалізації таких 

платформ ЄС свідчить про їх ефективність в контексті прискорення 

інноваційного розвитку на рівні окремих секторів економіки. 

Відмінною особливістю технологічних платформ від інших 

інструментів 7-ої Рамкової програми (спільні дослідження, спільні 

технологічні ініціативи та координація національних програм досліджень) є 

їх безпосередня спрямованість на практичну реалізацію підприємствами 

малого та середнього бізнесу і в цілому промисловістю. Специфічною рисою 

Європейських технологічних платформ (ЄТП) також виступає їх формування 

на основі аналізу попиту потенційних споживачів і ринку передових 

технологій, потреб виробництва тощо, що припускає проведення досліджень 

та розробок для досягнення цілей і стратегій стійкого і ресурсно-

поновлюваного розвитку сучасного суспільства [103].  

Європейська концепція Технологічних платформ (ТП) дозволяє 

забезпечити вибір стратегічних наукових напрямків, аналіз ринкового 

потенціалу технологій, врахування точок зору всіх зацікавлених сторін 

(держави, промисловості, наукового співтовариства, користувачів і 

споживачів), забезпечити активне залучення всіх країн ЄС, мобілізацію 

державних і приватних джерел фінансування [104]. 

На початок 2006 року діяло 36 європейських технологічних платформ, 

у наступних секторах: енергетика – 7 технологічних платформ, ІКТ – 9, 

біоекономіка – 6, промисловість – 9, транспорт – 5. Всі вони перебувають на 

різних стадіях розвитку – одні тільки почали функціонувати, інші – уже 
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перетворені в державно-приватне партнерство [112]. Нижче наведено перелік 

технологічних платформ по секторах економіки (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Європейські технологічні платформи по секторах економіки 

Енергетика ІКТ Біоекономіка Виробничі процеси Транспорт 

Biofuels  ARTEMIS  FABRE TP ECTP ACARE 

Smart Grid  ENIAC Food  ESTEP ERRAC 

TP Wind  ISI GAH ETP SMR ERTRAC 

Photovoltaics  eMobility  Nano Medicine  Manufacture Waterbone 

ZEP  NEM  Plants  FTC ESTP 

SNETP-  NESSI Foresty  WSSTP  

RHC  EUROP  SusChem  

 EPoSS  EuMa  

 Photonics21  Industrial Safety   

Джерело: побудовано за даними [109]. 

 

Європейські технологічні платформи створюються «знизу» на основі 

«висхідного принципу» під керівництвом ЄК. Зазвичай ініціаторами 

створення технологічних платформ виступають  великі європейські компанії, 

галузеві об’єднання промислових виробників та інші суб’єкти, представники 

яких входять до Групи Вищого Рівня. Для розробки технологічної платформи 

ініціатори платформи утворюють Консультативний комітет, у який входять 

представники Європейської Комісії, наукового співтовариства, малого й 

середнього бізнесу, організації й об’єднання споживачів та ін. Одночасно 

формуються Національні групи підтримки із представників зацікавлених 

країн і регіонів. Для розробки наукової складової технологічної платформи 

створюється Наукова рада, куди входять провідні експерти з даної проблеми, 

що представляють академічну й прикладну науки [107]. У роботі 

технологічних платформ можуть брати участь також і треті країни. 

У складі ТП у процесі формування пріоритетів інноваційного розвитку 

у формі розробки «Бачень» і «Стратегій»  бере участь велика кількість різних 

учасників (рис. 1.1), у тому числі: 
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– органи регулювання: на рівні ЄС, національному й регіональному 

рівнях; 

– промисловість: представники великих, середніх і малих компаній, що 

охоплюють весь виробничий ланцюжок, а також інноваційну сферу, 

технологічний трансфер і комерціалізацію технології (ряд технологічних 

платформ воліють включати асоціації, а не окремі організації або компанії); 

– державна адміністрація: розробники політики, фінансові агентства, 

включаючи замовників і споживачів. Ряд Платформ організували групи 

підтримки для координації дій у рамках технологічної платформи та на 

національному рівні; 

– дослідницькі центри й університети, включаючи представників 

спільних із промисловістю структур. 

Значна увага  у функціонуванні європейських технологічних платформ 

приділяється об’єднанню зусиль усіх зацікавлених сторін для реалізації 

перспективних інноваційних проектів. Провідна роль у цьому питанні 

відводиться промисловим компаніям. 

У ЄС створення технологічних платформ мало на меті «поєднання 

технологічних ноу-хау, промисловості, регуляторних та фінансових 

інституцій для розвитку лідируючих технологій» [103; 107]. Метою 

європейських технологічних платформ було визначення напрямів 

середньострокових та довгострокових досліджень, розробка дорожніх карт 

для їх реалізації. Завдяки цьому у секторі досліджень було досягнуто 

синергії. ЄТП були створені як форуми під управлінням представників 

бізнес-асоціацій (рис. 1.1). 

Наприкінці 2008 року у ЄС функціонувало 38 європейських 

технологічних платформ, які охоплювали широке коло новітніх технологій та 

фінансувалися в рамках Шостої та Сьомої Рамкових програм з досліджень та 

технологічного розвитку з використанням коштів Структурних фондів або 

фінансових інструментів Європейського інвестиційного банку [114]. П’ять 

європейських технологічних платформ були спрямовані на розвиток новітніх 
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енергетичних технологій, а результати їх досліджень вилилися у розроблення 

технологічних дорожніх карт, які були покладені в основу Європейського 

стратегічного плану з енергетичних технологій. 
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Рис. 1.1. Співвідношення учасників у європейських технологічних 

платформах 

Джерело: побудовано за даними [115]. 

 

Для забезпечення процесу перетворення національної 

електроенергетики в енергетичній стратегії України доцільно передбачити 

формування організаційного механізму, який враховував би різні рівні 

управління даним процесом. У процесі створення інтелектуальних 

енергосистем мають взяти участь відповідні міністерства та інші органи 

державної влади, науково-дослідні установи, громадські організації, 

підприємства енергетичного сектору та виробники електрообладнання. 

Для реалізації механізму вирішення проблем щодо сучасних вимог 

функціонування системи енергозабезпечення на основі нових прогресивних 

технологій в Україні потрібно удосконалити систему прогнозування, 

планування та консолідації зусиль. Таким чином, обґрунтовано, що 

формування інтегрованих інтелектуальних енергетичних систем має 
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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. 1.2). 

 
 

Рис. 1.2. Схема взаємодії інститутів у процесі цифрової модернізації 
енергосистем 

Джерело: побудовано автором. 

 

ООН вбачає, що енергетичні ресурси як одна з  важливих складових 

сталого розвитку будуть визначати його пріоритети. Доступність цих джерел 

для зростаючої кількості населення світу та спроможність екосистем до 

постійного і сталого самовідновлення значною мірою залежать від 

ефективності використання ресурсів у процесах виробництва та споживання 

товарів, послуг і технологій, що використовуються у цих процесах. У цих 

умовах промислово розвинені країни мають знайти адекватну відповідь, щоб 

сформулювати свою енергетичну стратегію в середньо- і довгостроковій 

перспективі. Три стержня енергетичної політики, а саме: 

конкурентоспроможність, сталий розвиток і безпека енергопостачання, має 

становити основу планування майбутніх перспектив.  
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1.3. Формування інтегрованих інтелектуальних енергетичних 

систем на основі конвергенції інформаційних та енергетичних 

технологій 

 

В економіці провідних країн світу відбуваються зміни, що впливають 

на збільшення споживання електроенергії. Постає питання стосовно 

підвищення ефективності виробництва, постачання, розподілу та 

використання енергії. Відповідно, відбувається трансформація енергетичного 

сектору, яка набуває глобального характеру, що має призвести до суттєвих 

змін в сфері енергетики та енергоефективності. 

Можна визначити наступні основні тенденції науково-технологічного 

розвитку: посилення конвергенції технологій; посилення дифузії сучасних 

високих технологій в середньотехнологічних секторах виробничої сфери; 

посилення впливу нових технологій на управління та організаційні форми 

бізнесу. Формуються інноваційні технології, які значною мірою 

визначатимуть як майбутні ринки, так і конкурентоспроможність країн [10; 

12; 119]. 

Ключовим фактором розвитку VI технологічного укладу стала 

інтеграція інформаційних технологій з технологіями, які є базовими для 

розвитку сучасного світу у сфері енергетики, транспорту, біології, медицини, 

медіа простору, освіти та культури, оборони та національної безпеки. Така 

парадигма дає імпульс для формування та розвитку нових інтегрованих 

енергоінформаційних та телекомунікаційних технологій, біотехнологій, 

нанотехнологій тощо. Головним результатом розвитку нових технологій став 

ресурсозберігаючий потенціал економічного зростання [18]. Визначені 

тенденції та закономірності доводять, що якісно нові масштабно освоєні 

технології здатні забезпечити рішення складних, не вирішуваних на 

попередній технологічній базі, економічних, соціальних та екологічних 

проблем. 
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Поняття «конвергенція технологій» або «конвергентні технології» 

розглядають як конвергенцію окремих областей наук, так і безпосередньо 

технологій [120]. При цьому висловлюються наступні точки зору на суть 

самого процесу конвергенції: 

 - проста міждисциплінарна конвергенція на основі горизонтального 

впливу інформаційних та нанотехнологій на інші технології; 

 - поява нових напрямів науки і технологій, які в майбутньому будуть 

розвиватися за своїми власними траєкторіями. 

Найбільш перспективними напрямами конвергенції технологій можна 

вважати наступні: нанотехнології та ІКТ; когнітивні технології та ІКТ; 

нанотехнології, матеріалознавство та ІКТ; технології в сфері енергетики та 

ІКТ. В майбутньому ці технології сприятимуть появі нових секторів 

економіки та ринків. Остаточне формування повного комплексу 

конвергентних технологій  очікується не раніше 2020 року [120]. 

Наразі значно збільшився рівень невизначеності перспектив розвитку 

енергетичного сектору. Це пов’язано з тим, що світові учасники паливно-

енергетичних ринків дають різні оцінки розвитку енергетики. Відповідно 

розробляються протилежні за своєю направленістю стратегії розвитку. 

Науковці визначають два основних варіанта відповіді на питання про 

розвиток енергозабезпечення в майбутньому [29; 121]. Перший варіант 

відомий під назвою «енергоефективність плюс». Він передбачає 

модернізацію існуючих енергосистем, в основу яких покладені 

централізовані мережі енергозабезпечення, масштабна генерація та 

«вуглецева енергетика». Другий варіант являє собою парадигму, що 

передбачає формування нової енергетики, в якій основою повинні бути 

відновлювані джерела енергії, енергосистеми на базі децентралізованої 

інтелектуальної мережі та «розумної» інфраструктури мегаполісів. Також 

передбачається перехід до будинків з меншими витратами енергії та з 

інтегрованими технічними рішеннями по автономному енергозабезпеченню. 

В провідних країнах вже передбачено перехід на новий тип нерухомості 
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(«ресурсовироблюваний»). Напрями розвитку відповідно до концепції 

відображені на рисунку 1.3. 

 

Рис. 1.3. Напрями розвитку відповідно до концепції інтелектуальних 

енергетичних систем (мереж) 

Джерело:побудовано на основі даних [121]. 

 

На енергетичний ринок виходять нові учасники з інших галузей 

економіки. Зокрема, компанії, що є лідерами в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, стають учасниками енергетичних ринків та 

інвестують у розвиток альтернативної енергетики [122]. 

На підставі наведених спостережень можна стверджувати, що 

ключовим фактором 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 

інформаційно-комунікаційних та енергетичних технологій, який призводить 

до формування інтегрованих інтелектуальних енергосистем та ефектів 

синергії. Головним результатом застосування нових технологій стає 
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використання ресурсозберігаючого потенціалу економічного зростання. 

Спираючись на вище викладене, можна стверджувати про необхідність 

прийняття державою радикальних заходів і формування нової сучасної 

стратегії розвитку електроенергетики, яка повинна враховувати не тільки 

економічні, а й політичні, екологічні та територіальні особливості України. 

Державна політика розвитку енергетичного сектору повинна передбачати 

розробку та впровадження конвергентних технологій, а також розглядати 

можливість формування нової архітектури енергетичної системи в Україні 

[123–125]. Розробка нових конвергентних технологій та їх використання 

вимагає поглиблення співпраці наукового співтовариства, бізнесу та 

держави. 

Традиційна система генерації та розподілу електричної та теплової 

енергії поступово відходить в минуле. На зміну їй приходять нові технології. 

Більшість економічно розвинутих країн вирішення проблеми подальшого 

розвитку та трансформації енергомережі бачать в інтеграції мереж 

енергопостачання та інформаційно-комунікаційної інфраструктури. 

Передбачається, що конвергенція мереж та впровадження інформаційних 

технологій в сфері енергозабезпечення дасть можливість створення 

інтелектуальної енергетичної мережі або інтелектуальної енергетичної 

системи не тільки регіонального, а й національного рівня. Основними 

ідеологами розробки даної концепції виступили США та країни 

Європейського Союзу. Вона є основою національної політики інноваційного 

розвитку енергетичного сектору відповідних країн [25; 126]. 

Слід зазначити, що впровадження цифрових технологій в 

енергетичному секторі дозволить оптимізувати існуючі системи передачі 

енергії, розширить можливості використання відновлюваних джерел енергії. 

Це потребує значних змін в стратегії розвитку підприємств енергетичного 

сектору, які відкриють можливості для розвитку нових напрямів бізнесу. 

В більшості країн світу процес конвергенції інформаційно-

комунікаційних та енергетичних мереж на державному рівні розглядають як 
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основу національних програм розвитку електроенергетики, які передбачають 

її орієнтацію на кінцевого споживача. 

Перебудова енергосистеми базується на цифрових технологіях, які 

забезпечать удосконалення існуючих енергетичних систем. Ми вважаємо, що 

процес трансформації систем енергозабезпечення повинен розглядатися як 

енергетичними компаніями, так і державними органами влади. В багатьох 

розвинутих країнах такі зміни відбуваються досить швидкими темпами. 

Перед Україною також постає питання щодо активної адаптації до умов 

розвитку світової енергетики. 

У більшості розвинутих країн світу системи електропостачання були 

побудовані ще в 50-70-х роках минулого століття. Сьогодні у значної частини 

обладнання, що є важливим для роботи електромереж, термін експлуатації 

наближається до кінця. Враховуючи, що устаткування енергопостачальних 

компаній вже вичерпало свій ресурс, слід мати на увазі, що така ситуація є 

загрозливою з точки зору надійності та безпеки систем електропостачання 

[25; 41]. Модернізація застарілої інфраструктури вимагає значних інвестицій. 

Причини появи нової концепції пов’язані з рядом факторів, що будуть 

впливати на розвиток енергетичної галузі в майбутньому. Спираючись на 

дослідження вчених, можна визначити групу факторів, що пов’язана з 

обмеженнями розвитку системи енергозабезпечення та фактори, що 

безпосередньо визначають необхідність перетворення в електроенергетиці. 

До першої групи відносяться фактори, що пов’язані як з технологічним 

базисом галузі, так і з економічними та екологічними аспектами, а саме: 

 обмеженість подальшого збільшення генеруючих потужностей та їх 

ефективного використання, що пов’язано з вичерпністю невідновних видів 

палива; 

 поява нових суттєвих екологічних обмежень та необхідність 

зменшення впливу на оточуюче середовище; 

 існуюча технологічна база енергетики майже повністю вичерпала всі 

можливості підвищення продуктивності обладнання; 
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 стримування розвитку інфраструктури системи електрозабезпечення, 

що пов’язано зі збільшенням техногенних та інфраструктурних ризиків для 

розвитку в районах з високою щільністю населення; 

 обмеженість інвестиційних ресурсів для розвитку мережевої 

інфраструктури та будівництва нових енергетичних об’єктів [128]. 

Необхідність докорінних змін в енергетичній сфері визначають 

наступні фактори [25; 26]: 

1. Фактори технологічного прогресу та підвищення ступеня надійності 

систем енергопостачання. Вони пов’язані з появою та розвитком нових 

технологій, загальною тенденцією підвищення рівня автоматизації та 

збільшенням кількості відновлюваних джерел енергії. 

2. Фактори, що пов’язані з новими вимогами з боку різних учасників 

енергетичного ринку, а саме: підвищення вимог до якості послуг, 

гнучкість при змінах умов функціонування електроенергетичного 

ринку, прозорість взаємовідносин між різними суб’єктами ринку. 

Розвиток енергосистем на сучасному етапі характеризується переходом 

від централізованих систем генерації, де виробництво електроенергії 

здійснюється на крупних електростанціях, до децентралізованих 

енергосистем з широким використанням відновлюваних  джерел енергії [80]. 

Виходячи з технологічного базису, що пропонує нова концепція, в 

електроенергетиці очікуються такі технологічні зміни [26]: 

1. перехід від централізованої системи генерації та розподілу до 

децентралізованої; 

2. заміна жорсткого диспетчерського регулювання на новий механізм 

координації роботи усіх об’єктів мережі, що функціонуватиме на 

іншому рівні; 

3. відмова від централізованого прогнозування попиту та сприйняття 

активного споживача як суб’єкта системи управління; 

4. застосування smart-технології контролю та діагностики активів, що 

забезпечить їх ефективну експлуатацію; 
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5. формування інформаційно-комунікаційної інфраструктури як 

важливого компоненту інтелектуальної енергосистеми; 

6. створення умов для масового впровадження нового технологічного 

устаткування, що забезпечить підвищення властивостей системи 

накопичення та розподілу електроенергії; 

7. впровадження розподілених інтелектуальних систем управління для 

підтримки прийняття рішень та аналітичних інструментів, що 

працюють в режимі реального часу; 

8. створення та впровадження програмних додатків нового покоління, що 

дають можливість реалізувати нові методи та алгоритми управління 

активними елементами енергосистеми. 

Для сучасних енергетичних систем характерним є створення 

транснаціональних електроенергетичних систем, що вимагає підвищення 

рівня обміну даними між всіма учасниками ринку з метою оптимізації 

режимів роботи різних національних систем. Процеси глобалізації світового 

енергетичного ринку пов’язані у першу чергу з  передачею великих потоків 

енергії на значні відстані [128]. Все це вимагає розвитку наукових 

досліджень в області інтелектуальних енергосистем для оптимізації спільної 

роботи різних джерел енергії, підвищення енергоефективності та надійності 

постачання споживачів [27]. 

Отже, сукупність вищенаведених факторів вимагає перегляду 

традиційних принципів та механізмів функціонування електроенергетики. 

Постає питання про створення механізмів функціонування, здатних 

підвищити споживчі якості та ефективність використання енергії, 

забезпечити розвиток галузі в майбутньому [28]. 

Зробимо огляд тенденцій та досвіду розвитку інтелектуальних 

енергетичних систем у світі. У США, країнах ЄС, Канаді, КНР дана 

концепція є частиною державної політики розвитку електроенергетики в 

майбутньому. 
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Слід зазначити, що в різних країнах масштаби, спрямованість, 

інтенсивність і темпи перетворення в електроенергетичній сфері неоднакові. 

Вони визначаються ступенем різнорідності елементів електроенергетичної 

системи, можливістю об’єднання в єдину енергосистему великих та малих 

джерел енергії, включаючи нетрадиційні та інші фактори. 

У 2003 році в США концепція Smart Grid стала вагомою частиною 

національної стратегії розвитку електроенергетики країни у XXI столітті [45]. 

Це відображають основні документи «Grids 2030. A National Vision for 

Electricity’s Second 100 years» [46] та «План відновлення й поновлення 

інвестицій в американську економіку», що передбачають реалізацію програм 

модернізації й інноваційного розвитку національної електроенергетики на 

базі комплексного й системного впровадження технологій на основі 

концепції Smart Grid [130]. Вони мають статус національних та здійснюються 

при прямій підтримці політичного керівництва країни. Тільки в 2009 р. 

адміністрацією США виділено на корінну перебудову енергетичного 

комплексу близько 4,5 млрд дол. США відповідно до Закону «Про 

оздоровлення американської економіки й реінвестиції» . Для забезпечення 

реалізації Закону «Про оздоровлення американської економіки й 

реінвестиції» Міністерство енергетики США опублікувало «Повідомлення 

про наміри по Інвестиційній програмі грантів на створення Smart Grid», а 

також проект «Оголошення про можливості фінансування регіональних 

ініціатив демонстрації Smart Grid» [24]. У сукупності ці зусилля будуть 

сприяти реалізації технологій, спрямованих на перетворення методів 

експлуатації систем постачальниками електроенергії, з варіантами для 

розширення масштабів зберігання електроенергії й прискорення інтеграції в 

електромережі відновлюваних  джерел енергії. 

Відповідно до останніх досліджень компанії Next Gen комунальні 

компанії та уряди різних країн світу витратили в 2008 р. більше 12-ти млрд 

дол. США для модернізації й розвитку smart-технологій, при цьому, за 

прогнозами,до 202 0 року ця сума виросте до більш ніж 33 млрд дол. США. 
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Аналітики Міжнародного енергетичного агентства відзначають, що США в 

зазначений період наздоженуть і переженуть європейські країни по ступені 

оснащеності smart-приладами обліку за рахунок вкладення величезних 

коштів у даному напрямку [131; 132]. Передбачається, що в США шляхом 

впровадження smart-технологій буде забезпечена можливість істотної 

економії споживачів і зниження залежності країни від імпорту нафти за 

рахунок підвищення ефективності й стимулювання використання 

відновлюваних джерел енергії [130]. 

У 2009 році в США оголошено про програму розвитку енергосистем 

нового покоління, які включають в себе: механізми підвищення ефективності 

передачі та розподілу електроенергії, інтеграцію різних мереж та 

компонентів, підтримку розвитку технологій для «розумних енергосистем». 

У США відповідно до програми енергосистеми нового покоління 

планується забезпечити [82]: 

 можливість використання всіх джерел енергії як традиційних, так і 

альтернативних та стимулювання розвитку відновлюваних джерел; 

 оптимізацію витрат стосовно обслуговування та управління системою 

підвищення якості та надійності електропостачання; 

 здатність системи оперативно реагувати на аварійні ситуації та 

здатність до самовідновлення; 

 підтримку розвитку ринку електроенергії; 

 активізацію участі споживачів в управлінні власним 

енергоспоживанням. 

Інститут енергетичних досліджень США оцінює додаткову виручку 

компаній, що працюють у сфері електрозабезпечення, в розмірі 1,8 млрд дол. 

США до 2020 року за рахунок побудови більш ефективної та надійної мережі 

[132; 135]. 

Європейський Союз проблеми перебудови в енергетичній галузі 

вирішує за допомогою створення відповідних технологічних платформ як 

інструменту та комунікаційного середовища по впровадженню інноваційних 
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проектів технологічного розвитку країн. Місія відповідних технологічних 

платформ полягає в об’єднанні зусиль держави, науки і бізнесу для 

вирішення масштабних технологічних задач перебудови та модернізації 

енергетичної сфери ЄС [47; 137]. 

У 2004 році на міжнародній конференції з інтеграції відновлюваних 

джерел енергії була запропонована ідея створення Європейської 

технологічної платформи електромереж майбутнього (ЄТПЕМ). Ініціаторами 

виступили представники промисловості. Надалі до процесу створення 

технологічної платформи були залучені національні та європейські органи 

влади [47]. 

ЄТПЕМ отримала підтримку в межах П’ятої та Шостої Рамкових 

програм Європейського Союзу по створенню кластерів в цій області 

енергетики. В результаті для досягнення мети об’єдналися понад 100 

компаній та дослідницьких центрів Європи. У 2005 році була прийнята 

відповідна стратегічна програма досліджень. В цій програмі першочерговим 

завданням технологічної платформи є розробка концепції «розумних» або 

інтелектуальних енергосистем реалізація якої планується до кінця 2020 року 

[83; 110]. Необхідним є вирішення наступних завдань: 

 забезпечити сумісність та одночасну роботу генераторів різних типів та 

потужностей; 

 надати можливість участі користувачів в оптимізації системи 

електропостачання; 

 забезпечити для користувачів доступ до інформації стосовно вибору 

варіантів постачальників послуг; 

 зменшити негативний вплив від системи електропостачання на 

оточуюче середовище в цілому; 

 підвищити існуючі рівні безпеки, надійності та якості 

електропостачання; 

 стимулювати інтеграцію на європейському ринку електропостачання. 

Також запущений ряд програм і проектів з метою розуміння 
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складностей, пов’язаних із впровадженням Smart Grid, і відпрацювання 

запропонованих рішень. Кінцева мета європейської технологічної платформи 

Smart Grid, або енергетичної системи майбутнього, – розробка та реалізація 

програми розвитку європейської енергетики до 2020 р. і далі. 

У ЄС був реалізований або перебуває в стадії реалізації ряд проектів по 

впровадженню концепції інтелектуальних енергетичних систем, серед яких 

найбільш великими є:  проект, який фінансує уряд Німеччини «Е-енергія: 

заснована на інформаційних і комп’ютерних технологіях енергосистема 

майбутнього», та проект Inov Grid у Португалії, що передбачає створення 

«розумної керованої мережевої системи» та проекти «розумних міст» [26; 

78]. 

На сьогодні процес поширення в країнах ЄС нових смарт-систем та 

енергозберігаючої техніки дав можливість зменшити навантаження на 

електромережі. До 2020 року в деяких країнах Європейського Союзу 

планують зменшити споживання електроенергії на 9% за рахунок 

впровадження цифрових технологій [47]. 

Країни Європи, Північної Америки та інші країни світу вирішують 

питання докорінної модернізації електричних мереж, тому вкладають значні 

державні кошти в їхнє вивчення та розвиток. Так, Китай серйозно 

стурбований можливістю побудови ефективної енергосистеми. Компанія 

JUCCCE (Державний кооператив енергомереж Китаю) стимулює інтерес до 

концепції Smart Grid, планує її впровадження, організує різні зустрічі, 

симпозіуми. Інвестиції в конструювання енергосистеми найбільшої 

енергетичної компанії Китаю  вже в 2007 р. склали 31,8 млн доларів США. 

Північний кооператив енергомереж, за даними журналу Fortune, вклав 30 млн 

доларів США. [138]. 

У Китайській Народній Республіці концепція інтелектуальних 

енергосистем розвивається в напрямі перетворення основної структури 

електроенергетичних систем, тобто крупних електростанцій і мереж 

електропостачання. Планується інтенсивний розвиток систем 
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широкомасштабного моніторингу режимів та управління режимами 

функціонування системи. Для цього планується встановити нові пристрої на 

всіх електростанціях потужністю більше 300 МВт та на всіх підстанціях 

500 кВ і вище [137; 139]. 

Державна енергомережева корпорація Китаю запропонувала план 

розвитку інтелектуальних електромереж, який передбачає три етапи: 1) 2009-

2010 рр. – планування та експериментальні проекти; 2) 2011-2015 рр. – 

комплексне будівництво; 3) 2016-2020 рр. – вихід на лідируючі позиції та 

нарощування функціональних можливостей. На цьому етапі повинна бути 

повністю збудована єдина стійка і ефективна інтелектуальна енергетична 

мережа, технології та устаткування повинні досягти найвищого світового 

рівня. 

У КНР розгорнуті активні дослідження в сфері інтелектуальних мереж 

енергопостачання. Регіональні енергетичні компанії країни проводять 

попередню роботу та дослідження в галузі інтелектуальних мереж 

енергопостачання [139]. 

У Китаї застосовують системний підхід для практичної реалізації 

програм підвищення енергетичної ефективності національної економіки. 

Підвищення енергетичної ефективності орієнтоване не на реалізацію 

точкових проектів, пов’язаних зі зміною якогось обмеженого сегмента 

електроенергетичної системи країни, а на впровадження комплексу заходів в 

рамках державного планування розвитку галузей національної економіки на 

основі середньострокових і довгострокових програм. Процес формування 

програм та їх подальша реалізація проходить на основі скоординованої 

взаємодії держави, великих державних і приватних компаній [25].  

Слід враховувати, що реалізація нових технічних рішень може 

викликати суттєві проблеми, обумовлені несумісністю нового та існуючого 

обладнання і технологій, витратами на обслуговування та експлуатацію тощо. 

До 2015 р. на будівництво енергетичних об’єктів на базі концепції 

інтелектуальних енергетичних систем витрачено в цілому 200 млрд дол. США. 
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Близько 84% цієї суми направлено на впровадження систем автоматизації, 14% 

– на впровадження датчиків для визначення споживання електроенергії в 

режимі реального часу [139]. 

За прогнозами аналітиків основними трендами ринку Smart Grid 

стануть: підвищення надійності та безпеки енергетичних систем, а також 

їхньої ефективності, зниження витрат на передачу та споживання 

електроенергії, забезпечення балансу між обсягами вироблення та 

споживання електроенергії, зниження ступеня впливу електроенергетики на 

навколишнє середовище. На цьому шляху індустрії доведеться не тільки 

вирішити завдання технічного та фінансового плану, але й вирішити 

проблему відсутності стандартів. 

Розглядаючи досвід зарубіжних країн в питанні розробки нової 

концепції «інтелектуальна енергосистема» (Smart Grid), можна виділити 

наступні положення [25; 26; 82]: 

1. Концепція «інтелектуальна енергосистема» передбачає перетворення 

не тільки основних елементів електроенергетики (генерацію, передачу, 

розподіл), але й всієї системи енергозабезпечення в цілому. В 

подальшому розвиток електроенергетики повинен бути спрямований 

на створення нових функціональних властивостей енергосистеми, у 

визначенні шляхів розвитку яких повинні взяти участь усі зацікавлені 

сторони. 

2. Між усіма учасниками енергетичного ринку інтелектуальна 

енергосистема повинна підтримувати не тільки енергетичні, але й 

інформаційні, економічні та фінансові взаємовідносини. В 

майбутньому нова система буде подібна до сучасних глобальних 

інформаційно-обчислювальних мереж (Internet). 

3. Інформаційні, комунікаційні мережі та мережі електропостачання, а 

також їх елементи розглядаються як основа для формування нового 

технологічного базису, за допомогою якого будуть реалізовані нові 

функціональні можливості енергосистем. 
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4. Концепція повинна розроблятися на науковому, нормативно-

правовому, технологічному, організаційно-управлінському та 

інформаційному рівнях. 

5. Впровадження інтелектуальних енергосистем дає можливість 

трансформації та переходу до нового укладу в електроенергетиці, 

оскільки відбувається процес інтеграції різних за своїм призначенням 

мереж (інформаційної, комунікаційної та електричної) для надання 

системі електропостачання нових властивостей. 

У більшості країн держава виступає одним з ініціаторів та інвесторів 

Smart Grid. Значний інтерес до участі в програмах та проектах стосовно 

досліджень та розробок інтелектуальних енергосистем проявляють провідні 

виробники електрообладнання та компанії, що працюють у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

На першому місці за розмірами інвестицій в Smart Grid в 2010 році 

знаходиться Китай (7 323 млн дол. США), на другому – США (7 092 млн дол. 

США), на третьому – Японія (849 млн дол. США) [26]. Запланований обсяг 

інвестицій у формування національних інтелектуальних енергетичних систем 

перевищує 100 млрд дол. США (рис. 1.4). 

Аналіз структури розподілу інвестицій за окремими напрямами 

розвитку цифрової енергетики показує, що наразі пріоритетне значення має 

процес впровадження «розумного вимірювання» (smart metering). 

Як показано вище, реалізація концепції Smart Grid торкається різних 

сфер розвитку не тільки галузі, але й суспільства в цілому [25; 26; 82]. 

Реалізація інноваційних перетворень в електроенергетиці на базі цієї 

концепції вимагає, як ми вже відзначали, проведення серйозних наукових 

досліджень та розробок не тільки в сфері електроенергетики, але й в сферах, 

пов’язаних з розвитком інформаційних технологій, нових удосконалених 

матеріалів і компонентів, а також вимагає підготовки кадрів відповідної 

кваліфікації, удосконалення виробничої бази в різних сферах економіки – 

енергомашинобудуванні, металургії, хімічній промисловості й ін. В 
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провідних країнах світу це обумовило необхідність організації керування 

такими змінами на державному рівні з метою забезпечити врахування 

інтересів всіх сторін і залучення до процесу представників пов’язаних 

галузей і сфер економіки. 
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Рис. 1.4. Заплановані загальні інвестиції у створення інтелектуальних 

енергетичних мереж у країнах світу 

Джерело: побудовано за даними [140]. 

 

Реалізація інноваційної стратегії Smart Grid у різних країнах 

здійснюється в рамках різних організаційних форм і механізмів, обумовлених 

специфікою постановки завдань розвитку електроенергетики у відповідних 

країнах і технологічному базисі галузі. 

Прийняття в 2007 р. Закону «Про енергетичну незалежність і безпеку 

США» зробило концепцію Smart Grid одним з найбільш важливих 

національних пріоритетів [143]. З метою реалізації даного закону була 

ініційована велика кількість нових програм, у тому числі підтримки наукових 
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досліджень й інвестицій, а також створений Консультативний комітет для 

контролю і керівництва діяльністю всіх сторін, зацікавлених в інноваційному 

розвитку електроенергетики країни. Основний механізм розробки та 

впровадження концепції інтелектуальних енергетичних систем у США – це 

механізм державно-приватного партнерства: у розробках в усіх напрямках 

беруть участь і державні, і муніципальні структури, а також приватний 

бізнес. При цьому має місце різноманітне об’єднання інституціональних 

структур. 

У ЄС початок руху в новому напрямі розвитку електроенергетики –

формування інтелектуальних енергетичних систем – був пов’язаний зі 

спробами проведення в 2001 р. експериментів по використанню smart-

лічильників європейськими енергетичними компаніями. У грудні 2004 року 

відбулася перша Міжнародна конференція по інтеграції відновлюваних 

джерел енергії та розподілених енергоресурсів, на якій зацікавленими 

особами й членами наукового співтовариства була запропонована ідея 

створення технологічної платформи, призначеної спеціально для розвитку 

електроенергетики в Європі. 

Як результат цієї ідеї в 2005 р. була запущена платформа по створенню 

електромереж майбутнього – European Technology Platform for Electricity 

Networks of the Future [48]. Завдання створення платформи полягало у 

формуванні та популяризації концепції розвитку європейських електричних 

мереж до 2020 р. і далі, у забезпеченні більш високої ефективності та безпеки 

європейської системи передачі й розподілу електроенергії, в усуненні 

бар’єрів для запровадження в дію в промислових масштабах джерел 

розподіленої електроенергії та відновлюваних джерел енергії. 

Консультативна рада платформи (Advisory Council of the European 

Technology Platform (ETP, створена у 2005 р. із представників всіх 

зацікавлених країн ЄС) представила свою концепцію Smart Grid у квітні 2006 

року. Незабаром, в 2007 р., була опублікована Стратегічна наукова програма 
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(Strategic Research Agenda, далі – SRA), що у даний момент є основою для 

інших європейських і національних програм [110]. В 2007 р. для 

впровадження smart-систем обліку, максимального збільшення ефекту від 

раціонального використання електроенергії й підтримки завдань, викладених 

у Директиві «Про ефективність кінцевого споживання електроенергії й 

енергетичних послуг» (Energy Efficiency Action Plan, далі – EEAP) у Європі 

був створений Європейський альянс по smart-вимірах (European Smart Meter 

Alliance, далі – ESMA) [75]. Стаття 13 EEAP зобов’язує уряди країн  

забезпечувати всіх споживачів електроенергії лічильниками, які надають 

інформацію про час використання та загальний рівень споживання 

електроенергії. У даний момент ESMA нараховує в Європі більше 60 

учасників [110]. 

У рамках європейської технологічної платформи Електромереж 

майбутнього об’єднані зусилля підприємств енергетичного сектору, 

виробників електрообладнання, наукові та проектні установи, органи 

державного регулювання, громадські організації, які визначають свої 

конкретні цілі в наступний спосіб: 

1) розробка єдиної концепції європейської енергосистеми майбутнього, 

що повністю відповідає цілям європейської політики; 

2) визначення потреб у наукових дослідженнях і створення бази для 

науково-дослідних розробок в сфері електроенергетики; 

3) упорядкування проектів стосовно досліджень та розробок з новими 

європейськими національними та регіональними програмами щодо систем 

передачі та розподілу електроенергії; 

4) розробка рекомендацій для наступної діяльності та впровадження 

стратегічної наукової програми. 

Механізм консолідації зусиль сприяє залученню незалежних сторін як 

на національному, так і на європейському рівні в процес підвищення попиту 

на ефективні інноваційні розробки компаній держав-учасників і промислове 
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використання нових знань за межами Європи. 

Пріоритети впровадження цифрових технологій в енергетичному 

секторі є ключовими та обов’язковими для попередніх умов втілення проекту 

цифрової модернізації енергетичних систем і досягнення, таким чином, 

завдань «Плану 20/20/20», що реалізують важливі для споживачів і 

суспільства переваги [139]. 

Спираючись на результати досліджень іноземних вчених [129; 135; 

144] та на досвід розробки концепції Smart Grid, можна зазначити, що в 

Україні процес створення інтелектуальної енергосистеми потрібно 

розглядати як комплекс взаємозв’язаних завдань політичного, економічного, 

екологічного та соціального характеру. 

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що ключовим 

фактором 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 ресурсозберігаючого потенціалу економічного зростання. 



66 

 

Висновки до розділу 1 

 

На сьогодні світ вже пережив науково-технічну та інформаційну 

революції, що помітно змінили умови й характер економічного розвитку 

різних країн. У найбільш розвинених країнах складається постіндустріальна 

«нова економіка» – технологічний і господарський устрій, в якому роль 

головного виробничого ресурсу відіграють знання та інформація. Сучасна 

економіка ґрунтується на інтенсивному впровадженні інновацій і нових 

способів ведення бізнесу, що впливають на зростання продуктивності праці. 

В форсайтних дослідженнях, проведених у всьому світі, можна 

виділити наступні основні тенденції науково-технологічного розвитку: 

посилення конвергенції технологій; посилення дифузії сучасних високих 

технологій в середньотехнологічних секторах виробничої сфери; зростаюче 

значення мультидисциплінарних наукових досліджень; посилення впливу 

нових технологій на управління та організаційні форми бізнесу, що стимулює 

розвиток гнучких мережевих структур. В рамках кожної з цих тенденцій 

формуються багатообіцяючі нові технології та галузі науки з точки зору їх 

потенційного застосування в різних сферах людської діяльності. 

В енергетичній галузі відбувається трансформація, яка набуває 

глобального характеру, що призведе до суттєвих змін в енергетиці. В останнє 

десятиліття в світі спостерігається зростаючий інтерес до інноваційно-

технологічної трансформації системи електропостачання на базі нової 

концепції, яка за кордоном отримала назву Smart Grid. В різних перекладах 

назва концепції трактується як «розумна» або «інтелектуальна 

енергосистема». 

Перебудова енергосистеми базується на цифрових технологіях, які 

забезпечать удосконалення системи енергозабезпечення та споживання 

електроенергії. Процес трансформації систем енергозабезпечення повинен 

розглядатися як енергетичними компаніями, так і на державному рівні. В ряді 

розвинутих країн такі зміни відбуваються досить швидкими темпами. Отже, 
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перед Україною також постає питання про створення власної парадигми та 

підходів в енергетичній галузі. 

Першими у розробці та впровадженні інтелектуальних енергосистем 

виступили Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу, де 

дане питання розглядається як елемент національної політики енергетичного 

та інноваційного розвитку. Так, у 2004 році для вироблення єдиної стратегії 

розвитку електроенергетики в ЄС створена технологічна платформа, яка 

отримала назву «Європейська енергетична система майбутнього». Кінцевою 

метою даної технологічної платформи є реалізація програми стосовно 

розвитку європейської енергетичної системи до 2020 року. Енергетична 

сфера стоїть у першому ряду в забезпеченні національної безпеки будь-якої 

країни. Тому питання трансформації електроенергетичної сфери розглядають 

не тільки розвинуті країни світу, але й країни, що розвиваються. На нашу 

думку, дане питання про енергетичну безпеку також є дуже важливим та 

актуальним і для України. 

Процес перетворення електроенергетичних систем у світі займе не 

менше 20-30 років. На шляху перебудови потрібно буде вирішити певний ряд 

політичних, технологічних, економічних, соціальних, екологічних та інших 

взаємопов’язаних проблем. При цьому слід враховувати, що причини 

переходу до Smart Grid в різних країнах відрізняються стартовими умовами, 

місцем країн у світовій економічній системі, національними особливостями, 

потенціалом та досвідом управління у проведенні масштабних перетворень. 

Україна має шанс в успішному впровадженні власної інтелектуальної 

енергосистеми в енергетиці. Для цього необхідно глибоко вивчити досвід 

країн, які почали активно будувати інтелектуальну енергосистему та 

розробити національну концепцію щодо реалізації Smart Grid в Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИФРОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

2.1. Особливості функціонування та чинники розвитку 

національної енергетичної системи 

 

Закон України «Про електроенергетику» визначає ОЕС України як 

«сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів 

електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі 

та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні 

цим режимом» [145].  

ОЕС складали вісім регіональних енергетичних систем – Дніпровська, 

Донбаська, Західна, Кримська, Південна, Південно-Західна, Північна, 

Центральна, що охоплюють усю територію країни та поєднані між собою 

лініями електропередачі напругою 750 кВ і 330-500 кВ [146; 147]. 

Виокремлена частина ОЕС (так званий «Бурштинський острів») 

синхронізована з ENTSO-E, що дозволяє здійснювати експорт української 

електроенергії до європейських країн [148]. Оперативно-технологічне 

управління ОЕС, управління режимами енергосистеми, а також забезпечення 

надійності та умов паралельної роботи з енергосистемами інших країн 

покладено на державне підприємство «Національна енергетична компанія 

«Укренерго». 

Теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ). До крупних теплових електростанцій 

України відносять 14 ТЕС п’яти генеруючих компаній (ГК) – Дніпроенерго, 

Донбасенерго, Західенерго, Східенерго та Центренерго. Переважна частина 

обладнання цих електростанцій введена в експлуатацію в 1960-1970 роках. 

На цей час їх середній ККД становить близько 32% (проти 45% у розвинутих 

країнах), технічний стан  характеризується високим рівнем зношеності 

основного обладнання, через перевищення розрахункового ресурсу та 
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відзначене вище використання їх енергоблоків у маневрових режимах, що 

прискорює спрацювання обладнання. Загалом, заміни потребують 

енергоблоки ТЕС сумарною потужністю 12 ГВт, або понад 40% загальної 

встановленої потужності ТЕС України [149; 150]. 

Централізоване виробництво електроенергії здійснюють насамперед 17 

найбільших теплових електростанцій (чотирнадцять ТЕС і три ТЕЦ), чотири 

атомних (АЕС) і вісім гідравлічних (ГЕС і ГАЕС). Порівняно невелику 

частку електроенергії виробляють також малі ТЕЦ, ГЕС і станції, що 

працюють з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – вітрові 

(ВЕС), сонячні (СЕС) та ті, що виробляють електроенергію з біомаси. У 

складі ОЕС є також блок-станції, які працюють з використанням різних видів 

енергії. Сумарна встановлена потужність електростанцій ОЕС України 

(включно із блок-станціями) на початок 2012 р. становила 53,31 млн кВт (1 

січня 2011р. – 53,16 млн кВт). Найбільша частка цієї потужності (понад 51%) 

припадає на ТЕС, що належать до генеруючих компаній, найменша (близько 

0,6%) – на електростанції, що працюють з використанням ВДЕ. З 

урахуванням законсервованих блоків, блоків, що перебувають на 

реконструкції, та мережевих обмежень загальна встановлена потужність, 

готова до експлуатації, складає близько 47 млн кВт. Для покриття максимуму 

навантаження на енергосистему можуть бути використані енергоблоки 

сумарною потужністю близько 32 млн кВт. Таким чином, резерви потужності 

в ОЕС України складають близько 32% [151]. 

Структура генеруючих потужностей ОЕС характеризується 

недостатністю маневрових потужностей. Так, потужності ГЕС, які можуть 

бути високоманевровими піковими потужностями, складають лише 8,6% 

(проти 15% необхідних); енергоблоки ТЕС, які можуть ефективно 

використовуватись як маневрові напівпікові потужності, складають 16,7% 

(проти необхідних 30-35%) [152; 153]. Тому поширеною практикою є 

використання в маневрових напівпікових режимах енергоблоків ТЕС 

потужністю 300 МВт, які для цього не пристосовані. 



70 

 

Особливістю ОЕС України є дефіцит маневрених і регулюючих 

потужностей. Частка гідроелектростанцій у загальному балансі потужностей 

не перевищує 9%, коли оптимальним для підтримки необхідного рівня 

маневрених потужностей вважається 15% [154]. Структуру встановлених 

потужностей та генерації електроенергії на різних типах електростанцій за 

2018 рік відображено на рис. 2.1 та 2.2. [155; 156]. Як видно з діаграм, значну 

частку в структурі виробництва електроенергії займають атомні 

електростанції , що не можуть бути використані в якості потужностей для 

покриття навантаження в вечірній час доби. 

 

Рис. 2.1. Структура встановлених потужностей в Україні 

Джерело: побудовано на основі даних [156] 

 

Після 1991 року енергосистема України зіткнулася з певними 

труднощами, обумовленими: різким підвищенням цін на природний газ і 

мазут; майже двократним зниженням попиту на електричну енергію з боку 

промисловості і зовнішніх (експортних) споживачів електричної енергії; 

зниженням якості і зростанням вартості вугілля, що поставляється на 

електричні станції; істотним зниженням енергообміну з суміжними 

енергетичними системами, що ускладнило підтримку миттєвих, добових і 
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сезонних балансів потужності виробництва і споживання електричної енергії; 

істотним скороченням попиту на теплову енергію з боку промисловості; 

збитковості роботи ТЕЦ і котелень центрального теплопостачання. 

 

 

Рис. 2.2. Структура виробництва електроенергії в Україні за 2018 рік 

Джерело: побудовано на основі даних [156] 

 

Через зношеність обладнання об’єктів теплової електроенергетики, 

погіршення їх технічного стану та використання в непроектних режимах: 

зростають питомі витрати палива; збільшується кількість відмов основного 

обладнання; підвищується рівень шкідливих викидів в атмосферу, що завдає 

великої шкоди довкіллю і здоров’ю людини [158]. 

Атомна генерація (АЕС). В Україні діють чотири АЕС, що належать до 

НАЕК «Енергоатом». На АЕС працюють 15 блоків сумарною встановленою 

потужністю 13 835 МВт. Коефіцієнт її використання складає 74,5% . Попри 

загалом задовільний технічний стан АЕС та позитивні оцінки безпеки їх 

роботи міжнародними інституціями, атомній енергетиці притаманні 

проблеми, що потребують вирішення найближчим часом, зокрема: 60% 

(дев’ять одиниць) енергоблоків АЕС загальною потужністю 9000 МВт у 
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період до 2020р. потребують подовження терміну експлуатації; три з 

чотирьох АЕС (Рівненська, Хмельницька, Запорізька) через мережеві 

обмеження не можуть працювати на повну потужність; залишаються 

проблеми в поводженні з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними 

відходами [158].  

Гідрогенерація (ГЕС і ГАЕС). Крупні ГЕС і ГАЕС об’єднані в ПАТ 

«Укргідроенерго». Це насамперед ГЕС Дніпровського каскаду (Дніпровська, 

Дніпродзержинська, Київська, Канівська, Каховська, Кременчуцька), а також 

Дністровська ГЕС та Київська і Дністровська ГАЕС. Названі ГЕС введені в 

експлуатацію переважно в 1960-1970-х роках. Термін експлуатації понад 60% 

гідрогенераторів ГЕС перевищив 30 років [154]. Модернізація об’єктів 

гідроенергетики здійснюється досить повільно: на цей час «Укргідроенерго» 

виконує II етап Програми реабілітації (реконструкції) ГЕС, що був 

розрахований до 2017 р. 

Магістральні електромережі – одна з головних складових ОЕС України. 

Зокрема, мережі напругою 220-750 кВ забезпечують передачу до 90% 

електроенергії, яку виробляють українські електростанції. 

Магістральні мережі (включно з міждержавними) налічували близько 

23 тис. км різної напруги. Їх роботу забезпечували 133 трансформаторні 

підстанції [158]. 

При цьому, понад 60% об’єктів магістральних електромереж 

споруджені в 1960-1970-х роках і є морально та фізично застарілими. Так, 

понад 41% магістральних і міждержавних мереж, станом на початок 2011 р., 

експлуатувалися понад 40 років (до цього числа належать, зокрема, всі лінії 

електропередачі напругою 800 і 400 кВ (протяжність, відповідно, 98,5 та 

майже 339 км). Загалом, зношеність ліній електропередачі складала на той 

час 45,1%; обладнання підстанцій – 37,9%. 

Міждержавні лінії електропередачі. ОЕС України поєднана 

міждержавними лініями електропередачі з енергосистемами сусідніх країн. 

Пропускна спроможність міждержавних мереж дозволяє значно збільшити 
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обсяги експорту, але значна їх частина потребує реконструкції. Доцільним є 

також будівництво нових високовольтних ліній. 

Транспортування та розподіл електроенергії здійснюється 

магістральними (в т.ч. міждержавними) мережами протяжністю близько 

23 тис. км та розподільними (локальними) мережами (понад 890 тис. км 

повітряних і кабельних ліній). До складу електромереж належать 

трансформаторні підстанції, розподільні установки та власне лінії передачі. 

Магістральні електромережі перебувають в оперативному та технологічному 

управлінні ДП НЕК «Укренерго» [155]. 

Розподільні (локальні) мережі належать енергопостачальним 

(розподільним) компаніям різних форм власності, яких на цей час 

налічується 29 підприємств. Ці компанії забезпечують транспортування і 

продаж електроенергії споживачам [156]. 

Обладнання електромереж характеризується високим рівнем 

зношеності, що зумовлює значні витрати електроенергії на її 

транспортування [156]. У 2018 р., порівняно з 2017 р., загальні технологічні 

витрати зменшилися, але їх обсяг залишився високим, близько 

20 млрд кВт·год., або майже 12% загального відпуску електроенергії в 

мережу (що в 1,5 разу більше, ніж у розвинутих країнах, де цей показник не 

перевищує 8%). 

Проблемою є також недостатня спроможність ліній електропередачі у 

видачі потужності АЕС у мережу. Як зазначалося вище, саме через мережеві 

обмеження (брак ліній електропередачі напругою 750 кВ), насамперед, 

Рівненська і Хмельницька АЕС не можуть працювати на повну потужність. 

Крім того, структура українських електромереж не дозволяє 

забезпечити повноцінний перерозподіл між регіонами, де є надлишок 

електроенергії (Захід країни), та енергодефіцитними (насамперед, Південь) 

(Додаток Б). Тому більшість напрямків передачі електроенергії між 

регіонами України працюють на межі забезпечення стійкості енергосистеми, 
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що знижує її надійність, ускладнює регулювання та дотримання графіку 

ремонтних робіт. 

Магістральний транспорт електричної енергії зв’язаний з наступними 

основними труднощами: недостатня пропускна спроможність ЛЕП для 

видачі в мережу електричної енергії, виробленої на Запорізькій, Рівненській 

та Хмельницькій АЕС; складність передачі виробленої в Західному регіоні 

електричної енергії у Центральний і Східний регіони; відсутність можливості 

виходу на паралельну роботу з енергетичними системами Європи. 

Досвід роботи в умовах проходження осінньо-зимових максимумів 

навантаження показує, що коефіцієнт добового графіка навантаження, тобто 

відношення мінімального навантаження в нічний час до максимального, 

може сягати значення 0,72 (рис. 2.3). Нестача в Україні маневрених 

потужностей змушує використовувати для регулювання добових графіків 

електричного навантаження потужні енергоблоки теплових електростанцій 

(200 та 300 МВт), що є неефективним як з точки зору втрати 

експлуатаційного ресурсу блоків, так і використання первинних 

енергоресурсів (перевитрати більше 100 млн тон умовного палива на рік). 

Так, за рік в Україні відбувається приблизно 3600 зупинок блоків теплових 

електростанцій [159, с. 7-8]. Втрати від роботи в такому режимі, за 

орієнтовними оцінками, становлять: приблизно 1 млрд дол. США від роботи 

при режимі пуск-зупинка та близько 2 млрд дол. США від зменшення 

ресурсу роботи теплових блоків з урахуванням вартості компенсації заміни 

потужностей [160-162]. 

При передачі та розподілі електроенергії відбуваються значні 

комерційні та технологічні втрати. В Україні 35% повітряних ліній 

електропередач та 32% трансформаторних підстанцій потребують заміни 

[162]. Так, за 2012 рік втрати електроенергії в мережах становили 11,82%. 

Проте в Японії вони становлять 5% від загального виробництва, в країнах ЄС 

– 4-9%, в США – 7-9%. Це свідчить про необхідність прийняття радикальних 

заходів щодо ефективності транспортування та розподілу електроенергії. 
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Рис. 2.3.  Графік навантаження ОЕС України 

Джерело: побудовано автором 

 

Недостатнє оснащення електромереж компенсаторами реактивної 

потужності та труднощі з підтримкою необхідного рівня напруги є причиною 

погіршення якості електроенергії. Оскільки Україною задекларовано напрям 

інтеграції в європейські ринки електричної енергії, необхідно відповідати 

вимогам щодо якісних характеристик електроенергії. Так, існуюче 

устаткування підтримує частоту в межах діючих норм 50±0,2 Гц. Аварійна 

автоматика ОЕС України спрацьовує у випадку зменшення частоти струму у 

мережі менш ніж 49,5 Гц та більш ніж 50,3 Гц [161]. У той час, як за 

вимогами Європейської мережі системних операторів з передачі 

електроенергії (ENTSO-E) потрібно дотримуватись 50±0,02 Гц. Не менш 

важливим є необхідність підтримання стабільності напруги у мережі. У 

деяких випадках перевищення напруги у розподільчих мережах може 

становити більш ніж 300 В, що призводить до виходу з ладу обладнання 

підприємств та приладів у побутовому секторі, а також до утворення пожеж. 
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Проблеми якості електричної енергії в ЄС вирішуються в 

технологічному та нормативному напрямах. Це стосується не тільки 

прийняття технічних стандартів та регламентації відносин між 

постачальником та споживачем електроенергії, але й застосування систем 

контролю та управління якістю. В країнах ЄС почали впроваджувати системи 

моніторингу на рівні передачі та розподілу електроенергії. Незадовільна 

якість електроенергії призводить до втрат в більшості галузей промисловості, 

виходу з ладу побутової техніки та аварійних ситуацій. На теперішній час 

вітчизняні енергетичні компанії не можуть повністю виконати умови 

стосовно постачання електроенергії відповідної якості в європейські країни, 

тому виникає потреба пошуку ринкових механізмів регулювання параметрів 

надійності та якості електроенергії. В Україні відсутній механізм компенсації 

збитків від електроенергії незадовільної якості. Питання відносин між 

споживачем та постачальником потребує подальшого врегулювання. 

Базовим сценарієм нової Енергетичної стратегії України до 2030 року 

було передбачено збільшення виробництва електроенергії до 282 

млрд кВт∙год [157, с. 23], що майже в 1,5 рази більше, ніж у 2012 році. 

Основним виробником електроенергії мають стати атомні електростанції, 

проте це не вирішить проблему маневреності при існуючих методах. 

Порівняно з 1990р., змінилася структура виробництва електроенергії за 

джерелами генерації. Так, якщо у 1990р. на теплову генерацію припадало 

майже 71% загального обсягу виробництва електроенергії, то упродовж 

наступних років цей показник знижувався і склав у 2011 р. лише близько 

48%. Натомість частка електроенергії АЕС зросла з майже 26% до 47%, 

відповідно. Останніми роками значно збільшилися темпи будівництва 

електростанцій, що працюють з використанням ВДЕ, однак частка 

виробленої ними електроенергії в загальному електроенергетичному балансі 

є незначною: у 2011 р. – 0,17% (у 2010р. – 0,13%). 

Водночас, позиції основних споживачів електроенергії не зазнали змін. 

Як і в 1990 р., перші дві позиції за обсягами споживання посідають 



77 

 

промисловість і побутовий сектор (населення). Так, у 2011 р. на 

промисловість припадало 48,4% загального обсягу споживання-нетто, на 

побутовий сектор – 25,6%. 

В період з 2008 по 2013 роки відбувалися певні зміни в структурі 

споживання електроенергії, що відображені за допомогою діаграми на 

рис. 2.4. Поступово зменшується споживання в промисловості та 

збільшується споживання електроенергії населенням. Передбачається, що 

побутове споживання значно збільшиться, а це є основним фактором 

пікового навантаження в вечірній час доби. Україна планує за наступні два 

десятиліття збільшити частку виробництва електроенергії з альтернативних 

та відновлювальних джерел енергії до 10% [94, с. 51]. Отже, передбачається 

значна зміна структури енергобалансу країни в цілому та електробалансу 

зокрема. 

 

Рис. 2.4. Структура споживання електроенергії в Україні за 2008-2013 роки 

Джерело: побудовано автором за даними ДП «НЕК«Укренерго» за відповідний 

період [165; 166]. 
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Для підвищення ефективності функціонування ОЕС України потрібно 

вирішити питання ефективної передачі електроенергії магістральними 

мережами в межах країни, оскільки існує нерівномірність у встановленій 

потужності, виробництві та споживанні електроенергії за регіонами країни.  

Споживання електроенергії за регіонами за 2015 та 2016 роки наведено 

за допомогою діаграми на рис. 2.5, а з 2006 року по 2016 рік в Додатку Б. Як 

видно з діаграми за 2015 рік споживання електроенергії змінилося несуттєво, 

але існує великий розрив між регіонами. Так найбільшими споживачами є 

Донецька, Дніпропетровська, Луганська та Харківська області та місто Київ. 

 

Рис. 2.5. Споживання електроенергії за регіонами в 2015 та 2016 роках 

Джерело: побудовано автором за даними [168]. 

 

Виробництво електроенергії за регіонами також є нерівномірним. В 

таблиці 2.1 наведені регіони з найбільшим виробництвом електроенергії за 

2016 рік. 

 

Таблиця 2.1 
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Регіони з найбільшим виробництвом електроенергії за 2016 рік 

№ з/п Регіон (місто) 
Обсяг, 

млн кВт·год 

Частка у 

загальному 

виробництві, % 

1 Запорізька область 49294,9 25,29 

2 Миколаївська область 18007,5 9,24 

3 Рівненська область 17668,7 9,06 

4 Хмельницька область 14585,4 7,48 

5 Дніпропетровська область 14466,8 7,42 

 Всього по Україні 194946,8 100 

Джерело: побудовано автором за даними [168]. 

 

Відповідно до наведених даних, можна зробити висновок, що 

розміщення українських електромереж не дозволяє забезпечити повноцінний 

перерозподіл між регіонами в яких є надлишок електроенергії. Через це 

більшість напрямків передачі електроенергії між регіонами України 

працюють на межі забезпечення стійкості енергосистеми, що знижує її 

надійність, ускладнює регулювання графіку навантажень, тому є доцільним 

впровадження сучасних систем управління магістральними 

електромережами. В силу цих обставин експортний потенціал України 

обмежений для транспортування великих обсягів електроенергії в 

європейські країни. 

Створений у 1995-2002 рр. на базі найбільшої в західному регіоні 

електростанції – Бурштинської ТЕС – з метою організації експорту 

електроенергії до країн Європи. Охоплює територію Закарпатської, частини 

Львівської та Івано-Франківської областей загальною площею 27 тис. км
2
 з 

населенням понад 3 млн осіб. Крім Бурштинської (встановлена потужність 

2300 МВт) на «острові» працюють також Калуська ТЕЦ (200 МВт) і Теребля- 

Рікська ГЕС (30 МВт). «Острів» поєднано міждержавними лініями передачі з 

Угорщиною (одна ЛЕП 750 кВ, одна – 400 кВ, дві – по 220 кВ), зі 

Словаччиною (одна ЛЕП 400 кВ) та з Румунією (одна ЛЕП 400 кВ). У липні 

2002 р. Керівний комітет UCTE на підставі висновків Технічного комітету 
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UCTE/Україна надав дозвіл на постійну синхронну роботу «Бурштинського 

острова» з UСTE. 

Експортний потенціал енергоострова в літній період (1 квітня - 30 

вересня) становить 550 МВт, у зимовий (1 жовтня – 31 березня) – 500 МВт. 

У роботі острова використовуються європейські стандарти 

функціонування енергосистеми, що дозволяє забезпечити процес надійного 

та якісного постачання електроенергії споживачам. Таким чином, острів 

відіграє важливу роль у процесі інтеграції ОЕС України до європейського 

об’єднання енергосистем. 

Експорт електроенергії у передкризовому 2007 р. склав 

9,2 млрд кВт·год., у 2011 р. – 6,4 млрд кВт·год. (проти 4,2 млрд кВт·год. у 

2010 р.). Упродовж останніх двох років найбільшими імпортерами 

української електроенергії є Білорусь (у 2011 р. – майже 40% загального 

обсягу експорту) та Угорщина (38%). Як зазначалося вище, експорт 

електроенергії здійснюється через «Бурштинський острів» [148]. 

Розвиток генерації електроенергії з нетрадиційних та відновлюваних 

джерел енергії. Все більше усвідомлення гостроти і реальної загрози цих 

проблем дали позитивний поштовх розвитку, зокрема, відновлювальної або 

альтернативної енергетики.  

Наразі, в нашій країні також з кожним роком набирає обертів процес 

використання альтернативних видів енергії. І хоча процес розвитку 

відновлювальних джерел енергії відбувається достатньо повільно, не все в 

цьому питанні безнадійно. 

Вперше на законодавчому рівні в Україні було дано визначення 

терміну нетрадиційні і відновлювальні джерела енергії в Законі України 

«Про енергозбереження» від 1 липня 1994 року [176]. У 2003 році було 

прийнято Закон України «Про альтернативні джерела енергії», яким 

визначено правові, економічні, екологічні та організаційні засади 

використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх 

використання у паливно-енергетичному комплексі.  
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Основними принципами державної політики в сфері альтернативних 

джерел енергії, перш за все, є: 

- збільшення об’ємів виробництва і споживання енергії; 

- покращення місцевого і глобального стану навколишнього 

середовища. 

2009 рік можна назвати визначальним і переломним у розвитку 

альтернативних джерел енергії в України. Верховна Рада України ухвалила 

Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 

використання альтернативних джерел енергії». Зазначеним законодавчим 

актом були введені революційні нововведення по запровадженню в державі 

«зеленого» тарифу на електричну енергію, отриману з альтернативних 

джерел з використанням енергії вітру, сонця, біомаси, а також вироблену 

малими гiдроелектростанцiями. 

Національна енергетична система розвивається в умовах лібералізації 

та євроінтеграції ринку електроенергії. Дане питання потребує визначення 

розгляду імплементації Україною рамкового та галузевого законодавства ЄС 

у сфері енергетики та енергоефективності. З початку потрібно 

проаналізувати рамкові умови співробітництва України та ЄС в сфері 

електроенергетики. 

При розгляді питань щодо імплементації законодавства ЄС доцільним є 

аналіз формування основних положень єдиного енергетичного ринку в 

країнах Європи. Слід звернути увагу на пакети нормативно-правових актів в 

сфері енергетики, котрі являють собою набір директив та регламентів, що 

регламентують внутрішній ринок електроенергії в країнах ЄС. З метою 

підвищення ефективності енергетичного сектору та конкурентоспроможності 

економіки європейських країн було прийнято три енергетичні пакети. 

Перший енергетичний пакет був прийнятий в 90-х роках ХХ століття, другий 

– в 2003 році, а третій – в 2009 році. Вони являють собою основу для 

формування відповідної стратегії розвитку та співпраці з іншими країнами в 

сфері енергетики та енергоефективності [196]. 
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС виходить за рамки угод про 

асоціацію, котрі укладалися ЄС з країнами Центральної та Східної Європи. 

Укладання Угоди про асоціацію потенційно можна розглядати як один з 

етапів євроінтеграції та потенційної можливості укладання договору про 

вступ до ЄС. 

Виконання взятих зобов’язань необхідно розглядати як поступову 

інтеграцію до країн ЄС, і як передумову створення стратегії розвитку 

України в широкому сенсі цього поняття. Виникає потреба в розробці 

відповідних стратегій розвитку, планів імплементації законодавства та 

формуванні цілісної системи по впровадженню реформ [186]. 

Угода про асоціацію передбачає необхідність проведення реформ в 

енергетичній сфері. Дані питання розглядаються в Розділі IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» та в Розділі V «Економічне та галузеве 

співробітництво». Особливу увагу слід звернути на те, що статті даної глави 

регламентують діяльність національного регуляторного органу в сфері 

енергетики. Визначений зв’язок з положеннями Договору про Енергетичне 

Співтовариство та закріплено норми з різних питань енергетичного сектору 

економіки. 

Реалізація положень Розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» передбачає поступове регуляторне зближення та 

гармонізацію законодавства України та ЄС. Даний розділ містить положення 

щодо розвитку співпраці у 28 сферах, одна з яких це співпраця у сфері 

енергетики, включаючи ядерну. Відповідно прописані положення в яких 

розглянуто цілі, завдання, напрями та форми співпраці в енергетичній сфері. 

У відповідних статтях розділу є посилання на додатки, що містять перелік та 

терміни імплементації актів законодавства країн ЄС. Згідно даної частини 

Угоди про асоціацію необхідним є імплементація та впровадження понад 300 

директив та регламентів країн Європейського Союзу, а також різних актів 

acquis ЄС, серед яких у сфері енергетики та енергоефективності визначений 

перелік важливих директив та регламентів. Терміни імплементації актів 
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складають від 2 до 7 років з моменту набуття чинності. Але більша половина 

актів законодавства ЄС повинна бути імплементована протягом 2-5 років. 

Головною метою виконання взятих зобов’язань України слід вважати 

розвиток енергетики та інтеграцію до енергетичної системи країн ЄС. 

Відповідно потрібно адаптувати вітчизняне законодавство до нових вимог, 

що визначені статтею 341 Розділу V Угоди про асоціацію та до визначеного 

переліку директив, регламентів та термінів, зазначених у Додатку XXVII. 

При цьому важливим моментом є виконання вимог, взятих перед 

Енергетичним Співтовариством [184-186]. 

Перелік директив та регламентів, що зазначені у Додатку XXVII Угоди 

про асоціацію, можна віднести до Другого Енергетичного Пакету. Однак, 

виникає ситуація, коли країни ЄС використовують директиви та регламенти 

Третього Енергетичного Пакету, метою впровадження якого є створення 

Єдиного енергетичного ринку. Статтею 278 Угоди про асоціацію 

встановлено, що у випадку виникнення розбіжностей між положеннями 

Угоди та законодавства ЄС, положення Енергетичного Співтовариства мають 

переважну силу. Тому за основу для аналізу були взяті останні версії 

директив та регламентів для впровадження згідно з планом, визначеним 

Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства.  

Враховуючи визначені терміни наближення вітчизняного 

законодавства до вимог ЄС, можна вважати, що першочерговим завданням 

було виконання вимог стосовно імплементації директив та регламентів, які 

регулюють діяльність на ринку електроенергії. 

Згідно Додатку XXVII ринок електричної енергії повинен бути 

реформованим у відповідності до вимог: 1) Директиви №2003/54/ЄС 

стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії; 2) 

Директиви №2005/89/ЄС щодо заходів з забезпечення безпеки постачання 

електроенергії та інвестицій в інфраструктуру; 3) Регламенту (ЄС) 

№1228/2003 про умови доступу до мережі міжнародного обміну 

електроенергією. З урахуванням того, що вищезазначені положення мали 
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бути впроваджені до 01 грудня 2012 року, як зазначено у Протоколі про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, можна однозначно стверджувати, що вони не виконані 

стосовно термінів імплементації. 

Україна, як Договірна Сторона Енергетичного Співтовариства, 

прийняла на себе зобов’язання щодо імплементації положень Директиви 

2003/54/ЄС та Регламенту (ЄС) №1228/2003. На виконання положень 

вказаних норм ЄС прийнято Закон України «Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України» [181], у якому враховані базові принципи 

європейського законодавства в енергетичній галузі. Подальша імплементація 

Другого енергетичного пакета ЄС здійснюється шляхом розроблення 

законодавчих та нормативно-правових актів, передбачених Прикінцевими 

положеннями Закону.  

До Третього енергетичного пакета ЄС у сфері електроенергетики 

входять: Директива 2009/72/ЄС та Регламент (ЄС) №714/2009. Відповідно до 

вимог Енергетичного Співтовариства положення Директиви 2009/72/ЄС та 

Регламенту (ЄС) № 714/2009 застосовуються щодо України з 1 січня 2015 

року. 

Більшість положень Директиви 2009/72/ЄС за своїм змістом аналогічні 

положенням Директиви 2003/54/ЄС [192]. У той же час Директива 

2009/72/ЄС містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів 

системи передач в рамках вертикально-інтегрованої господарської 

організації;   включено положення щодо захисту прав споживачів; посилено 

та деталізовано функції та повноваження органів регулювання. Україною на 

законодавчому рівні частково реалізовані положення Директиви 2009/72/ЄС 

та Регламенту (ЄС) №714/2009. 

В результаті проведення реформ повинні бути створені умови на 

внутрішньому ринку електричної енергії України, які дозволять надати 

реальні нові можливості для усіх споживачів, будь то громадяни чи 

підприємства, для розвитку бізнесу та збільшення транскордонної торгівлі 
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електричної енергії, задля досягнення підвищення ефективності 

функціонування електроенергетики, конкурентних цін, покращення якості 

обслуговування, а також для сприяння безпеці постачання і стабільності 

електричної енергії (створення умов належно функціонуючого внутрішнього 

ринку). 

Варто додати, що процес переходу на нову модель ринку 

електроенергії буде тривалим (в країнах ЄС він тривав в середньому біля 10 

років), і в законі передбачено, що він буде здійснюватися поступово, 

виходячи з наступної схеми: 

1) Всі сегменти нового ринку електричної енергії, а саме ринок на 

«добу наперед» та внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок та ринок 

допоміжних послуг, ринок двосторонніх договорів повинні бути 

запроваджені не пізніше, ніж протягом 2 років з дня набрання чинності 

новим законом. 

2) Рішення про точну дату введення ринку буде приймати Уряд, 

виходячи з міри готовності ринку до початку роботи в нових умовах 

(створення оператора ринку, закупівля нового програмного забезпечення, 

його тестування для окремих сегментів ринку, здійснення заходів з 

відокремлення операторів систем розподілу та постачальників електроенергії 

тощо). 

Зокрема, найголовнішим наслідком такої перебудови стане юридичне 

та організаційне відокремлення діяльності з розподілу та передачі 

електроенергії (відокремлення має пройти у вигляді виділення операторів 

систем розподілу та передачі в окремі компанії) від інших видів діяльності, 

що є головною умовою для запровадження конкуренції між постачальниками 

електроенергії за споживачами та переходу від регульованих до ринкових цін 

на електроенергію для різних категорій споживачів. 

Прийнятий Верховною Радою України  Закон «Про ринок електричної 

енергії України» поєднує та вирішує три найважливіші завдання: 1) 

удосконалює державну політику в електроенергетиці; 2) імплементує вимоги 
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Третього енергетичного пакету ЄС; 3) удосконалює структуру та 

функціонування ринку передбаченого діючим законом [244]. Закон 

передбачає організацію ринку електроенергії з наступних складових: 

двосторонні договори; ринок «на добу наперед»; внутрішньодобовий ринок; 

балансуючий ринок; ринок допоміжних послуг. Крім того передбачається 

доповнення переліку учасників ринку новим учасником – трейдером, яким 

може бути будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю 

електроенергії з метою її перепродажу, крім продажу споживачу. Законом 

вводиться система спеціальних обов’язків для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

електроенергії, до яких відносяться: купівля електроенергії за «зеленим» 

тарифом; надання універсальних послуг; виконання функцій постачальника 

«останньої» надії; сплата компенсаційних платежів. Також передбачається 

повне виконання вимог Третього енергетичного пакету ЄС щодо юридичного 

та організаційного відокремлення діяльності з розподілу та передачі 

електричної енергії від інших видів діяльності, що є умовою для 

запровадження економічної конкуренції на ринку електроенергії. Крім того 

законом передбачено запровадження певного періоду, впродовж якого мають 

бути створені необхідні технічні, організаційні, економічні та нормативно-

правові передумови для запровадження та злагодженого функціонування 

ринку електроенергії України. 

Прагнення України до більш тісної інтеграції з електроенергетичним 

сектором країн ЄС спонукає вітчизняні енергокомпанії працювати за 

встановленими там правилами, де ринок електричної енергії пред’являє дуже 

тверді вимоги не тільки до економічності, але й надійності і якості 

електропостачання. Для цього необхідно створити умови, щоб рішення 

зазначених питань постійно перебувало в полі зору енергокомпаній, а не 

було б тільки їхньою реакцією на рекламації споживачів. 

Аналізуючи перспективи розвитку галузі, необхідно виділити наступні 

проблеми: зношеність та моральне старіння мережевого комплексу; 
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диспропорції в співвідношенні діючих і необхідних потужностей; проблема 

залучення інвестицій, хронічне недофінансування; перехресне субсидування; 

надмірна концентрація електрогенеруючих підприємств. 

Перераховані вище міркування свідчать про необхідність 

невідкладного прийняття неординарних заходів і формування нової сучасної 

стратегії розвитку електроенергетики, у максимальній мірі з огляду на 

економічні, політичні, соціальні, географічні і територіальні особливості 

України. При цьому пропоновані рішення не повинні вимагати надмірних 

одномоментних капітальних вкладень, порівняно швидко давати реальну 

віддачу, орієнтуватися на найбільш передові технології. 

 

2.2. Напрями модернізації енергетичної системи України на основі 

цифрових технологій 

 

Більшість мереж енергосистем світу побудовано ще в 50-70-х роках 

минулого століття, тож наразі багато обладнання, що є важливим для 

роботи мереж, наближається до кінця терміну експлуатації. Проте, сучасний 

стан не дозволяє здійснювати повномасштабну модернізацію, тому 

мережеві компанії змушені працювати з устаткуванням, яке вже вичерпало 

ресурс. Ця тенденція становить загрозу для надійності і безпеки 

енергетичних систем [132]. 

Зростання об’ємів пікового навантаження вимагає повної ресурсної 

мобілізації мережевих можностей. Сьогодні на енергоринках майже всіх 

країн світу зростають об’єми споживання електроенергії, як наслідок, 

зростають пікові навантаження, що змушує збільшувати електричну 

потужність. Таким чином, світові енергетичні компанії очікують на постійне 

зростання споживання енергії та, відповідно, збільшення потужностей 

транспортних і розподільних мереж. З огляду на це, включаються економічні 

стимули, коли електроенергетична галузь стає доступною для інтеграції 

малої генерації до енергосистем [51].  
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Електроенергетика є однією з найважливіших інфраструктурних 

галузей економіки України, яка на теперішній час зазнає подальших 

ринкових трансформацій. Електроенергія має ряд значних переваг перед 

іншими енергоносіями, проте її особливість як продукту полягає в наявності 

обмежень стосовно організації зберігання та накопичення [1, с. 74]. Цей 

фактор впливає на надійність функціонування електроенергетичної системи. 

Актуальним завданням усіх учасників електроенергетичного ринку в 

сучасних умовах формування симбіозу контрактної та балансуючої форм 

ринку, а також міжнародної інтеграції електроенергетичної системи України 

із суміжними енергосистемами є подальший розвиток системи взаємодії 

учасників на основі удосконалення методів управління та регулювання, а 

також нормативно-правового регламентування їхньої діяльності. В сучасних 

умовах особливого значення для вітчизняної енергетичної галузі набувають 

питання щодо управління попитом та споживанням електроенергії 

(енергоефективності), забезпечення стандартів якості електроенергії в 

контексті інтеграції в європейський ринок електроенергії, а також адаптації 

об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з локальними 

електромережами, що діють на основі альтернативних та відновлювальних 

джерел енергії [5; 162].  

Для розвитку існуючої електроенергетичної системи та 

функціонування на більш якісному рівні доцільним є впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в сфері постачання електроенергії 

та моніторингу електричної мережі. Нова модернізована електроенергетична 

система повинна задовольняти вимогам щодо енергоефективного та більш 

економічного функціонування за рахунок скоординованого управління. 

Також за допомогою комунікацій повинна відбуватися взаємодія між 

електростанціями, компаніями, що займаються транспортуванням і 

розподілом електроенергії та споживачами. 

Попит на електроенергію має природний добовий та сезонний 

нерівномірний характер [91;147]. Для галузі, яка нещодавно перейшла від 
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централізованого управління до ринкового, характерно відносне 

запізнювання в реалізації ринкових механізмів регулювання графіків 

навантаження в електроенергетичній системі, при цьому специфіка галузі та 

самого продукту створюють певні труднощі переходу до управління попитом 

на електроенергію на основі ринкових принципів [13]. Одним з 

перспективних напрямів з вирішення вищезазначеної проблеми є 

впровадження інформаційних технологій в сфері енергозабезпечення та 

сучасних методів управління попитом в енергетиці. 

Питання управління попитом на електроенергію та трансформації 

існуючої енергосистеми недостатньо розкриті та потребують подальшого 

дослідження стосовно впровадження ринкових механізмів регулювання та 

адаптації електростанцій працюючих на альтернативних джерелах енергії 

(насамперед, сонячних електростанцій та вітрових). Також потребує 

подальшого розгляду специфіка формування технологічних платформ для 

конкретних галузей економіки. 

Аналізуючи сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної 

електроенергетичної галузі, потрібно виділити наступне: 1) зношеність та 

моральне старіння енергосистеми; 2) дефіцит маневрових потужностей; 3) 

великі втрати в мережі при передачі та розподілі електроенергії; 4) проблеми 

забезпечення надійності та якості електроенергії; 5) проблема адаптації 

альтернативних та відновлювальних джерел енергії з ОЕС України; 6) 

проблеми залучення інвестицій; 7) недосконалість тарифної політики. 

Більша частина генеруючих потужностей та електромереж зношена, що 

впливає на ефективну та надійну роботу енергосистеми. Так, станом на 

кінець 2010 року 84% блоків теплових електростанцій перевищили межу 

фізичного зношення, а це призводить до перевитрат палива, зменшення 

робочої потужності та погіршення екологічних показників [67, с. 27]. 

Техніко-економічний аналіз функціонування вітчизняної енергетичної 

системи показав, що Україна має достатні генеруючі потужності та 
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розвинену енергомережу. Водночас у секторі електрогенерації накопичено 

багато невирішених проблем, які гальмують його розвиток. Технічний стан 

галузі наближається до критичного не лише через фізичний стан об’єктів 

енергетики, а й через неефективне управління державними активами сектору 

та регулювання на ринку електроенергії, дефіцит інвестицій у галузь. 

За результатами дослідження встановлено, що через вимушене 

використання 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 аналіз результатів роботи електроенергетичної галузі, варто 

зауважити, що через недоліки топології українських електромереж не вдається 

забезпечити повноцінний 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. Унаслідок цих обставин інтеграція 

енергетичних систем України та ЄС ускладнюється, через що потенціал 

експорту електроенергії не використовується. 

Відповідно до проведеного аналізу та врахування можливих ефектів від 

модернізації, 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 розумних 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 спроможності магістральних мереж з метою 

усунення нерівномірності виробництва та споживання електроенергії; 5) 

впровадження перспективних технологій для синхронізації вітчизняної 

енергосистеми з європейськими з метою повної їх синхронізації, збільшення 
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експортного потенціалу, використання переваг від лібералізації та інтеграції 

ринків електроенергії; 6) розширення можливостей споживачів обирати 

постачальників та ставати постачальниками електричної енергії; 7) розвиток 

кібернетичної безпеки ОЕС. 

Зарубіжними енергетичними компаніями використовуються наступні 

методи управління попитом на електроенергію: зниження піків 

навантаження, заповнення провалів графіка навантаження, застосування 

гнучкого графіка навантаження, зміщення навантаження, загальне 

енергозбереження та інші. В західних країнах управління споживанням 

почали активно розглядати під час енергетичних криз 70-их років ХХ-го 

століття. У відповідь на зростання цін на первинні енергоресурси та їх 

дефіцит був розроблений ряд заходів, сукупність яких отримала назву 

система DSM (Demand Side Management). Вона спрямована як на загальне 

зниження рівня споживання електроенергії, так і на вирівнювання графіка 

навантаження енергосистеми. Однією з задач DSM є управління попитом, що 

включає комплекс заходів, спрямованих на зміну характеру 

електроспоживання кінцевими споживачами, зокрема, створення 

диференційованих тарифів, стимулювання зниження споживання 

електроенергії в пікові періоди. У 1993 році Міжнародне енергетичне 

агентство (International Energy Agency) розпочало міжнародну програму з 

розвитку та просування DSM-технологій. На сьогоднішній день ця програма 

впроваджується в країнах Європи, Азії, а також у США та Австралії. 

Враховуючи універсальний характер DSM, певні елементи можуть бути 

ефективно впроваджені й в Україні [13, с. 75-76]. 

Однак, на практиці найбільш поширеними стали лише два методи: 

динамічна тарифікація та добровільне обмеження попиту з боку споживачів. 

Промислово розвинуті країни використовують три основні концепції 

формування тарифних ставок. 
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1. Тариф розраховується виходячи з повного доходу, достатнього для 

покриття витрат протягом періоду експлуатації енергоджерела та утворення 

певного прибутку.  

2. На основі розрахунку короткострокових граничних (маржинальних) 

витрат встановлюються тимчасові змінні тарифи (добові, сезонні), що 

відображають коливання в графіку навантаження та пов’язані з цим витрати 

енергокомпаній на маневрування потужністю. Це дозволяє балансувати 

попит і пропозицію на ринку електроенергії. 

3. Ціна на електроенергію встановлюється на основі довгострокових 

граничних витрат, що враховують витрати на спорудження та введення в 

експлуатацію нових електрогенеруючих потужностей. 

Зокрема, в Японії для промислових споживачів тарифи 

диференційовані за класами напруги та часу доби. У США встановлені єдині 

для всіх компаній види тарифів на електроенергію: добові тарифи; сезонні 

тарифи; тарифи за категоріями споживачів (промисловий, 

сільськогосподарський, побутовий тощо); тарифи по надійності 

електропостачання споживачів, згодних на перерви в електропостачанні або 

значне зниження обсягу електроспоживання в години максимальних 

навантажень та соціально орієнтовані тарифи [89]. 

Диференціювання тарифів на електроенергію вирішує принципово 

важливі в ринкових умовах завдання: 

1) встановлення зв’язку між її вартістю та фактичними витратами на 

виробництво і розподіл; 

2) обмеження монополії виробників та підприємств, що надають 

послуги з передачі електроенергії; 

3) підвищення надійності електропостачання;  

4) залучення споживачів для управління власним навантаженням і 

графіком навантаження енергосистеми; 

5) стимулювання енергозбереження та енергоефективності. 

Для підвищення економічності роботи енергосистем велике значення 

має встановлення тарифів, що диференційовані за сезонами року та зонами 

добового часу. Структура тарифу реального часу складається з погодинної 
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ціни за спожиту у цей час електроенергію без фіксованої плати за заявлений 

максимум навантаження, плюс фіксована плата, заснована на минулому 

споживанні з урахуванням знижок при постачанні на середній та високій 

напрузі, поправок на втрати трансформації, знижок під час перерв в 

електропостачанні в минулому та інше, що гарантує споживачеві 

стабільність оплати за цим тарифом – не вище оплати за електроенергію при 

використанні нормальних тарифів.  

Для переходу на новий рівень енергосистем в розвинутих країнах світу 

проводять трансформацію існуючих систем в рамках так званої концепції 

інтелектуальних або «розумних» електромереж. Інтелектуальна 

енергосистема представляє собою повністю автоматизовану систему, що 

забезпечує двосторонній потік електроенергії та інформації між 

електростанціями та споживачами. В системі відбувається збір та обробка 

інформації в режимі реального часу, що дозволяє більш ефективно 

функціонувати енергетичній системі [72, с. 75-77; 74]. Згідно концепції 

«розумних» електромереж передбачається використання нових засобів 

моніторингу та електронних лічильників, створення автоматизованої 

вимірювальної інфраструктури. А це, в свою чергу, передбачає широке 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в енергетиці та 

житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). 

Використання сучасних методів управління та тарифного регулювання, 

розширення програм з динамічної тарифікації та методів безпосереднього 

управління потужністю споживачів, використання моделей активного 

споживача може зробити досить вагомий внесок в управління графіком 

споживання, забезпечивши можливість як більш раціонального використання 

існуючого обладнання, так і звільнення коштів від створення необхідних 

пікових потужностей [2; 18, с. 263-267]. 

На думку Є.В. Дубинського, впроваджувати диференційовані тарифи 

по зонам доби можливо тільки при використанні автоматизованих систем 

обліку та обробки інформації про споживання електроенергії [162]. 
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Важливим фактором, що стримує розвиток електроенергетики та 

енергозбереження, є недоліки тарифної політики. На даний час поширений 

значний рівень перехресного субсидування, що стримує застосування 

диференційованих тарифів. Управління попитом призводить до низки 

переваг, пов’язаних зі зміною характеру графіка навантаження, за рахунок 

вирівнювання провалів та піків навантаження, підвищення надійності 

постачання та якості електроенергії, що, в свою чергу, впливає на надійність 

режиму електропостачання. Однак методи управління споживанням 

електроенергії в Україні, що розроблялися в умовах командно-

адміністративної політики, не повністю відповідають сучасним вимогам 

ринкової економіки і потребують певної корекції на основі світового досвіду 

ринкових перетворень в енергетиці.  

Сучасною нормативно-правовою базою функціонування ринку 

електричної енергії недостатньо врегульовані питання ринкових механізмів 

підвищення якості та надійності постачання електричної енергії та адекватної 

оплати за неї, порядок вирішення питань асиметрії інформації на ринку. Для 

удосконалення системи тарифікації доцільно брати до уваги параметри 

якості електричної енергії при формуванні тарифної політики. Тобто 

регулятор повинен визначати параметри надійності та якості надання послуг, 

доступність їх на ринку. Вищезазначене можливо відобразити за допомогою 

системи рівнянь: 

 

                              (2.1) 

 

де у – необхідна валова виручка компанії; х1 – параметри та показники, 

що характеризують надійність поставок електроенергії, визначені 

регулятором ринку; х2 – параметри та показники, що характеризують якість, 

визначені регулятором ринку; х3 – параметри та показники, що визначають 

доступність послуг для споживачів, визначені регулятором. 
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Для вирішення вищезазначених проблем потрібна модернізація 

існуючої ОЕС України з можливістю переходу на більш якісний рівень. В 

системі енергозабезпечення інформація повинна виступати як засіб 

здійснення ефективного управління. Існує також необхідність не тільки 

здійснення якісного моніторингу електромережі, але й прогнозування та 

планування роботи ОЕС України на якісному рівні, який відповідав би 

сучасним вимогам. 

Крім того, енергетична система на базі концепції інтелектуальних 

енергетичних систем дозволить споживачам, які мають власні генеруючі 

установки, в години пікових навантажень виступати на ринку як продавець. 

Для цього їм надається інформація про ціни і, відповідно, про стан системи, і 

в цьому випадку: 

- в «звичайний час» постачальник електроенергії постачає нею 

комерційних споживачів, діючи як їх агент; 

- під час високого попиту постачальник електроенергії використовує 

систему управління енергоспоживанням в будівлі, щоб знизити попит і 

передати частину енергії назад в мережу, продати, розділивши зі споживачем 

прибуток від продажу [206]. 

Опір негативним впливам реалізується за допомогою спеціальних 

методів забезпечення стійкості і живучості, знижують фізичну та 

інформаційну вразливість всіх складових енергосистеми, які сприяють як 

запобігання, так і швидкому відновленню її після аварій відповідно до вимог 

енергетичної безпеки. 

Енергосистема буде мати здатність активно діяти по відношенню до 

мінливих системних умов. Вона стане відслідковувати потенційні проблеми в 

системі ще до того, як вони вплинуть на надійність і якість 

електропостачання. Для цього передбачається застосовування автоматичних 

перемикачів, «інтелектуальних» систем контролю, обладнання для 

альтернативного електропостачання, засобів візуалізації  й т. п. 
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Забезпечити надійність та якість електроенергії можливо шляхом 

заміни системноорієнтованого підходу до забезпечення цих властивостей 

клієнтоорієнтованим та підтримкою різних рівнів надійності та якості 

електроенергії в різних цінових сегментах. 

Інтелектуальна енергетична система повинна дозволити значно 

поліпшити якість електроенергії та надійність її поставок. Інтелектуальні 

технології, що забезпечують двосторонні комунікації та інтегровані в 

мережу, дозволять енергетичним компаніям більш оперативно визначати, 

локалізувати, ізолювати і відновлювати електропостачання на відстані 

(віддалено) без залучення «польових» працівників. Очікується, що реалізація 

концепції інтелектуальних енергетичних систем знизить екстрені виклики до 

50% [139]. 

Енергетична система на базі концепції «інтелектуальних енергетичних 

систем» повинна мати можливість диференціювати послуги 

електропостачання за допомогою пропозиції різних рівнів надійності та 

якості електропостачання за різною ціною, забезпечуючи в режимі реального 

часу моніторинг, діагностику та швидку реакцію на зміни надійності та 

якості електропостачання. Рівень надійності електропостачання може 

варіюватися від «стандартного» до «преміум» в залежності від уподобань 

споживача. Забезпечення різних рівнів надійності електропостачання 

потребують особливої фокусування на усуненні неполадок в мережі. 

Інтелектуальна енергетична система повинна давати можливість швидко 

визначати причину і джерело проблем з надійністю і якістю 

електропостачання, а також можливість усувати цю проблему швидко і 

ефективно. 

Доцільним є вирішення питання щодо оптимальної інтеграції 

електростанцій та систем акумулювання електроенергії різних типів і 

потужностей шляхом підключення їх до енергосистеми по стандартизованим 

процедурам технічного приєднання та перехід до створення «мікромережі» 

(мicrogrid) на боці кінцевих користувачів.  
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Інтелектуальна енергетична система повинна спростити взаємозв’язок 

розподіленої генерації і систем зберігання електроенергії за допомогою 

створення стандартизованої взаємозв’язку «мережа – генерація». Поширення 

розподіленої генерації створить нові виклики для мережі завдяки своїй більш 

мобільної природі і менш стабільним характеристикам, які здатні 

породжувати перебої і різкі пониження напруги в мережі. Відповідь на ці 

виклики може бути дана за допомогою більш інтенсивного залучення 

інформації, двосторонньої комунікації, «інтелектуального» контролю та 

правильної конфігурації розподіленої генерації, зберігання і управління 

попитом на електроенергію. 

Перспективним є розширення ринків електроенергії та потужності до 

кінцевого споживача. Це передбачає відкритий доступ на ринки 

електроенергії активного споживача і розподіленої генерації та сприяє 

підвищенню результативності та ефективності роздрібного ринку. 

Енергосистема надасть великі можливості щодо виходу на ринок як 

споживачів, так і виробників за рахунок збільшення пропускної 

спроможності магістральних мереж, проведення ініціатив з колективного 

управління споживанням, розташуванню розподілених джерел енергії в 

розподільних мережах, ближче до споживачів. При цьому зміна статусу 

споживача як учасника ринкових відносин, обумовлене можливістю 

створення їм власних джерел електропостачання, направлено на розвиток в 

електроенергетиці конкурентного середовища, на стимулювання підприємств 

галузі до зміни підходів і бізнес-моделей, які тривалий час застосовуються 

ними, але недостатньо ефективних в сучасних умовах. 

Диференційовані тарифи та інші взаємні пільги, які впливають на вибір 

характеру споживання, є найбільш ефективним засобом досягнення мети при 

управлінні навантаженням. Управління попитом виявляє потреби і 

побажання споживачів, тому у енергосистем виникає необхідність більш 

глибокого розуміння тих факторів, які впливають на рішення споживачів. 
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Більш детальна інформація про запити споживача – найважливіша умова 

розвитку методів і форм управління попитом на електроенергію. 

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 найбільш дієві та перспективні методи, що 

можуть бути застосовані у сучасних умовах для надійної роботи Об’єднаної  

енергетичної системи України (рис.2.6). 

 

Рис. 2.6. Класифікація методів управління споживанням електричної енергії 

Джерело: розроблено автором. 

Методичний підхід до управління попитом та ціноутворення потребує 

удосконалення в частині запровадження заходів за такими напрямами: 

цифровізація дистанційного обліку обсягів споживання електроенергії; 

диференційовані тарифи, що відповідають реальним режимам 

електроспоживання з урахуванням параметрів якості та надійності 
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енергопостачання; програми динамічної тарифікації електроенергії, 

включаючи  програми  довільного  обмеженого енергоспоживання за рахунок  

виробничої програми та використання споживачів-регуляторів; графік 

запуску нових потужностей генерації електроенергії з ВДЕ, що дає 

можливість збільшити коефіцієнт цінової еластичності попиту. 

Відповідно до вищезазначеного, виникає необхідність 

взаємоузгодження між учасниками ринку методів управління попитом та 

програм динамічної тарифікації електроенергії. Відповідно запропонована  

схема для узгодження використання методів та програм з урахуванням 

сезонних та добових графіків споживання електроенергії (рис. 2.7.). 
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Рис. 2.7. Схема застосування різних методів управління попитом та програм 

динамічної тарифікації в роботі енергосистеми 

Джерело: побудовано автором. 

 

Таким чином, розширення програм з динамічної тарифікації та методів 

безпосереднього управління потужністю споживачів може зробити досить 

вагомий внесок в управління графіком споживання, забезпечивши 

можливість як більш раціонального використання існуючого генеруючого 
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обладнання, так і звільнення коштів від створення необхідних пікових 

потужностей. 

В новій системі енергопостачання інформація виступає як головний 

засіб здійснення ефективного управління. Управлінські та інформаційні 

зв’язки стають фактором, що перетворить існуючу систему на 

енергоінформаційну. Тому для створення нової системи енергопостачання 

необхідним є:  

1. Розробка інформаційно-комунікаційної системи моніторингу, 

управління та прогнозування техніко-економічних параметрів ОЕС України. 

2. Впровадження сучасних комунікаційних технологій для обміну 

інформацією між генеруючими, розподільчими компаніями та споживачами. 

3. Розробка та впровадження нових програмних засобів, що дозволять 

реалізувати управління енергосистемою за новою концепцією. 

4. Створення відповідної інформаційно-обчислювальної 

інфраструктури. 

5. Створення розподілених інтелектуальних систем управління та 

аналітичних інструментів для підтримки прийняття рішень, що працюють в 

режимі реального часу. 

Спираючись на результати досліджень іноземних вчених та на досвід 

розробки концепції інтелектуальних енергетичних систем, можна зазначити, 

що в Україні процес створення інтелектуальної енергосистеми потрібно 

розглядати як комплекс взаємозв’язаних завдань політичного, економічного, 

екологічного та соціального характеру. 

 

2.3. Проблеми, ризики та економічні ефекти цифрової модернізації 

національної енергетичної системи 

 

Нині в світі відбувається бурхливий розвиток інтелектуальних 

енергетичних систем, проте не можна говорити про безперешкодне 

поширення концепції нових енергосистем. В провідних країнах сьогодні 
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доступна значна кількість технологій, необхідних для модернізації й 

розвитку електроенергетики, але впровадження цих технологій обмежено, 

оскільки існують бар’єри, що обумовлюють небажання інвесторів робити 

ризикові вкладення в мережеві енергетичні компанії. Бар’єри поширюються 

на наступні сфери: регулювання та законодавство; культура та комунікації; 

промисловість; технології. 

Відносно проблем в державному регулюванні та законодавстві – 

законодавство та державне регулювання поки не займають провідної ролі в 

процесі модернізації енергетичного комплексу. У представників держави 

відсутнє чітке уявлення про необхідні нормативні й законодавчі ініціативи, 

що забезпечили б  реалізацію концепції інтелектуальних енергосистем. 

 На сьогодні відсутній необхідний механізм стимулювання інвестицій у 

програми з підвищення якості електроенергії, включаючи програми, що 

враховують зв’язок між ціною та якістю електроенергії. 

Застосування регулювальними органами системи штрафів для 

підприємств, що підтримують і вкладають кошти в нові енергетичні 

технології. Наприклад, підприємство має фінансові можливості для 

вирішення проблеми пікових навантажень шляхом інвестування в нові  

генеруючі потужності, що в перспективі підвищить його дохід (виторг), 

однак знизить дохід окремих енергетичних компаній через зниження 

споживчого попиту. За кордоном поставлено завдання розробки нових 

методів стимулювання учасників ринку до інвестування в нові технології, 

тому що це вигідно для суспільства й стане в перспективі невід’ємною 

частиною нової енергетичної системи, незважаючи на те, що приведе до 

зниження доходу енергетичних компаній. 

Стає усе менше стимулів, що спонукають вкладати кошти в 

модернізацію мереж для досягнення соціальної вигоди. Інвестори часто не 

надають підприємствам кредити на реалізацію інвестиційних програм для 

досягнення соціальної вигоди (наприклад, підвищення надійності й 

національної безпеки, зниження залежності від поставок закордонного 
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палива, скорочення шкідливих впливів на навколишнє середовище). 

Фінансове стимулювання як на державному рівні, так і на регіональному 

рівні дасть можливість таким проектам переборювати фінансові труднощі, 

які могли б виникнути в противному випадку, і в такий спосіб дозволить 

реалізовувати ці проекти. 

Податковий кодекс доцільно доповнити положеннями стосовно 

регулювання інвестиційної діяльності з метою стимулювання залучення 

інвестицій в розвиток інтелектуальної енергетичної системи. 

Неузгоджені політичні дії між керівництвом міст, областей та 

керівництвом державного рівня перешкоджає ефективному співробітництву в 

рамках всієї країни. Так, у США дотепер не знайдена оптимальна модель для 

електроенергетичної галузі, і відсутність загальної точки зору в цьому 

питанні є перешкодою до модернізації мережі. 

Модернізація та інноваційний розвиток енергетичного комплексу 

представляє собою складний процес. Успішне формування уявлення про 

нього залежить від залучення різних інститутів, здатних сформувати 

позитивну суспільну думку про необхідність та ефективність нового шляху 

розвитку електроенергетики. Враховуючи зарубіжний досвід, можна 

визначити наступні основні проблеми. 

1. Компанії, які відповідають за реалізацію концепції Smart Grid не 

бачать сенсу у проведенні змін, оскільки не мають чіткого уявлення про 

соціальні наслідки у випадку, якщо не буде проведено модернізацію 

енергетичного комплексу. Відсутність розуміння найголовніших переваг 

реалізації концепції Smart Grid, а також уявлення про економічні витрати 

свідчить про те, що існуюча система поглядів застаріла. Необхідно 

зосередити зусилля на тому, щоб наладнати стосунки зі споживачами  та 

сформувати в них уявлення про необхідність модернізації, яке грунтується 

на наступних позиціях: 1) мережа, що  експлуатується на  сьогодні є 

уразливою перед зовнішніми загрозами; 2) знос національної мережі, що 

збільшується, буде мати катастрофічні наслідки для безпеки, економіки, 
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якості життя; 3) в мережі, що експлуатуються не вирішуються проблеми 

безпеки та надійності; 4) інтелектуальна енергетична система має стати 

підгрунтям для впровадження нових екологічно чистих технологій, 

дозволить організувати керування попитом та надасть інші можливості для 

реалізації нововведень; 5) Smart Grid допоможе державі стати менш 

залежною від поставок електроенергії із-за кордону; 6) інтелектуальна 

енергетична система буде більше ефективною й менш витратною [67].  

2. Присутня певна асиметрія інформації для споживачів про переваги 

Smart Grid. Потенційними перевагами для покупців стають: більш ефективне 

спостереження й контроль споживання електроенергії з метою зниження цін 

на електроенергію; участь у майбутніх ринках електроенергії для покриття 

попиту, резервів електроенергії; використання майбутніх переваг в 

обслуговуванні, які будуть доступні завдяки цифровим технологіям. 

3. Неналежна поінформованість споживачів потребує проведення 

відповідних інформаційних заходів для того, щоб скоротити надмірне 

зволікання, що має місце при впровадженні необхідних нововведень в 

енергосистемі. Необхідно також вжити заходи для зменшення кількості 

претензій з боку споживачів стосовно розміщення нового обладнання. 

Необхідні нові ідеї, щоб інвестиції в нове обладнання були ефективними та 

не викликали претензії споживачів. Інформаційні заходи щодо формування 

уявлення про Smart Grid, що впроваджується з метою підвищення 

ефективності та досягнення цілей сталого розвитку, допоможуть у вирішенні 

цієї проблеми.  

Складності, що зустрічаються на шляху формування інтелектуальної 

енергетичної системи як для енергетичних компаній, так і на шляху 

формування єдиного бізнес-простору, що функціонує на базі цифрових 

технологій полягають у  наступному:  

1. Підприємства енергетичного сектору не мають стимулів для 

модернізації, оскільки вважають, що нинішній рівень надійності роботи 

енергетичної системи задовольняють споживачів. Крім того, існує категорія  
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споживачів, яких задовольняє існуючий. Через це енергетичні компанії не 

зважуються робити інвестиції у модернізацію енергетичних систем. 

Фактично фінансові ринки змушують їх скорочувати обсяги інвестицій та не 

існує таких передумов, що змусили робити по-іншому. Однак результатом 

відсутності дій можуть стати: збільшення кількості великих відключень; 

уразливість перед зовнішніми подразниками; зниження ефективності 

оптових ринків електроенергії; підвищення цін на електроенергію; 

обмеження вибору споживачів; збільшення негативного впливу на 

навколишнє середовище. 

2. Низький рівень взаємодії підприємств один з одним. Для успішного 

розуміння сутності концепції Smart Grid необхідний вільний обмін 

інформацією між всіма компаніями, що беруть участь у цьому процесі. 

Вважається, що результатом дерегулювання став розрив у співробітництві та 

координації дій, і, як наслідок, компанії стали конкурувати одна з одною. 

3. Проблема  несумісності існуючого обладнання з елементами нового 

технологічного базису. Вирішення цього питання передбачає заміну старого 

обладнання таким чином, щоб воно було сумісним з обладнанням Smart Grid. 

На відміну від інших технологій, які існують на сьогоднішній день 

(персональні комп’ютери або стільникові телефони), які часто оновляються, 

технології сучасної мережі оновляються рідше. Необхідна для нового 

технологічного базису заміна застарілого обладнання є проблемою для 

регулювальних органів, оскільки зміст знеціненого устаткування мінімізує 

капітальні витрати споживачів. Також необхідно вирішити проблему 

відновної вартості списаного обладнання, що не було знецінено повністю. 

4. Керівники підприємств неохоче розглядають питання щодо 

модернізації , внесення змін в технологічні процеси та заміщення технологій.  

5. Сьогодні топ-менеджери здебільшого зосереджують зусилля на 

дослідженні ринку і юридичних питань його функціонування, а не на 

технічних аспектах роботи енергосистеми. У майбутньому зайва довіра до 
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ринків відносно врегулювання проблем нового енергетичного комплексу 

замість інвестицій у нові технології та процеси може привести до істотного 

зниження ефективності функціонування енергетичних систем. Принципові 

зміни у керуванні технікою та в організації функціонування підприємства 

могли б привести до підвищення ефективності його діяльності. 

6. Стандарти підприємства по плануванню та проектуванню 

передбачають наявність централізованої системи генерації, впровадження 

технологій минулого покоління, низьку ймовірність переходу на активну 

участь споживачів у роботі енергосистеми. У цілому принципи концепції 

Smart Grid не були задіяні при складанні технічних правил і стандартів, які й 

обмежують поширення нових процесів і технологій, що існують сьогодні. 

Наразі доцільною є зміна підходів стосовно керування енергетичною 

системою. 

7. На державному рівні недостатньо приділяється уваги щодо 

розповсюдження інформації про результати застосування нових технологій в 

сфері енергопостачання.  За допомогою пілотних проектів можуть бути 

продемонстровані можливості та переваги від впровадження цифрових 

технологій. Це стане передумовою для соціальних, політичних та 

економічних стимулів для прискорення впровадження успішно 

продемонстрованого набору технологій. Демонстрації на регіональному й 

національному рівні також нададуть інформацію, яка необхідна регуляторам 

у створенні норм і правил. 

8. Існують складності у обґрунтуванні інвестицій в проекти, що 

стосуються безпеки енергетичних систем. Відсутній стандартний підхід 

стосовно оцінки безпеки. Крім того, обмежений доступ до засекреченої 

державної інформації робить інвестиції ще більш невиправданими. Коли 

витрати, що йдуть на забезпечення безпеки, і вигоди від неї розглядаються 

окремо, інвестиції здаються просто невиправданими. Також існують 

складності у визначенні цінності вжитих заходів безпеки стосовно 
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віртуальної або реальної небезпеки. 

Рівень витрат на дослідження та розробки по електроенергетичних 

підприємствах вкрай низький. Витрати на дослідження та розробки 

становлять дуже незначну частку у структурі валового виторгу компаній 

електроенергетичної галузі. У конкурентноспроможних галузях високих 

технологій  такі витрати у п’ять-десять разів вище. Прагнення зробити 

електричну енергію конкурентноспроможним товаром поки що не  мотивує 

енергетичні компанії на проведення досліджень та розробок. 

Швидкість технологічних досліджень та розробок, їх впровадження в 

електроенергетиці стала нижчою, ніж в інших галузях. Розробка та 

впровадження технологій вимагають істотного прискорення за рахунок 

подолання наступних бар’єрів.  

1. Відсутні відповідні стандарти, норми та правила підтримки 

впровадження технологій інтелектуальних енергетичних систем. Доцільно 

розробляти універсальні стандарти зв’язку та загальної архітектури, які 

підтримуватимуть можливість взаємодії пристроїв, технологій, що 

дозволяють різним технологіям зв’язку працювати як об’єднана система. 

Можливість взаємодії дозволить інформації практично від будь-якого 

джерела бути використаною практично кожним додатком [70-72]. 

2. Відкрита система зв’язку та експлуатації може бути уразлива 

стосовно питань кібербезпеки. Відкриті системи більше гнучкі та 

поліпшують основні характеристики обладнання, вони не так безпечні, як 

власні системи підприємств. Для забезпечення безпеки енергетичних систем 

при заміщенні існуючих технологій новими доцільно застосування 

гармонізованих стандартів та протоколів функціонування нового обладнання. 

3. Впровадження цифрових технологій в енергетичному секторі 

потребує проведення відповідного аналізу стосовно їх застосування в 

існуючих системах. Переваги від одночасного застосування різних 

технологій вища у порівнянні від застосування окремих технологій тому, що 

спостерігається ефект синергії. Наприклад, для збору, передачі та обробки 
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значних обсягів даних про функціонування енергетичної системи доцільним 

є впровадження інтегрованих інформаційно-комунікаційних систем. 

Впровадження окремих технологій часто зазнає провалу, оскільки вони не 

були інтегровані відповідним чином з існуючими системами. 

4. Проблема низької конкурентоспроможності нових технологічних 

рішень. Для підвищення ступеню впровадження окремих цифрових 

технологій в процесі модернізації існуючих енергетичних систем доцільно 

зменшити їхню вартість. Це потребує пошуку можливостей зменшення 

обсягів інвестицій або збільшення їхньої ефективності. 

5. Питання потенційних можливостей щодо різних режимів роботи 

розподілених енергетичних систем залишається недостатньо вивченим. 

Доцільним є подальше дослідження стосовно питань взаємодії різних систем 

розподілу електричної енергії. 

6. Збільшення кількості суб’єктів на ринку електроенергії є 

передумовою виникнення проблем стосовно безпеки, надійності 

функціонування енергетичних систем. Заходи щодо підвищення фізичної та 

кібербезпеки повинні розглядатися як власниками розподілених джерел 

енергії, так і незалежними виробниками електроенергії. Споживачам з 

автоматичними вимірювальними приладами (лічильниками) теж необхідно 

враховувати питання щодо безпеки.  

7. Проблеми кадрового забезпечення та використання нових знань. На 

підприємствах енергетичного сектору існують проблеми щодо передачі 

досвіду. Дана проблема виникає при прорахунках в кадровому забезпеченні. 

Технічний аналіз частіше проводиться за допомогою обчислювальної 

техніки, внаслідок чого знижується професійний рівень персоналу щодо 

фундаментальних знань та розуміння принципів роботи енергосистеми. 

8. Обмежені дотепер можливості зберігання електроенергії. Відкриття 

«проривної» технології дозволить значно прискорити процес модернізації 

мережі. 
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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 

виникають у процесі цифрової модернізації енергетичної системи України 

(рис. 2.8.). 

 

Рис. 2.8. Систематизація ризиків формування інтелектуальної енергетичної 
системи 

Джерело: сформовано автором. 

 

Необхідним є розгляд найбільш можливих та доцільних положень та 

підходів щодо застосування та розвитку концепції інтелектуальної 

енергетичної системи в національному енергетичному секторі. 

Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу, а також на досвіді 

розробки та впровадження цифрових технологій в індустріально розвинених 

країнах, можна говорити про те, що розвиток даної концепції в Україні може 

розглядатися значно ширше – як цілий комплекс взаємопов’язаних завдань: 

науково технологічних, бізнес-завдань (визначають стратегії розвитку 

компаній та регіонів), економічних, соціальних, що пов’язані з підвищенням 
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економічної ефективності функціонування підприємств енергетичного 

сектору, створенням нових робочих місць тощо. 

Розвиток концептуальних положень формування інтелектуальних 

енергетичних систем може виступити базою для організації ефективної 

системи взаємодії науки та бізнесу в галузі електроенергетики, а також 

розвитку відповідної інноваційної інфраструктури. 

Консолідація зусиль держави, науки та бізнесу є передумовою 

створення платформи для обговорення, розробки та вирішення основних 

концептуальних, науково-методологічних і технологічних питань розвитку 

енергетичного сектору. 

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що можливий 

підхід до формування інтелектуальної енергетичної системи в Україні 

повинен враховувати наступні положення. 

1. Проблема розвитку вітчизняної електроенергетики виходить за 

рамки галузевої програми і розглядається як національна інноваційна 

програма і у взаємодії з іншими національними проектами та програмами. 

2. Основна стратегічна мета розвитку галузі - принципове, якісна зміна 

і розвиток інтелектуально – технологічного потенціалу вітчизняної 

електроенергетики, відповідає світовим тенденціям соціального і 

технологічного розвитку. 

3. Технологічна платформа як елемент інноваційної інфраструктури 

має забезпечити формування довгострокового вектора розвитку, зв’язати 

наукові дослідження і розробки, бізнес-проекти, громадські й державні 

інтереси. 

4. Концептуальні засади формування інтелектуальної енергетичної 

системи повинні забезпечити спадкоємність розвитку електроенергетики. 

Вони повинні враховувати рівень наявного організаційно-економічного, 

технологічного і ресурсного потенціалу.  

Загальний ефект від впровадження технологій інтелектуальних мереж 

представлений в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Ефект від впровадження технологій 

Рівень Ефект від інтелектуального обліку 
Теоретичний ефект Практичний короткостроковий ефект 

Держава 1. Зменшення електроспоживання 

на 20%; 

2. Прозорість структурі 

електроспоживання. 

Забезпечення стабільного 

функціонування національної 

енергетичної системи 

Генерація  1. Потенційне скорочення обсягів 

нових генеруючи потужностей 

на 20%; 

2. Згладжування пікового 

навантаження. 

1. Зменшення потреби в інвестиціях. 

2. Більш оптимальний режим роботи 

підприємств теплової генерації. 

Мережі 1. Скорочення втрат електроенергії 

на 50%; 

2. Скорочення операційних витрат 

на технічне обслуговування 

обладнання та ремонт на 10%. 

1. Скорочення втрат електроенергії на 

50% за рахунок комерційних втрат; 

2. Скорочення операційних витрат на 

10%. 

Збут 1. Покращення обігу 

заборгованості на 30%; 

2. Зменшення кількості звернень 

споживачів на 30%. 

1. Скорочення операційних витрат  

на 5%. 

Споживач 1. Підвищення рівня якості 

електроенергії; 

2. Можливість керування обсягами 

та вартістю власного 

споживання електроенергії на 

основі зібраних даних. 

Зменшення витрат на електричну 

енергію. 

 

Джерело:побудовано автором на основі даних [26]. 

 

В рамках розробки комплексної національної програми інноваційного 

розвитку електроенергетики на базі Smart Grid в першу чергу повинні бути 

вирішені наступні завдання: 

1) сформовано стратегічне бачення майбутнього інноваційного 

розвитку електроенергетики в України; 

2) визначені основні вимоги та функціональні властивості вітчизняної 

енергетичної системи на базі концепції інтелектуальних мереж і принципи їх 

здійснення; 
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3) визначені основні напрями розвитку всіх елементів енергетичної 

системи: генерації, передачі та розподілу, збуту, споживання та 

диспетчеризації; 

4) визначені основні компоненти, технології, інформаційні та 

управлінські рішення у всіх вищевказаних сферах; 

5) забезпечена координація модернізації (подолання технологічного 

розриву) та інноваційного розвитку в електроенергетиці. 

Цифрова трансформація країни визнана одним із пріоритетів 

економічного розвитку держави. Кабінетом Міністрів України було схвалено 

Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-

2020 роки. Основною метою Концепції є усунення бар’єрів на шляху 

цифрової трансформації України у найбільш перспективних сферах 

виробництва та життєдіяльності шляхом стимулювання впровадження 

цифрових технологій та залучення інвестицій, подолання цифрової 

нерівності, поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері та розбудови 

цифрової інноваційної інфраструктури країни [229]. 

Перехід на новий рівень цифрового функціонування енергетичних 

систем можливий за умов формування інтелектуальної системи 

енергозабезпечення та впровадження сучасних інформаційних технологій. 

Впровадження нових лічильників енергії є підґрунтям для створення 

інноваційної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу 

національного господарства, що є основою для переходу на новий рівень 

енергозабезпечення та впровадження нових економічних механізмів 

управління попитом та подальшого розвитку енергетичних ринків. А це в 

свою чергу сприяє інтеграції енергетичних систем різних країн [5]. 

Результати розрахунків впровадження методів цифрового управління 

попитом на електроенергію, що наведені в таблиці 2.3 були розраховані на 

основі методик проектного аналізу [230]. 
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Таблиця 2.3 

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 можливо використати методи управління попитом, заснованих на 

диференційованих тарифах та тарифах реального часу. Різноманітність 

варіантів визначена на основі даних про можливості використання подібних 

методів та систем при різних допустимих ефектах економії та масштабах 

впровадження. Особливо відчутний ефект використання цих систем на 

підприємствах з великим споживанням електроенергії та у густонаселених 

пунктах або регіонах.  
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Висновки до розділу 2 

 

Стрімкий розвиток техніки та зміни, що відбуваються в економіці 

провідних країн світу впливають на збільшення споживання електроенергії. 

За таких умов постає питання підвищення ефективності генерації, 

постачання, розподілу та використання енергії. На сьогоднішній день в 

енергетичній галузі відбувається трансформація, яка набуває глобального 

характеру, що має призвести до суттєвих змін в енергетиці. 

Існують два основних варіанта відповіді на питання про розвиток 

енергозабезпечення в майбутньому. Перший варіант відомий під назвою 

«енергоефективність плюс». Він передбачає модернізацію існуючих 

енергосистем, в основі яких покладені централізовані мережі 

енергозабезпечення, масштабна генерація та «вуглецева енергетика». Другий 

варіант представляє собою нову концепцію, яка спирається на створення 

нової енергетики, що заснована на ВДЕ, на архітектурі енергосистеми на базі 

децентралізованої інтелектуальної мережі та «розумної» міської 

інфраструктури. 

В новій системі енергопостачання інформація виступає як головний 

засіб здійснення ефективного управління. Управлінські та інформаційні 

зв’язки стають фактором, що перетворить існуючу систему на 

енергоінформаційну. 

Відносно проблем в державному регулюванні та законодавстві – 

законодавство та державне регулювання поки не займають провідної ролі в 

процесі модернізації енергетичного комплексу. У представників держави 

відсутнє чітке уявлення про необхідні нормативні й законодавчі ініціативи, 

що забезпечують реалізацію концепції інтелектуальних енергосистем. 

Відсутній необхідний механізм стимулювання інвестицій у програми з 

підвищення якості електроенергії, включаючи програми, що враховують 

зв’язок між ціною та якістю електроенергії. 
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Для подолання вищезазначених бар’єрів необхідно вжити відповідні 

заходи як з боку держави, так і енергетичних компаній. Необхідна розробка 

державної стратегії залучення інвестицій для розвитку енергетичної галузі. 

Держава повинна стимулювати становлення та розвиток інтелектуальних 

енергетичних систем. Це може бути як значне зменшення податкового 

тягаря, так і надання податкових канікул на час впровадження нових 

технологій, в залежності від територій або галузей, де розміщуються 

кардинально нові технології виробництва, передачі та використання енергії. 

В той же час традиційна енергетика не повинна отримувати пільги з боку 

держави. Потрібно постійно займатись створенням в суспільстві нового 

інституційного поля щодо виробництва, використання, економії та 

екологічності енергоресурсів в країні. Тому потрібні радикальні політичні та 

економічні рішення з цього надто важливого питання. 

В процесі модернізації вітчизняної електроенергетики потрібно 

узгодити питання взаємодії різних міністерств, комітетів, агентств, діяльність 

яких направлена на регулювання та розвиток інфраструктури, 

електроенергетики, житлово-комунальних господарств та інформатизацію в 

різних галузях господарства. Необхідно передбачити створення міжвідомчої 

комісії для взаємоузгодження та розробки спільного плану дій, передбачити 

багаторівневу систему розробки та реалізації проектів модернізації існуючої 

системи, створити ефективний механізм технологічного співробітництва між 

вітчизняними та закордонними компаніями, які працюють в сфері 

інформатизації енергетичних систем. Тому виникає необхідність розробки 

концепції «Інтелектуальної енергетичної системи України» та відповідної 

комплексної державної програми модернізації існуючої енергосистеми. 

Потрібно зазначити необхідність прийняття державою радикальних 

заходів і формування нової сучасної стратегії розвитку електроенергетики, 

яка б враховувала не тільки економічні, а й політичні, екологічні та 

територіальні особливості України. Оновлення Енергетичної стратегії 
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України повинно спиратися на нові технології та розглядати можливість 

створення нової архітектури – інтелектуальної енергетичної системи в 

Україні. Розробка нових конвергентних технологій та їх використання 

вимагає поглиблення співпраці наукового співтовариства, бізнесу та 

держави. Нашій державі необхідно враховувати досвід європейських країн, 

який свідчить, що одним з ефективних організаційно-економічних механізмів 

провадження масштабних технологічних проектів є створення технологічних 

платформ. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Форсайт структурно-інституціональних перетворень 

енергетичних систем 

 

Напрями та етапи процесу інтеграції інформаційно-комунікаційних 

технологій та електроенергетичних мереж передбачають проведення 

відповідного технологічного прогнозування (енергетичного форсайту), 

визначення ефектів від впровадження технологій, визначення точок 

біфуркації, тобто строків заміщення традиційних енерготехнологій на 

альтернативні джерела енергії, коли змінюватиметься структура 

енергетичного балансу та набуває розвитку інтелектуальна архітектура 

енергосистеми. 

Для одержання результатів стосовно переходу на новий якісний стан 

функціонування системи, тобто визначення точок біфуркації, та розрахунок 

собівартості за різних умов застосування прогресивних технологій 

інтелектуального обліку та гнучких систем передачі перемінного струму в 

магістральних мережах для вирівнювання дисбалансу генерації та 

споживання електроенергії проводилося моделювання. 

Для моделювання було адаптовано вже існуючу модель розрахунку 

собівартості та визначення розвитку макротехнологій в сфері 

енергоефективності [244]. Оскільки впровадження методів управління 

попитом на електроенергію особливо впливає на діяльність теплових 

електростанцій, то основний ефект полягає в зменшенні використання блоків 

потужністю на 200 та 300 МВт на 20-30% та економію палива в розмірах 40-

60 млн т.у.п. на рік за рахунок згладжування добового графіка навантаження, 

а також проходження опалювального сезону. 

 



117 

 

Діаграми заміщення однієї техніки іншою є S-подібні криві. Якщо 

питання стоїть не про заміну старої техніки на нову, а про використання 

нової техніки, яка виконує функції, які раніше нею не виконувались, то ми 

все одно маємо той же тип кривої зростання.  

Найбільш складною задача прогнозування динаміки діючої потужності 

представляється для теплових електростанцій. Зважаючи на вкрай велику 

різноманітність типів і характеристик існуючого обладнання ТЕС, а також 

високу залежність рішень від динаміки цін на газ та вугілля, дана проблема 

не має однозначного рішення і вимагає комплексного аналізу з урахуванням 

наступних основних факторів: 

• вікової структури існуючого обладнання, основна частина якого була 

введена 30-50 років тому назад, і оцінки його фізичного зносу; 

• морального зносу і неконкурентоспроможності (збитковості) 

експлуатації діючих потужностей в умовах глибокого дерегулювання ринку 

електроенергії; 

• порівняльної ефективності інвестиційних рішень з реконструкції 

(модернізації або заміни) існуючого обладнання або його демонтажу з 

заміщенням новими, технологічно прогресивними електростанціями з 

урахуванням вартості, що змінюється органічного палива. 

Аналіз вікової структури існуючого обладнання та оцінка динаміки 

потенційного вибуття діючих потужностей на ТЕС через природного 

фізичного зносу дозволяє в першому наближенні оцінити загальний обсяг 

інвестиційних рішень по їх реконструкції або заміщенню. 

Традиційним критерієм для оцінки масштабів потенційного вибуття є 

«парковий ресурс» енергетичного устаткування, величина якого визначається 

напрацюванням однотипних за конструкцією, матеріалами та умовами 

експлуатації елементів теплоенергетичного обладнання, що забезпечує їх 

безаварійну роботу при дотриманні стандартних вимог до контролю металу, 

експлуатації та ремонту енергоустановок. У загальному випадку поняття 



118 

 

«парковий ресурс» може бути віднесено до енергоустановки в цілому, 

окремих агрегатів (котел, турбіна, паропровід) або їх основних елементів. 

Прогноз динаміки діючої потужності ТЕС формується з урахуванням 

рекомендованих інвестиційних рішень з реконструкції за типовими групами 

устаткування. Розрахунки показують, що до 2030 р. з 103 ГВт діючих 

потужностей, що досягають граничного фізичного ресурсу експлуатації лише 

десята частина (10 ГВт) підлягає кінцевому демонтажу. По інших 

потужностях можуть бути реалізовані ефективні рішення по їх реконструкції, 

причому більше половини (55%) – по лінії заміни існуючого обладнання 

технологічно прогресивним. 

Поряд з кількісним порівнянням ефективності різних видів палива і 

вироблених відходів, важливо розглянути відносні витрати, пов’язані з 

використанням того чи іншого палива. 

Вартість будівництва атомних електростанцій набагато більша, ніж 

вартість теплових, що працюють на вугіллі або газі. Але вартість ядерного 

палива, включаючи його необхідне збагачення, менше вартості нафти, 

вугілля і газу. Фактична вартість електроенергії, що вироблена на атомних 

електростанціях, буде майже така ж, як і на теплових. 

Щодо інвестицій в нові генеруючі потужності, витрати на 

проектування і капітальне будівництво є визначальним фактором. Якщо в 

будь-яких районах сьогодні прогнозуються низькі ціни на газ, то це є 

головною причиною неконкурентоспроможності там ядерної енергетики. 

Наявність же районів споживання електроенергії, віддалених від джерел 

дешевого вугілля, є для багатьох країн головною умовою для збільшення 

використання ядерної енергії. 

Важливим аспектом розвитку ядерної енергетики є її залежність від 

платоспроможності країни на міжнародному ринку. Тому, в таких країнах, як 

Японія чи Франція, де вибір лежить між імпортуванням великих кількостей 

палива і великих витрат на капітальне будівництво на власній території, 

рішення може прийматися просто на основі міжнародного обміну. Покупка за 
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кордоном теплової електростанції, наприклад в Японії, призвела б до 

збільшення цін на електроенергію і значно зменшила б валютні запаси країни, 

чого не відбудеться при використанні менш дорогого уранового палива. 

Узгоджена політика цін на вуглецеве паливо, що спалюється для 

виробництва електроенергії, або значні податки на нього, змінять економічний 

статус ядерної енергетики. Наприклад, ціна в 37 дол. США за тонну 

звичайного вугілля, або 29 дол. США за тонну бурого, збільшить вартість 

електроенергії на один цент за кіловат годину при незмінних цінах на ядерну 

електроенергію. 

Вище було зазначено, що вартість атомних електростанцій вище, ніж 

теплових. Енергетичні витрати (тобто кількість енергії, вкладеної у 

виготовлення матеріалів, підготовку палива та ін.) можуть бути також вище. 

Особливо це стосується легко-водяних реакторів, де потрібна додаткова 

енергія для збагачення палива. Енергетичні вкладення на виготовлення 

конструкцій та початкове завантаження палива легко-водяного реактора 

складають, приблизно, 1,5% від виробленої реактором енергії, а при обліку 

наступних завантажень палива ця величина стане менше одного відсотка. В 

найгіршому випадку, при використанні дорогих дифузійних методів 

збагачення урану – до 4 відсотків.  

Хоча вугілля і уран конкурують за провідне місце в базисному 

виробництві електроенергії, деякі розвинені країни бачать свій прогрес в їх 

однакової ролі. 

Дані для різних цін на паливо (для органічного палива) або строку 

введення в експлуатацію (для ядерних установок). Коефіцієнт знижки 5%, що 

враховує 30-річний термін служби і середній коефіцієнт навантаження 70%. 

Ключовим фактором для органічного палива є питання ціни палива. Оскільки 

в ядерній енергетиці низьке відношення вартості палива до повної вартості 

електроенергії, то ключовим фактором є терміни проектування і будівництва, 

а отже і капітальні витрати. Збільшення коефіцієнта навантаження, таким 
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чином, буде вигідніше для ядерних установок. На практиці час енергетичної 

окупності становить в дійсності приблизно шість місяців. 

Гідроенергетика є чистим джерелом енергії. Тим не менш, 

гідроенергетика викликає непрямі викиди парникових газів, в основному під 

час будівництва і затоплення водосховища. Це може бути пов’язано з 

розкладанням частки затопленої біомаси (ліси, торфовища та інші види 

ґрунту) і збільшення водної дикої природи та рослинності у водоймі. 

Модельно-сценарний аналіз розвитку енергетичних технологій та  

оцінка їх впливу на структуру попиту на електроенергію передбачає: 

• репрезентацію релевантних аспектів у світових енергетичних 

системах; 

• формалізацію моделей, введення даних; 

• огляд можливого розвитку технологій з використанням сценарного 

аналізу побудованих моделей. 

Складові процесу модельно-сценарного аналізу розвитку енергетичних 

технологій наведено на рис. 3.1, а концептуальна схема моделі – на рис. 3.2.  

 

Методи та моделі аналізу 

динаміки економічних 

процесів 

Прогноз попиту на 

електроенергію 

Сценарні зміни 

факторів розвиту 

енергетичного 

сектору 

Факторний аналіз 

Дані про параметри 

функціонування 

енергетичних систем 
Модель розвитку енергетичних технологій 

Рис. 3.1. Складові процесу модельно-сценарного аналізу розвитку 

енергетичних технологій 

Джерело: побудовано автором. 
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Дані про паливо та 

енергетичні ресурси 

Визначення основних та перспективних 

технології виробництва електроенергії 

Розрахунок собівартості виробництва електроенергії за різними 

технологіями генерації 

Визначення точок біфуркації 

(принципової зміни технологій) 

Визначення основних етапів та 

напрямів перерозподілу 

виробничих потужностей 

Визначення майбутніх домінуючих технологій виробництва електроенергії 

Рис. 3.2. Концептуальна схема моделі 

Джерело: побудовано автором. 

 

Для побудови економіко-математичної параметричної моделі було 

прийнято ряд припущень. А саме: 

маємо множину (вектор) технологій Fi (ηi; Pc k; qi; ωi; υi), 

де ηi – коефіцієнт використання; Pc k – ціна первинного палива; qi – 

встановлена потужність; ωi – питома вартість; υ i – викиди СО2. 

Для розрахунків було обрано наступні технології: F1 (η1; Pc k; q1; ω1; 

υ1) ТЕС паротурбінні з докритичними параметрами пари; F2 (η2; Pc k; q2; ω2; υ2) 

ТЕС паротурбінні з суперкритичними параметрами пари; F3 (η3; Pc k; q3; ω3; υ3) 

АЕС; F4 (η4; Pc k; q4; ω4; υ4) ГЕС; F5 (η5; Pc k; q5; ω5; υ5) сонячні електростанції  

(кремній); F6 (η6; Pc k; q6; ω6; υ6) сонячні електростанції (тонкоплівковий); F7 

(η7; Pc k; q7; ω7; υ7) сонячні електростанції(концентратор); F8(η8; Pc k; q8; ω8; υ8) 

вітрові електростанції. Цільова функція має наступний вигляд: 

min
1














 



l

i j

iji XCZ

                                   (3.1)
 

де Ci, собівартість виробництва електроенергії за і-ю технологією, дол 

США/кВт·год, яка у свою чергу розраховується за формулою: 
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Cij =Ae+ OMe+ Cf+ We+ CCO2e

                                  (3.2)
 

Ae=
ih875030 Q

I p

                                            (3.3)
 

Cf= ce Pf 

                                                    (3.4)
 

We= eOM05,0

                                               (3.5)
 

CCO2e= 2Pcofe 
                                              (3.6)

 

Обмеження моделі наступні: 

j

i j

ij DX 
                                                  (3.7)

 

  
k i

nikn TXE

                                                (3.8)
 

де  Xij,- обсяг електроенергії, вироблений за і-ю технологією, на j-й 

станції, кВт·год; Ae – питомі капітальні витрати, дол США / КВт·год; OMe – 

операційні витрати та управління, дол США / кВт·год; Cf – витрати на 

паливо, дол США / тон нафтового еквіваленту; We – витрати на утилізацію 

відходів, дол США / кВт·год; CCO2e – витрати на дозвіл викидів, дол США / 

кВт·год; fe – питомі витрати палива, тне / кВт·год; Pc – ціна палива (вугілля), 

дол США / тне; D – потреба в електричній енергії, кВт·год; En – викиди 

парникових газів, т / кВт·год; Tn – цільовий рівень викидів парникових 

газів, т. 

Сценарні умови розвитку виробництва електроенергії передбачають 

врахування цін на наступні види палива: нафта, природний газ, вугілля.  

Природний газ, безсумнівно, буде відігравати головну роль у 

задоволенні світових потреб в енергоресурсах як мінімум протягом 

наступних двох з половиною десятиліть. Світовий попит на природний газ, 

що зменшився в 2009 році внаслідок економічного спаду, з 2010 року 

відновлює свою траєкторію зростання, характерну для газу протягом довгого 

періоду часу. Це єдиний вид викопного палива, попит на який в усіх 
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сценаріях вище в 2035 році, ніж в 2008 році, хоча показники росту абсолютно 

різні. 

При тривалому зростанні цін на нафту та газ інтерес до вугілля як до 

альтернативного енергоносія у світі тільки зростає. Згідно з прогнозами 

Департаменту енергетики США, після 2020 р. вугілля взагалі стане найбільш 

швидко зростаючим паливом для електростанцій, помітно обганяючи газ. У 

країнах Західної Європи, де враховуються витрати та споживчі властивості 

палива, співвідношення цін на газ/вугілля/мазут знаходиться на рівні 2/1/2,8. 

Ринкові механізми ціноутворення мають усунути серйозне спотворення 

внутрішніх цін на газ і поступово виводити співвідношення цін на 

енергоносії на рівень, що сформувався в інших країнах світу.  

Ключовими критеріями вибору майбутньої структури генеруючих є 

ефективність капітальних вкладень в різні види генерації, яка визначає 

мінімальну вартість електроенергії для споживача (з урахуванням 

відшкодування капітальних і всіх інших видів витрат у генерації та передачі 

електроенергії), а також фактори енергетичної безпеки, загальноекономічної 

ефективності, існуючі обмеження по термінах вводів та екологічні наслідки. 

При цьому порівняльний аналіз економічної ефективності різних видів 

генерації буде в першу чергу визначатися питомими капітальними 

інвестиціями на будівництво різних видів станцій та витратами на паливо. За 

кордоном це співвідношення виглядає наступним чином (таблиця 3.1).  

Таблиця 3.1 

Основні параметри енерготехнологій 

Параметр Значення 

Вугільні електростанції 

Коефіцієнт дисконтування, % 8 

ККД, % 36,7 

Річна тривалість роботи, годин 7446 

Питомі капіталовкладення на кВт встановленої потужності, дол. США 1300 

Термін служби, років 40 

Термін запуску проекту, місяців 48 

Ціна палива, дол. США / MMBtu 1,2-1,5 

Ціна виробництва електроенергії МВт, дол. США 42 
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Продовження таблиці 3.1 
Параметр Значення 

Парагазові електростанції 

Коефіцієнт дисконтування, % 8 

ККД, % 53 

Річна тривалість роботи, годин 7446 

Питомі капіталовкладення на кВт встановленої потужності, дол. США 500 

Термін служби, років 40 

Термін запуску проекту, місяців 24 

Ціна палива, дол. США / MMBtu 4,42 

Ціна виробництва електроенергії МВт, дол. США 41 

АЕС 

Коефіцієнт дисконтування, % 8 

ККД, % 32,8 

Річна тривалість роботи, годин 7446 

Питомі капіталовкладення на кВт встановленої потужності, дол. США 2000 

Термін служби, років 40 

Термін запуску проекту, місяців 60 

Ціна палива, дол. США / MMBtu - 

Ціна виробництва електроенергії МВт, дол. США 67 

Джерело: побудовано автором на основі даних [79]. 
 

Порівняємо вартісні характеристики енергогенеруючих технологій 

(табл. 3.2).  

Очікуване зниження вартості альтернативних джерел енергії перебуває 

в принциповій залежності не від часу, а від кумулятивного ефекту масового 

виробництва, що вимагає у свою чергу розвитку ринку цих технологій. 

Більшість технологій можуть скоротити інвестиційні витрати на 30-60% від 

дійсного рівня до 2020 р. і на 20-50% у період після 2040 р. досягши свого 

пікового розвитку. 

Особливу увагу слід приділити точкам біфуркації. Можемо 

припустити, що після 2025 року значно знизиться собівартість 

електроенергії, що виробляється з використанням відновлюваних джерел 

енергії, особливо сонячної. У світовому масштабі в 2035 році вугілля лідирує 

серед енергоносіїв, що використовуються для виробництва електроенергії, хоча 

його частка у виробництві електроенергії знижується з нинішніх 41% до 32%. 

Значне зростання виробництва електроенергії на основі вугілля в країнах, що не 

входять до ОЕСР, буде частково компенсовано за рахунок зниження 

виробництва в країнах ОЕСР.  
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Таблиця 3.2 

Орієнтовна вартість нових потужностей та собівартість електроенергії 

Технологія Інвестиції, дол. 

США/кВт 

Собівартість, 

центів/кВт·год 

ТЕС на вугіллі   

паротурбінні з хімічною абсорбцією газів 1850 6,79 

паротурбінні з суперкритичними параметрами пари 1675 5,70 

парогазові з внутрішньоциклічною газифікацією 

вугілля 2100 6,73 

гібридні парогазові з внутрішньоциклічною 

газифікацією вугілля та високотемпературними 

твердо оксидними паливними елементами 2100 6,00 

з внутрішньою газифікацією на водовугільній 

суміші 1620 3,35 

парогазові установки з циркулюючим киплячим 

шаром (киплячий шар під тиском) і сіркоочищенням 1400 5,26 

ТЕС на газі   

Парогазові установки з хімічною абсорбцією 

відходячих газів 800 5,73 

Парогазові установки з хімічною абсорбцією 

відходячих газів та спалюванням у кисні 800 5,41 

Гібридні ТЕС на основі сполучення ПГУ і 

високотемпературних твердо оксидних паливних 

елементів 1200 5,39 

Модернізація паротурбінних ТЕС на основі 

газотурбінної надбудови 300-550 5,00 

АЕС (з обліком зняття з експлуатації) 1200-2500 2,50-6,00 

АЕС (продовження строку експлуатації) 250-390 2,50-6,00 

Велика гідроенергетика 1000-2500 1,00-8,00 

Мала гідроенергетика 800 6,00 

Електростанції на відновлюваних джерелах:   

Електростанції на біомасі 226 7,60 

Геотермальні електростанції 2500-5084 6,50-30,80 

Сонячні електростанції (фотовольтаічні) 5000 15,00-50,00 

Вітрові електростанції 1370 3,60 

Джерело: побудовано автором на основі даних [16; 79; 244]. 
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У світовому масштабі передбачається, що перехід на ядерні джерела 

енергії, технології на основі відновлюваних джерел енергії та інші 

низьковуглецеві технології дозволить зменшити викиди СО2 на одиницю 

виробленої електрики на одну третину в період до 2035 року. Згідно 

сценаріїв розвитку електроенергетики, сумарна електрична потужність  

енергоблоків атомних електростанцій в світі може значно збільшитись до 

2050 року. 

Хоча вугілля та уран конкурують за провідне місце в базисному 

виробництві електроенергії, деякі розвинуті країни бачать свій прогрес в їх 

однаковій ролі. Основним конкурентом ядерної енергетики до 2030 р. стане 

сонячна і вітрова енергетика. Темпи зниження собівартості сонячної 

генерації та розвиток технологій акумулювання енергії дозволяють 

стверджувати, що через 20 років капітальні затрати на сонячну генерацію 

навіть в базовому режимі стануть нижчими, ніж на ядерну. 

У таблиці 3.3. наведено деякі результати сценарного моделювання, 

щодо руху точок біфуркації, та як результат зменшення об’ємів генерації за 

певними технологіями  та заміна однієї технології іншою. 

Таблиця 3.3 

Результати сценарного моделювання щодо руху точок біфуркації 

 

ТЕС з 

суперкритичними 

параметрами 

пару ВЕС ГЕС 

СЕС 

(concentra

tor) 

CEC 

(film) АЕС 

СЕС 

(silicon) 

Базовий 

сценарій 

2012 2014 2011 2025 2032 2029 2045 

+10 % вартості 

палива 

 2011  2023 2030 2024 2041 

+10 % вартості 

квот 

     2028 2044 

Вартість квот 

до 50 $/т 

   2024 2030 2029 2040 

Питомі витрати 

палива + 5% 

   2022 2026 2022 2033 

Капітальні 

витрати ТЕС1 

+10% 

 2013  2024  2027 2044 

Капітальні 

витрати на СЕС 

кремн -+10% 

      2042 

Джерело: розраховано автором на основі даних [79; 244]. 
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За результатами моделювання можемо бачити, що збільшення вартості 

палива впливає на розвиток технологій альтернативних джерел 

електроенергії, особливо сонячної енергетики. Також впливовим є фактор 

збільшення питомих витрат палива. Це особливо стосується застарілих 

технологій на ТЕС. 

За результатами моделювання можна також простежити стабільність 

або незначний зріст генерації електроенергії від традиційних джерел і значне 

збільшення об’ємів генерації електроенергії за технологіями, що базуються 

на альтернативних джерелах. 

Таким чином, розроблено економіко-математичну модель, що дозволяє 

виконувати сценарне моделювання розвитку енергетичних технологій, як в 

цілому у світі, так і для окремої країни.  

На основі результатів моделювання визначені точки біфуркації, що 

дозволяють визначити напрями та етапи розвитку макротехнологій в сфері 

енергетики та побудувати ескіз подальших трансформацій в сфері енергетики 

та енергоефективності (рис. 3.3). 

Альтернативна енергетика
Відновлювані 

джерела енергії (ВДЕ)
«Чиста енергетика» 

та ВДЕ 

Централізовані 

«пасивні» 

енергосистеми

ІКТ

Розподілення 

енергомережі

Зміна 

архітектури 

енергосистем

Урбанізація та 

розвиток міської 

інфраструктури

«Розумний» 

дім

Розвиток «нерухомості що виробляє 

енергію»

«Розумне» місто (Smart City)

Рік2020 2025 2030 2035

Локальні енергомережі

«Інтелектуальні 

активно-адаптивні» 

енергосистеми

ІКТ

Лібералізація та інтеграція 

національних енергоринків

Континентальні та міжконтинентальні 

енергомережі

2040 2045

Рис. 3.3. Розвиток в сфері енергетики та енергоефективності на основі 

цифрових технологій 

Джерело: побудовано автором. 
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На основі енергетичного форсайту розробляється технологічна 

дорожня карта формування та розвитку інтелектуальної енергосистеми 

України. (Додаток В). 

Досвід провідних країн показав, що впровадження технологій 

інтелектуальної енергетики у діючі енергосистеми відбувається в три 

етапи [75]. 

Перший етап передбачає впровадження цифрових технологій існуючі 

енергосистем. Другий етап передбачає створення децентралізованої 

енергосистеми, яка працює разом з централізованою енергосистемою [38]. 

Провідні країни світу нарізі проходять даний етап. Розподілена генерація та 

енергосистема стають рівноправними в процесі забезпечення споживача 

електроенергією. Відбувається організації взаємодії між основною 

енергосистемою та системою розподіленої генерації при управлінні 

енергосистемою. На роздрібному ринку електроенергії починає діяти 

конкуренція. Третій етап полягає у створенні гібридної енергосистеми в якій 

значний обсяг електричної енергії генерують децентралізовані електростанції 

разом з централізованою генерацією [201]. 

Отже, доцільною є розробка програми по впровадженню нових 

технологій в електроенергетиці та розвитку важливих в цій сфері 

виробництв. 

Можуть бути запропоновані наступні можливі підходи до вибору 

сценаріїв формування інтелектуальної енергетичної системи в Україні: 

1) сценарій моніторингу та точкового впровадження окремих конвергентних 

технологій; 2) сценарій розвитку існуючих та створення нових технологій у 

сфері енергетики; 3) сценарій розробки та реалізації комплексної 

національної програми інноваційного розвитку електроенергетики на основі 

конвергентних технологій. 

1. Сценарій моніторингу і точкового впровадження окремих технологій 

інтелектуальних енергетичних систем. Здійснення моніторингу різних 

аспектів реалізації Smart Grid в Україні та за кордоном і за результатами 
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моніторингу – реалізація відпрацьованих зарубіжних рішень і проектів (не 

виключаючи їх вітчизняного розвитку) за схемою «слідування за лідером». 

Визначимо потенційні переваги сценарію: 1) наявність розуміння руху 

процесу розвитку Smart Grid за кордоном та можливостей застосування 

окремих результатів у вітчизняній практиці; 2) можливість впливу на лідерів 

у силу своїх потреб; 3) скорочення видатків на фінансування розробки 

інноваційних та проривних технологій. 

Недоліки даного сценарію: 1) подальша втрата ключових позицій у 

сфері інноваційного розвитку електроенергетики; 2) Україна залишається 

осторонь від технічного прогресу в сфері, яка є надзвичайно важливою для 

забезпечення енергетичної безпеки країни; 3) закріплення технологічного 

розриву та імпортозалежності. 

Необхідними умовами для здійснення даного сценарію є створення 

системи технологічного моніторингу та формування відповідної 

інформаційно-аналітичної бази. Необхідність і значимість цього елемента 

обумовлені також тим, що, як показали результати проведеного дослідження, 

на сьогоднішній день за кордоном виділено і розвивається більше 200 

технологій, перспективних для застосування в рамках концепції Smart Grid. 

В даний час зроблені перші кроки до реалізації даного сценарію – 

можна констатувати запуск процесу моніторингу. Однак проведений в даний 

час моніторинг реалізації концепції за кордоном здійснюється окремими 

компаніями та науково-дослідними організаціями і не носить системного 

характеру. Відсутній центр галузевого рівня, який би аналізував результати 

моніторингу і визначав його основні цілі та завдання. 

2. Сценарій розвитку існуючих і створення нових технологій в сфері 

інтелектуальної енергетики. Передбачає включення України в світові 

процеси розвитку технологій в тих областях, де вона може мати потенційні 

конкурентні переваги, використання і розвиток наявного потенціалу в тих 

сферах, де її компетенції поки залишаються унікальними та не мають 

аналогів. 
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Переваги сценарію в наступному: 1) національна та енергетична 

безпека; 2) просування власних розробок і технологій на світовий рівень; 

3) зростання імпортозаміщення в галузі; 4) розвиток вітчизняного науково-

технічного та інноваційного потенціалу. 

Недоліки реалізації виявляються в тому що: 1) через 10-15 років 

Україна, розвиваючи окремі напрямки в науці та техніці, що не об’єднані 

системної концепцією, подібної Smart Grid, може володіти певним набором 

сучасних технологій, які будуть з успіхом вирішувати окремі локальні 

завдання, але не дозволять забезпечити вирішення системних завдань 

розвитку енергетичного комплексу на світовому рівні; 2) Україна 

залишається технологічно залежною від розвитку закордонних 

технологічних сфер, що знаходяться в інтересах нашої держави. 

3. Сценарій розробки і реалізації комплексної національної програми 

інноваційного розвитку електроенергетики. Україна розробляє національну 

концепцію інтелектуальної ОЕС, погоджує її з пріоритетами інноваційного 

розвитку країни, ключовими напрямами і критичними технологіями, а також 

з прийнятими національними програмами та проектами. 

Основними рушійними силами реалізації цієї стратегії можуть 

виступати:  

1) енергоефективність;  

2) надійність і безпека енергопостачання;  

3) «вдосконалені» технології передачі електроенергії, накопичувачі, 

наноматеріали;  

4) методи управління великими енергетичними системами; 

5) інформаційні системи і технології;  

6) суперкомп’ютери, паралельні обчислювальні системи і алгоритми. 

До переваг даного сценарію потрібно віднести: 

1. Технологічні: а) Україна розвиває компетенції в науці і техніці в 

рамках концепції Smart Grid; б) забезпечується єдність стандартів і 

сумісності технологій; в) реалізується збалансований підхід до розвитку 
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електромережевого комплексу (інтенсивно, за рахунок впровадження нових 

технологій управління, і екстенсивно, за рахунок будівництва нових 

потужностей там, де це доцільно і ефективно); г) будівництво нових мереж 

ведеться з урахуванням сучасних стандартів і вимог Smart Grid і досвіду 

впровадження вітчизняних і зарубіжних пілотних проектів. 

2. Політичні: а) вітчизняні енергокомпанії успішно інтегруються на 

ринок електроенергії Європейського Союзу; б) підвищується престиж 

України як одного з лідерів науково-технічного прогресу; в) забезпечується 

інноваційність розвитку енергетичного господарства країни. 

3. Соціальні: а) інвестиції спрямовуються в розвиток вітчизняної 

промисловості та науки; б) створення нових робочих місць; в) формуються 

нові ринки збуту і експорту технологій і товарів; г) в перспективі 

вивільняються ресурси для розвитку інших галузей економіки. 

Останній сценарій є найбільш всеосяжним і кращим, інтегруючи 

попередні, включає й розвиває їх основні переваги. 

 

3.2. Концепція та дорожня карта формування інтелектуальної 

енергетичної системи 

 

При модернізації енергетичної системи одним з важливих напрямів 

співпраці підприємств електроенергетики з суб’єктами інноваційного 

середовища є взаємовигідна і всебічна взаємодія з інноваційними компаніями 

малого та середнього бізнесу. Партнерські відносини повинні формуватися  

та розвиватися в рамках тем і проектів, що визначені стратегією розвитку 

галузі. 

Метою концепції програми інноваційного розвитку електроенергетики 

України на базі технологій інтелектуальної енергетики повинно бути 

підвищення надійності, якості та економічності постачання споживачів 

шляхом модернізації електричних мереж ОЕС України на базі інноваційних 



132 

 

технологій з перетворенням їх у інтелектуальне ядро технологічної 

інфраструктури енергетики. 

Для вирішення поставлених завдань інноваційний розвиток ОЕС 

України повинен бути підпорядкований наступним ключовим пріоритетам: 

1. Якісна модернізація та інноваційний розвиток національної 

електроенергетики, що забезпечує перехід до енергоефективної та 

інтелектуальної енергетичної системи України. 

2. Інтеграція національної енергетичної системи з європейськими 

енергетичними системами. 

3. Раціональний розвиток енергетичної інфраструктури при освоєнні 

нових технологій, створенні систем інтелектуального обліку енергії. 

4. Технологічне лідерство в електроенергетичному секторі на основі 

вітчизняних наукових центрів, технологічних компаній та промислових 

підприємств. 

5. Доступність, надійність, якість послуг для клієнтів підприємств 

електроенергетики та ЖКГ на засадах клієнтоорієнтованості. 

6. Локалізація сучасних виробництв, створення організаційно-

технічних альянсів з підприємствами-виробниками, науковими організаціями 

та вищими навчальними закладами. 

7. Професійна підготовка персоналу до експлуатації нового обладнання 

та застосування нових технологій. 

Для досягнення означеної мети розвитку вітчизняної 

електроенергетики визначимо такі основні завдання та напрями 

інноваційного розвитку електроенергетики на базі концепції інтелектуальних 

мереж: 

1. Розробка концепції та теоретичних основ інтелектуальної 

енергетичної системи на основі активно-адаптивної мережі. 

2. Розробка та випробування нових технологій. 

3. Реалізація комплексних пілотних проектів за різними напрямами 

розвитку інтелектуальної мережі. 
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4. Комерціалізація нових технологій, що представляють інтерес на 

вітчизняному та зарубіжному технологічних ринках. 

5. Розробка та впровадження нових послуг на ринках електроенергії та 

тепла (накопичення електроенергії та облік електроенергії). 

6. Формування виробничої бази для модернізації. 

7. Розвиток, модернізація та підвищення енергоефективності 

функціонування ОЕС України. 

8. Вдосконалення бізнес-процесів в енергокомпаніях та впровадження 

нових методів в управлінні електроенергетикою. 

9. Розвиток системи інноваційної діяльності енергокомпаній. 

Представлені напрямки інноваційного розвитку мають внутрішню 

логіку, яка відображатиме стадії життєвого циклу інновацій. Перший 

напрямок забезпечує формування задуму інновації і визначає пріоритетні 

завдання наступного напрямку, пов’язаного з розробкою нових технологій. 

Успішні розробки, а також нові технології, що отримані в результаті 

трансферу, повинні бути апробовані в реальних умовах, що буде 

забезпечуватися в рамках комплексних пілотних проектів створення 

інтелектуальної мережі. Технології, що показали свою привабливість як з 

технічних, так і з економічних характеристик, повинні бути підготовлені до 

практичної реалізації. У свою чергу практична реалізація технології має 

варіанти [72; 93]. Технологія може бути використана для розвитку та 

модернізації існуючої виробничо-технічної системи ОЕС України, для 

розробки і впровадження нових послуг на ринках електричної та теплової 

енергії, а також для комерційного розповсюдження. 

У рамках відповідних напрямів потрібно здійснювати заходи з 

підготовки до практичної реалізації, формування виробничої бази для 

модернізації: вивчення умов застосування нових технологій, розробка 

технічної документації, підготовка та просування нормативно-правових 

рішень, організація взаємодії з виробниками, проектними та інженерними 

організаціями, навчання персоналу. Інновації можуть відноситися не тільки 
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до обладнання та технологій, але також і до організаційно-управлінських 

аспектів діяльності компаній. Для цього потрібно розвивати напрямок щодо 

вдосконалення бізнес-процесів і впровадження нових методів в управлінні. І 

ще один напрямок  – це роботи, пов’язані з розвитком системи інноваційної 

діяльності. Заходи з останнього напряму найбільш інтенсивно будуть 

проводитися в найближчі роки, тому що необхідно сформувати 

організаційно-управлінські умови та інфраструктуру для реалізації програми 

інноваційного розвитку ОЕС України. 

Розробка та впровадження нових методів управління повинні бути 

орієнтовані на підвищення ефективності бізнес-процесів підприємств 

енергетичної галузі до рівня зарубіжних компаній-аналогів і на перехід до 

лідируючих позицій за показниками ефективності бізнес-процесів в країнах 

Східної Європи. 

Напрямок концентрується на завданнях організаційно-управлінських 

перетворень, реінжинірингу бізнес-процесів, впровадження сучасних 

програмних систем та ІТ-рішень. Заходи даного напрямку забезпечують 

можливість підвищення ефективності діяльності компанії за рахунок 

впровадження кращих практик та використання сучасних інформаційних 

технологій. Можна виділити ряд вимог до бізнес-процесів підприємств 

електроенергетики: з надійності, безпеки, доступності та економічної 

ефективності послуг з передачі електричної енергії і т.д. При цьому вимоги 

до якості послуг з передачі електричної енергії в силу специфіки діяльності 

ОЕС України мають другорядне значення у порівнянні з вимогами з 

надійності та безпеки. 

Питання контролю якості послуг з передачі електричної енергії мають 

на увазі оцінку відповідності показників встановленим нормам і визначення 

причин погіршення цих показників. При цьому якість послуг з передачі 

електричної енергії залежить від ряду факторів (своєчасність робіт з 

технічного обслуговування обладнання, якість робіт, що виконуються 

підрядними організаціями, якість проектної, технологічної, 
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конструкторської, нормативної документації тощо). Виключити негативний 

вплив ендогенних та екзогенних факторів на якість послуг енергокомпаній 

можна, тільки встановивши чіткі вимоги до відповідних бізнес-процесів та 

впровадження цифрового обліку енергії. Таким чином, контроль якості є 

одним з напрямків вдосконалення бізнес-процесів підприємств 

електроенергетики. 

Заходи по даному напрямку орієнтовані на створення нових послуг на 

енергетичних ринках з метою сприяння переходу до інтелектуальної 

енергетичної системи, а також підвищення якості послуг та ефективності 

діяльності підприємств електроенергетики. 

Предметом для подальшого напрямку розвитку є послуги, які можуть 

бути реалізовані в найближчій перспективі і базуються на технологічних 

рішеннях, що вже пройшли стадію дослідження та розробок. У 

довгостроковій перспективі можлива поява послуг на базі технологій нового 

покоління. 

Нові послуги визначаються, виходячи з перспективних вимог 

споживачів електроенергії та суб’єктів електроенергетики, і засновані на 

останніх тенденціях світового науково-технічного розвитку та проривних 

інноваціях. Роботи з виведення на ринок нових послуг включають в себе 

вивчення нормативно-правових та регуляторних бар’єрів і розробку заходів 

щодо їх подолання, маркетингові дослідження, вибір технічного рішення, що 

забезпечує надання послуги, організацію нового бізнес-напрямку та інші 

завдання. 

Енергетика є однією з найбільш консервативних галузей України. 

Діяльність усіх її ключових суб’єктів строго регламентована нормативно-

правовими актами. Однак у силу появи нових вимог з боку споживачів і 

нових можливостей технологій та обладнання енергопостачальні компанії 

повинні планувати створення нових послуг. 

Окреслені послуги в різній мірі впливають на показники ефективності 

виробничих процесів енергосистеми в цілому і процесів на підприємствах 
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галузі, зокрема: економія енергетичних ресурсів у процесі виробництва 

електроенергії, покращення якості та зниження собівартості послуг. Серед 

показників інноваційної активності зазначені послуги можуть впливати на 

кількість впроваджених в експлуатацію технологій, кількість виведених на 

ринок послуг, частку продажів нових послуг на основі розробок вітчизняних 

наукових установ та зарубіжних розробок. 

У рамках концепції програми інноваційного розвитку роботу з 

компаніями малого та середнього бізнесу доцільно формувати за наступними 

напрямками: залучення всього спектру існуючих високотехнологічних малих 

і середніх компаній, які готові на сьогоднішній день надавати послуги і 

продукти в галузі виробничої та інноваційної діяльності підприємств 

електроенергетики; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в 

галузі забезпечення діяльності електроенергетичного сектору та 

високотехнологічних розробок; створення дочірніх компаній малого та 

середнього бізнесу, в рамках яких провідні вітчизняні енергокомпанії 

планують розвивати і здійснювати комерціалізацію нових технологій, 

зазначених в програмі інноваційного розвитку енергетичної системи. 

У рамках концепції програми інноваційного розвитку потрібно 

організувати та забезпечити діяльність підприємств за кордоном за таким 

переліком напрямів: інженерно-технічне співробітництво; спільні з 

зарубіжними партнерами освітні проекти та програми; здійснення проектів в 

межах міжнародної кооперації в сфері впровадження технологій 

інтелектуальної енергетики; аналіз можливостей виходу українських 

підприємств на міжнародний ринок інтелектуальної власності стосовно 

продажу патентів і ліцензій. 

Розвиток науково-технічного співробітництва є найважливішим 

чинником для апробації та подальшої успішної реалізації інноваційних 

проектів у галузі інтелектуальної енергетики. У якості бази для розвитку 

напрямку інженерно-технічного співробітництва. Реалізація ініціатив 

повинна бути орієнтована на залучення з-за кордону відсутніх в Україні 
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технологій та обладнання, необхідних для створення інтелектуальних 

електричних систем. Даний напрямок діяльності повинен включати в себе 

вирішення завдань з міжнародної сертифікації створюваних центрів, 

закупівлю за кордоном інноваційного обладнання та технологій, пошук та 

залучення іноземних фахівців, які володіють необхідними навичками. 

У частині реалізації освітньої складової програми інноваційного 

розвитку галузі потрібно встановити партнерські відносини з великими 

міжнародними освітніми центрами, які здійснюють підготовку студентів в 

даному напряму. 

Також потрібно передбачити залучення до новостворюваних освітніми 

програмами фахівців – викладачів зарубіжних вузів для читання лекцій, а 

також для участі у складанні предметного змісту програм. Крім реалізації 

завдання щодо залучення іноземних фахівців, державні органи влади повинні 

передбачити можливість організації програм короткострокових стажувань 

аспірантів та молодих спеціалістів, співробітників компаній у відповідних 

освітніх центрах за кордоном. Ініціація проектів у галузі професійної освіти 

та підготовки кадрів є новим напрямком діяльності, тому найближчим 

кроком до його реалізації буде визначення кола зарубіжних партнерів та 

проведення переговорів щодо ініціації спільних проектів. 

Роботи по розвитку інноваційної діяльності повинні бути орієнтовані 

на створення системи інноваційної діяльності в галузі, заснованої на таких 

принципах, згідно яких система повинна: 

1. задовольняти вимогам, виставленим до неї з боку Кабінету Міністрів 

України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 

Міністерства інфраструктури України, НКРЕКП, НКРЗІ, внутрішніх 

структур провідних енергетичних компаній, а також враховувати кращу 

світову практику організації інноваційної діяльності; 

2. забезпечувати безперервність управління від моменту постановки 

цілей інноваційної діяльності до моменту практичної реалізації інновацій та 
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аналізу результатів їх застосування. У зв’язку з цим основні елементи 

системи повинні підтримувати всі етапи життєвого циклу інновацій; 

3. забезпечувати взаємозв’язок управління інноваціями на всіх рівнях: 

державному, галузевому, корпоративному, проектному; 

4. бути відкритою і забезпечувати ефективну взаємодію з різними 

учасниками електроенергетичної галузі, органами державної влади, 

науковими і науково-освітніми спільнотами, виробниками обладнання та 

комплектуючих, будівельно-монтажними та ремонтно-сервісними 

організаціями, включаючи як українські, так і зарубіжні компанії. 

Система інноваційної діяльності повинна дозволяти: 

1. створювати та впроваджувати нові технології, інноваційні продукти і 

послуги; 

2. розробляти та впроваджувати механізм відбору пріоритетних тем 

досліджень та розробок; 

3. реалізовувати пілотні проекти на основі розроблених інноваційних 

технологій; 

4. забезпечувати необхідні умови для тиражування інновацій; 

5. фінансувати інновації за рахунок власних коштів і залучення 

зацікавлених сторонніх інвесторів; 

6. забезпечувати інтеграцію інноваційної діяльності з іншими 

основними бізнес-процесами підприємств галузі; 

7. забезпечувати необхідний рівень кадрового потенціалу галузі; 

8. забезпечувати захист інтелектуальної власності; 

9. забезпечувати інформаційну підтримку управління інноваційними 

процесами та моніторинг просування інновацій при створенні 

інтелектуальної енергетичної системи в Україні. 

Концепція формування інтелектуальної енергетичної системи повинна 

включати: 

1. Розділ технологічного прогнозування. В якому потрібно передбачити 

моніторинг найбільш перспективних розробок, розробку технологічних 



139 

 

прогнозів і технологічних дорожніх карт, визначення цілей і завдань 

інноваційного розвитку ОЕС України. 

2. Розробку механізму управління програмою розвитку 

електроенергетики, який передбачатиме формування та контроль за 

реалізацією портфеля проектів та інших робіт у рамках здійснення спільних 

цілей програми. 

3. Механізм управління проектами, який повинен організувати процеси 

реалізації окремих проектів, що забезпечують отримання конкретних 

результатів в задані терміни та у відповідності з певним бюджетом. 

4. Визначення набору вимог (постановка задачі) для кожної 

зацікавленої сторони проекту, а також організації контролю відповідності 

вимогам. 

Допоміжні функції, що забезпечують роботу з управління 

інноваційною діяльністю, повинні бути такі: 

1. функція експертизи, в завдання якої входить змістовна оцінка 

доцільності ініціатив, а також подальшої реалізації робіт на кожній стадії 

життєвого циклу інновації; 

2. функція виявлення і вивчення кращих практик у сфері технологій, 

продуктів і послуг, організації діяльності; 

3. функція розвитку освіти, в завдання якої входить забезпечення розвитку 

здібностей та підвищення кваліфікації персоналу, а також студентів базових 

технічних вузів, пов’язаних з успішним здійсненням інноваційної діяльності; 

4. функція комерціалізації, в завдання якої входить забезпечення 

виходу на технологічні ринки для отримання додаткового фінансування 

інноваційної діяльності від науково-технічних розробок; 

5. функція управління нематеріальними активами електроенергетичних 

підприємств, в завдання якої входить забезпечення захисту інтелектуальної 

власності ( патентування, ліцензування інновацій, контроль за дотриманням 

законодавства в галузі охорони інтелектуальної власності, забезпечення 

захисту інтересів); 
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6. функція формування екосистеми інноваційного розвитку, в завдання 

якої входить формування сприятливого зовнішнього середовища, що 

збільшує ефективність інноваційних проектів і підтримуючої безперервність 

процесу інноваційного розвитку; 

7. функція формування науково-інженерної бази, в завдання якої 

входить розробка та апробація інноваційних технологій в галузі 

електроенергетики, забезпечення співробітництва компаній у науково-

технічній сфері з українськими та зарубіжними науковими центрами, а також 

проведення дослідних та інженерних розробок. 

Зважаючи на особливу роль великих міст і мегаполісів у житті 

суспільства, а також їх ролі в електроенергетичній системі як одних з 

найважливіших точок зростання, необхідно розглядати особливості 

функціонування і розвитку енергосистем міст з урахуванням прилеглих 

територій та електричних кордонів енергосистем міст. 

Особливості функціонування і розвитку енергосистем великих міст і 

мегаполісів можна охарактеризувати наступними проблемами: 

1. стиснуте територіальне розміщення об’єктів енергетики; 

2. велика концентрація потужності електростанцій і велика одинична 

потужність обладнання; 

3. зростання розподіленої генерації, робота в складі 

електроенергетичної системи великої кількості джерел малої потужності, 

значний обсяг комбінованого вироблення електричної і теплової енергії; 

4. теплофікаційний характер енергосистеми, взаємний вплив режимів 

електро- та теплопостачання; 

5. висока щільність і динаміка зростання потужності навантаження 

споживачів з урахуванням тенденції розширення зовнішніх кордонів великих 

міст і мегаполісів, а також зростання споживання прилеглих територій; 

6. розущільнений графік навантаження з яскраво вираженими 

добовими і сезонними коливаннями навантаження; 
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7. велика кількість особливо відповідальних споживачів, в т.ч. 

споживачів інфраструктури життєзабезпечення (водопостачання, 

теплопостачання, каналізація, метрополітен, аеропорти, зв’язок тощо), що не 

допускають навіть короткочасних перерв у електропостачанні; 

8. важкі наслідки аварій в системі енергопостачання, високі соціальні і 

політичні ризики; 

9. підвищені рівні струмів короткого замикання. 

Доцільним є проектування енергопостачання мегаполісів з 

використанням інтелектуальних технологій. Для досягнення заявленої мети 

необхідно здійснити: 

1. обґрунтування розвитку схем електропостачання великих міст і 

мегаполісів, споживачів інфраструктури життєзабезпечення із застосуванням 

технологій інтелектуальних електромереж; 

2. опис механізмів забезпечення необхідного рівня резерву: балансу 

активної потужності та електроенергії, балансу реактивної потужності, 

балансу теплової потужності та теплової енергії, балансу палива; 

3. опис розробки систем протиаварійного керування, у тому числі: 

визначення критеріїв надійності, принципів, координацію електричної 

мережі з охопленням зовнішніх і внутрішніх зв’язків, автоматичне 

розділення знеструмлених районів і подальше автоматичне відновлення їх 

енергопостачання; 

4. розробку основних напрямків технічного переозброєння мегаполісів 

і великих міст; 

5. опис розвитку систем і засобів технологічного управління, в тому 

числі: впровадження високопродуктивних комплексів SCADA; розширення 

спектру завдань прогнозування і планування режимів; діагностику та аналіз 

стану електромережевого обладнання; розвиток програмно-технічних засобів 

інформаційних і керуючих систем, зв’язку, тренажерів, створення в 

автоматизованій системі технологічного управління підсистем прямого 

управління енергооб’єктами, впровадження експертних систем підтримки 
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оперативного персоналу, впровадження систем моніторингу та діагностики 

обладнання у складі автоматизованих систем управління підстанцій, перехід 

на повністю автоматизовані підстанції, розширення комплексу технічних 

засобів для визначення місць пошкодження повітряних і кабельних ліній; 

модернізацію та розвиток засобів зв’язку та систем передачі даних; розвиток 

математичного моделювання та розрахунку завдань нормальних і аварійних 

режимів; управління пропускною здатністю електричних мереж. 

Очікувані ефекти реалізації завдань з енергозбереження мегаполісів з 

використанням інтелектуальних технологій: 

1. випереджаючі темпи розвитку генерації та електричних мереж по 

відношенню до темпів зростання електроспоживання в мегаполісах і великих 

містах, при раціональному використанні майданчиків діючих електростанцій; 

2. збалансованість за потужністю використання електроенергії, 

теплової енергії, палива з урахуванням необхідного нормативного резерву; 

3. послідовне за рахунок енергозбереження зниження темпів зростання 

енергоспоживання в період до 2030 року і перехід на повністю 

енергозберігаючий шлях розвитку мегаполісів і великих міст після 2030 року; 

4. мінімізація екологічного впливу електроенергетики на міське та 

приміське середовище; 

5. підвищення економічної ефективності, зниження втрат енергії в 

мережах, впровадження високоефективних енергозберігаючих екологічно 

чистих технологій виробництва електроенергії та тепла на електростанціях і 

транспортування енергії в електричних і теплових мережах; 

6. досягнення оптимального диференційованого (нормованого) за 

сезонами року рівня системної надійності з урахуванням взаємозалежності 

електро- та теплопостачання; 

7. оптимізація структури електростанцій (ТЕС, ГЕС) за видами 

маневреності, концентрації встановленої потужності та поєднання великих 

(вище 1000 МВт) електростанцій та джерел розподіленої генерації 

(потужністю до 100 МВт); 
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8. оснащення споживачів резервними джерелами живлення. 

З метою підвищення ефективності функціонування національної 

енергетичної системи пропонується запровадження наступних заходів. 

Сприяння модернізації та заміні зношеного обладнання в 

енергетичному секторі за рахунок нових та перспективних технологій для 

виробництва і розподілу електроенергії (середньостроковий захід). Стимули 

для модернізації енергопостачальних компаній можливі лише за відсутності 

можливостей перекладання витрат від постачальника до споживача. 

Енергопостачальні компанії на теперішній час і енергогенеруючі компанії 

теплової енергетики у майбутньому будуть знаходитися у приватній 

власності. Технологічний трансфер пропонує достатньо широке коло 

сучасних конкурентоспроможних енерготехнологій. Існують лише 

національні інституційні та фінансові обмеження. Історично сформований 

надлишок генеруючих потужностей обумовлює у середньостроковій 

перспективі напрямок оптимізації структури та маневреності енергетичної 

системи з урахуванням можливостей зниження пікового навантаження та 

використання ВДЕ. Для сегменту розподілення також мають бути 

встановлені граничні рівні втрат електроенергії. У середньостроковому 

періоді необхідно ґрунтовно оцінити перспективи розвитку атомної 

енергетики. 

Встановлення автоматизованих систем дистанційного обліку 

енергоспоживання та оплати для існуючих енергетичних систем. 

Встановлення сучасних лічильників дистанційного доступу та поширення 

біллінгових систем розрахунків є предметом договірних відносин між 

постачальниками і споживачами та контролю з боку держави. Це дозволить 

поступово відмовитися від практики оплати за нормативами 

енергоспоживання та перейти до оплати за фактичне енергоспоживання. 

Україні доцільно долучитися до міжнародних програм і проектів із 

підвищення якості даних у сфері енергоефективності. 
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Створення локального ринку відновлюваних джерел енергії, який 

включає фінансові умови, підтримку місцевих виробників, доступність до 

сітьових мереж, спрощені процедури ліцензування (короткотерміновий 

захід). Розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії потребує 

законодавчого створення сприятливих умов інвестування і відповідної 

державної підтримки розробки та запровадження конкурентоспроможних 

технологій та зразків обладнання, впровадження їх у виробництво. 

Запровадження цілеспрямованої інформаційної компанії за сегментами 

ринків ВДЕ та технологіями для всіх учасників ринку, особливо для 

місцевого самоврядування (муніципалітетів) та населення 

(середньостроковий захід). Розповсюдження ВДЕ у локальних системах 

енергозабезпечення, особливо у сільській місцевості та малих містечках 

стримується через непоінформованість та інертність мешканців стосовно 

переваг використання ВДЕ, дефіцитом фахівців та складністю доступу до 

нових технологій. В кожній місцевості є різний потенціал використання ВДЕ, 

тому інформаційна кампанія повинна акцентувати увагу споживачів саме на 

специфічних умовах та можливостях використання ВДЕ, а також пілотних 

проектів для мешканців приватних будинків, фермерських домогосподарств, 

малих та середніх промислових підприємств та місцевих громад. Особливо 

це стосується нових котеджних містечок та невеликих поселень, які слабо 

інтегровані в системну енергетичну інфраструктуру. 

Розробка та використання заходів відносно бар’єрів в області культури 

та комунікацій. Необхідно підвищити рівень розуміння та поінформованості 

учасників енергоринку стосовно нової концепції формування інтелектуальної 

енергетичної системи. 

Розробка та використання заходів для подолання промислових бар’єрів. 

Потрібно створити стимули для залучення вітчизняної промисловості до 

модернізації та інноваційного розвитку електроенергетики. Необхідно також 

прискорити процес проведення дослідження, розробок і впроваджень, 
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необхідних для модернізації енергетичної галузі, що в свою чергу вимагає 

збільшення обсягу фінансування на вищезазначені цілі. 

Розробка державної стратегії залучення інвестицій. Відносно проблем в 

державному регулюванні та законодавстві – законодавство та державне 

регулювання поки не займають провідної ролі в процесі модернізації 

енергетичного комплексу. У представників держави немає чіткого уявлення 

про необхідні нормативні й законодавчі ініціативи, що забезпечують 

формування інтелектуальної енергосистеми. Відсутній необхідний механізм 

стимулювання інвестицій у програми з підвищення якості електроенергії, 

включаючи програми, що враховують зв’язок між ціною та якістю 

електроенергії. 

Для подолання бар’єрів необхідно вжити відповідні заходи як з боку 

держави, так і енергетичних компаній. Необхідна розробка державної 

стратегії залучення інвестицій для розвитку енергетичної галузі. Держава 

повинна стимулювати становлення та розвиток інтелектуальних 

енергетичних систем. Це може бути як значне зменшення податкового 

тягаря, так і надання податкових канікул на час впровадження нових 

технологій, в залежності від територій або галузей, де розміщуються 

кардинально нові технології виробництва, передачі та використання енергії. 

В той же час традиційна енергетика не повинна отримувати пільги з боку 

держави. Потрібно постійно займатись створенням в суспільстві нового 

інституційного поля щодо виробництва, використання, економії та 

екологічності енергоресурсів в країні. Тому потрібні радикальні політичні та 

економічні рішення з цього надто важливого питання. 

Створення міжвідомчої комісії. В процесі модернізації вітчизняної 

електроенергетики потрібно узгодити питання взаємодії різних міністерств, 

комітетів, агентств, діяльність яких направлена на регулювання та розвиток 

інфраструктури, електроенергетики, житлово-комунальних господарств та 

інформатизацію в різних галузях господарства. Необхідно передбачити 

створення міжвідомчої комісії для взаємоузгодження та розробки спільного 
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плану дій, передбачити багаторівневу систему розробки та реалізації 

проектів модернізації існуючої системи, створити ефективний механізм 

технологічного співробітництва між вітчизняними та закордонними 

компаніями, які працюють в сфері інформатизації енергетичних систем. Тому 

виникає необхідність розробки концепції «Інтелектуальної енергетичної 

системи України» та відповідної комплексної державної програми 

модернізації існуючої енергосистеми. 

Заходи відносно стратегії розвитку електроенергетики України. 

Потрібно зазначити необхідність прийняття державою радикальних заходів і 

формування нової сучасної стратегії розвитку електроенергетики, яка 

повинна враховувати не тільки економічні, а й політичні, екологічні та 

територіальні особливості України. Оновлення Енергетичної стратегії 

України  повинно спиратися на нові технології та розглядати можливість 

створення нової архітектури - інтелектуальної енергетичної системи в 

Україні. Розробка нових конвергентних технологій та їх використання 

вимагає поглиблення співпраці наукового співтовариства, бізнесу та 

держави. Нашій державі необхідно враховувати досвід європейських країн 

який свідчить, що одним з ефективних організаційно-економічних механізмів 

провадження масштабних технологічних проектів є створення технологічних 

платформ. 

Враховуючи вищезазначене, слід зазначити, що реалізація програми 

потребує формування сучасного організаційно-економічного механізму з 

урахуванням досвіду провідних країн. Необхідним є використання сучасних 

методів технологічного прогнозування, консолідації зусиль стейкхолдерів, 

застосування механізмів державно-приватного партнерства у процесі 

формування нової архітектури інтегрованих інтелектуальних енергетичних 

систем та глобальний характер трансформації енергетики відповідно до 

сучасних викликів, вимог та тенденцій. Видається доцільним застосування 

такого ефективного механізму, як технологічна платформа. Досвід 

використання технологічних платформ показав їх ефективність при реалізації 
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подібних перетворень у країнах ЄС. Це дає підстави вважати доцільним 

використання форсайту та розробки технологічної платформи у процесі 

формування інтелектуальної енергетичної системи України (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Система організаційно-правового забезпечення формування  

інтелектуальної енергетичної системи України 

Джерело: розроблено автором 

З метою інтеграції інформаційних технологій та електроенергетичних 

мереж потрібен організаційно-економічний механізм, що передбачав би 

створення нового формату державно-приватного партнерства у вигляді 

технологічної платформи. Також потрібно врахувати принципи, напрями 

його функціонування в процесі формування державної політики в сфері 
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1. Технологічний форсайт у сфері енергетики. 
2.  Формування технологічної платформи. 
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, визначення різноманітних механізмів 
та джерел фінансування, міжнародного 
співробітництва. 

5.  Розроблення заходів, спрямованих на 
удосконалення регулювання в науково-технічній та 
інноваційній сферах. 

6.  Розробка технологічних дорожніх карт. 
7.  Розроблення та удосконалення системи 

технічного регулювання. 
8.  Запуск та реалізація проектів. 
9.  Верифікація та контроль результативності 

проектів. 
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Реалізація державної політики у сфері енергозабезпечення  
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розвитку та перехід на новий рівень функціонування електроенергетики, 

який повинен відповідати сучасним вимогам та викликам часу в українських 

реаліях.  

 

3.3. Організаційно-економічних механізм (технологічна 

платформа) формування національної інтелектуальної енергетичної 

системи 

 

При вирішенні питань формування енергетики на базі нових технологій 

країни ЄС рухаються шляхом побудови технологічних платформ. 

Відповідно, на нашу думку, організаційно-економічний механізм повинен 

являти собою національну технологічну платформу під назвою 

«Інтелектуальна енергетична система». Визначимо цілі, завдання та 

структуру технологічної платформи. 

Призначення технологічної платформи «Інтелектуальна енергетична 

система України» повинно полягати в тому, щоб: створити формат для 

взаємодії усіх учасників електроенергетичної сфери економіки, визначити 

пріоритетні напрями технологічної модернізації та підвищити її 

результативність; сконцентрувати фінансування досліджень і розробок на 

пріоритетних напрямах інноваційного розвитку; залучити в інноваційну 

сферу додаткові (недержавні) ресурси; провести відбір проривних технологій 

та впровадження їх в економіку; сформувати ринки апаратного та 

програмного забезпечення, Smart Grid технологій; надати нові види послуг на 

ринку з накопичення та «цифрового» обліку електроенергії.  

Формування та функціонування технологічних платформ, як показує 

практика, проходить в три етапи. На першому етапі – створення платформи – 

зацікавлені сторони (енергетичні компанії, органи державної влади, науково-

дослідні організації, кінцеві споживачі та інші) випрацьовують загальну 

точку зору щодо майбутнього даного технологічного сектора, готують 

документ «Стратегічного бачення», в якому описують стратегічне значення 
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даної технології, середньо- та довгострокові цілі технологічної платформи. 

Другий етап полягає в розробці Стратегічного плану досліджень – основного 

документа, в якому представлені характеристики досліджень в рамках 

технологічної платформи та Плану впровадження технологічної платформи. 

На третьому етапі відбувається реалізація Стратегічного плану. На цьому 

етапі передбачається формування та постійне оновлення портфелю програм і 

проектів, визначення у зв’язку з цим  джерел фінансування, об’єднання 

ресурсів, інструментів взаємодії при визначенні пріоритетних напрямів, 

створення організаційної структури технологічної платформи, просування по 

«дорожній карті», внесення змін та уточнень в напрямах досліджень 

[42; 157]. 

Реалізація ТП потребує ефективної комбінації різних фінансових 

джерел: державних, приватних. 

Слід передбачити можливі проблеми та ризики, що виникають при 

створенні та діяльності технологічних платформ. До проблем та ризиків 

політико-правового характеру відносяться:  зміна пріоритетів державної 

політики; неефективність нормативно-правової бази через відсутність чіткого 

уявлення у представників держави про необхідні законодавчі ініціативи, які б 

забезпечували б реалізацію концепції інтелектуальної енергетичної системи; 

нестабільність законодавства.  Тому доцільним є побудова бізнес-моделі та 

організаційної структури ТП, що незначною мірою залежать від 

адміністративного впливу органів виконавчої влади. Має також бути 

розроблена програма вдосконалення законодавчої бази. 

Серед організаційних  проблем та ризиків: неефективні органи 

управління ТП через значну кількість представників зацікавлених сторін; 

недосягнення домовленості про узгодження цілей і завдань ТП та способів їх 

досягнення; вихід з ТП її ключових учасників внаслідок послаблення 

адміністративного контролю та мотивації за забезпеченням функціонування 

ТП, а також відсутності інших стимулів для участі в ТП. Необхідно 

розробити ефективну систему представництва зацікавлених сторін в органах 
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управління для ефективної роботи ТП; чітко визначити визначити  процедуру 

підготовки, розгляду та прийняття рішень органами управління ТП; 

побудувати  систему мотивації учасників ТП у функціонуванні ТП на основі 

виявлення та балансування інтересів [102]. 

Репутаційні ризики виникають у зв’язку з недостатньою обізнаністю 

органів влади, енергокомпаній, споживачів та інших зацікавлених сторін про 

позитивні якості інтелектуальної енергетичної системи. Тому необхідно 

підвищити рівень поінформованості про цінність концепції Smart Grid 

шляхом формування та реалізації інформаційних та PR-проектів, організації 

обміну досвідом, навчання і стажування. 

До фінансових ризиків слід віднести наступні: відсутність або 

недостатність джерел формування майна ТП, необхідного для її 

функціонування; припинення фінансування проекту засновниками, членами 

або іншими особами; відмову держави від фінансування робіт за укладеними 

контрактами; високі ціни багатьох нових технологій; ризик диктату цін з 

боку закордонного виробника. Тому необхідно визначити майнову та 

фінансову участь держави в забезпеченні робіт, що виконуються ТП. 

Держава має прийняти на себе довгострокові зобов’язання в рамках 

фінансування заходів цільових програм, що реалізуються ТП та/або її 

учасниками.  В угодах ТП з державою мають бути закріплені форми  

підтримки ТП та/або її учасників на період виконання державного контракту 

або угоди про партнерство [104]. 

При створенні та діяльності технологічних платформ можливі валютні 

ризики: різке коливання валютних курсів; подорожчання вартості 

імпортованого для потреб ТП та/або її учасників обладнання. Тому  в 

контракти з державою варто включити  положення про компенсації витрат, 

що пов’язані з коливаннями валютних курсів, за винятком двосторонніх 

контрактів між учасниками ТП і зовнішніми комерційними партнерами. 

Значну групу проблем та ризиків становлять технологічні: проблеми 

несумісності існуючого обладнання з елементами нового технологічного 
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базису; залежність від імпорту; неотримання синергетичного ефекту через 

фрагментарність впровадження нового обладнання; проблеми безпеки 

внаслідок зростання кількості активних учасників інтелектуальної 

електроенергетичної системи. Тому потрібно: розробити необхідні стандарти 

для підтримки впровадження технологій ; збільшити обсяги досліджень та 

розробок, трансферу і локалізації виробництва; розробити та забезпечити 

реалізацію програми імпортозаміщення; системно впроваджувати нові 

технології на основі програм інноваційного розвитку; розробити систему 

заходів по зміцненню фізичної та віртуальної безпеки інтелектуальної 

енергетичної системи. 

Важливим питанням функціонування ТП є порядок приєднання нових 

учасників. Приєднання до технологічної платформи доцільно здійснювати 

шляхом підписання відповідного документу у формі меморандуму або 

направлення звернення про приєднання до технологічної платформи. 

Звернення спрямовується координатору технологічної платформи. 

Після формування наглядової ради технологічної платформи звернення 

направляється до наглядової ради. 

Направлення підприємством або організацією звернення щодо 

приєднання до технологічної платформи «Інтелектуальна 

електроенергетична система України» або розміщення відповідної інформації 

в засобах масової інформації або на сайті не повинно накладати на 

організацію ніяких додаткових фінансових або юридичних зобов’язань. 

Приєднання до платформи потребує розгляду претендентів наглядовою 

радою та координатором платформи. Тому, вважаємо, що повинен бути 

використаний механізм відбору учасників та визначення активних учасників 

впровадження інновацій. Доцільним є впровадження інституту ділової 

репутації. 

Відповідно до розглянутих завдань, можна запропонувати структуру 

технологічної платформи, що буде відображати основні керуючі елементи та 

робочі групи за напрямами. З метою координації та управління роботою ТП 
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мають бути створені наступні керуючі елементи: наглядова рада, 

координатор, секретаріат, група з питань взаємодії з центральними органами 

влади (ЦОВВ). Запропонована структура відображена на рисунку 3.5. 

 
 

Рис. 3.5. Організаційна структура технологічної платформи «Інтелектуальна 

енергетична система України» 

Джерело: розроблено автором. 

 

В короткостроковій перспективі потенційними результатами 

функціонування ТП мають стати: документи щодо стратегічного бачення та 

дорожньої карти формування інтелектуальної енергетичної системи в 

Україні; перелік основних технологій та обладнання, які є 

конкурентоздатними на вітчизняному та світовому ринках; визначення 

потреб на довгострокову перспективу в обладнанні та технологіях; 

виявлення технологічних «провалів» та їх усунення; програми досліджень 

та розробок, трансферу технологій та локалізації виробництва; програма 

розробки стандартів в сфері ІТ-технологій для електроенергетики; програма 

підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальних технологій. 

Участь у формуванні та розвитку ТП дає можливість отримати її 

активним учасникам наступні вигоди в середньостроковій перспективі: 

Наглядова рада 

Секретаріат 

Група ЦОВВ Наукова рада 

Підприємства  

енергетичного сектору 

Координатор  

(керівний комітет) 

Робоча група «Стратегічна 
програма досліджень» 

Робоча група  
«Управління попитом» 

Робоча група  
«Підготовка кадрів» 

Робоча група  
«Дослідна інфраструктура» 

Робоча група 
 «Технічне співробітництво та 

технічне регулювання» 

Робоча група  
«Інтеграція енергосистем» 

Робоча група  
«Наука та прикладні рішення» 

Робоча група «Якість та  
надійність енергозабезпечення» 
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1) для енергетичних компаній: прозора система обліку та розрахунку 

вартості електроенергії та супутніх інфраструктурних послуг; організація 

моніторингу параметрів та режимів енергосистеми в реальному масштабі 

часу; автоматизоване управління режимами енергосистеми, в тому числі 

зміною топології мережі в режимі реального часу; алгоритми та програмні 

продукти, технічні засоби, що забезпечують удосконалення процесів 

управління енергооб’єктами та енергосистемою в цілому; зниження втрат 

електроенергії та витрат на власні потреби; перехід на інтелектуальні 

технології контролю, обліку та діагностики стану виробничого обладнання, 

що дозволяють забезпечити його ефективне функціонування та 

експлуатацію, а також зниження технологічних ризиків та наслідків аварій; 

2) для науки: можливість залучення бізнесу до партнерства з науковими 

організаціями; розширення компетенцій, які представляють інтерес для 

бізнесу (навчання, інжиніринг, довгострокове прогнозування); заповнення 

«провалів» прикладної науки; формування нових кооперативних зв’язків в 

науковому секторі; формування центрів компетенцій, в тому числі на рівні 

підрозділів наукових та науково-освітніх організацій; формування потенціалу 

для реалізації складних проектів з великою кількістю учасників; 

3) для держави: визначення середньо- та довгострокових пріоритетів 

науково-технічної політики в електроенергетичній галузі; концентрація на 

пріоритетних напрямах модернізації сфери електроенергетики та ЖКГ 

приватних і державних ресурсів; координація досліджень та розробок, що 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів; виявлення напрямів 

удосконалення державного регулювання в галузі електроенергетики; 

покращення умов для розповсюдження передових технологій; підвищення 

ефективності роботи великих державних компаній; підвищення 

результативності бюджетних витрат; 

4) для кінцевих споживачів: підвищення надійності 

енергозабезпечення; підвищення загального рівня сервісу; доступ до 
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інформації з енергоспоживання в режимі реального часу; можливість 

управління витратами енергії. 

В довгостроковій перспективі очікуються наступні результати: 

зниження ризику системних аварій; підвищення ефективності 

функціонування ОЕС України. 

Як показує світовий досвід, однією з причин успішної діяльності 

підприємств є вдала інноваційна діяльність [256]. Впровадження інновацій та 

вибір інноваційного шляху розвитку стає необхідною умовою існування 

підприємств промисловості, способом підвищення конкурентоспроможності 

на національному та міжнародному ринках. 

В наш час спостерігається підвищений інтерес до використання ділової 

репутації з метою отримання конкурентних переваг на ринку. Вона має 

об’єктивно-суб’єктивний характер та може відіграти як негативну, так і 

позитивну роль для підприємства [257]. Добра ділова репутація сприяє 

просуванню продукції, зростанню кількості партнерів, розширенню сектора 

ринку, забезпечує кредит довіри, а це є передумовою надходження 

стабільних фінансових потоків підприємству [258]. 

Інновації та інвестиції тісно взаємопов’язані між собою. Інноваційні 

проекти потребують інвестицій для їх реалізації, а позитивна ділова 

репутація сприяє пошуку та формуванню довіри потенційних інвесторів. 

Водночас, вдала інноваційна діяльність безумовно впливає на формування 

позитивної репутації та іміджу підприємства [257]. 

Враховуючи вищезазначене, керівництву підприємств доцільно 

створювати систему управління діловою репутацією. А при приєднанні 

нових учасників до технологічної платформи потрібно звернути увагу на 

їхню ділову репутацію та інноваційну діяльність. Особливо це стосується 

підприємств сфери інформаційних технологій. 

Питання про функціонування технологічної платформи потребує 

розробки схеми державного управління та регулювання як на 

загальнодержавному так і регіональному рівнях. Головним органом з 
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координації дій має стати Кабінет Міністрів України. Стратегічний рівень 

повинен бути представлений відповідними центральними органами 

виконавчої влади, оскільки процес пов’язаний з інтеграцією мереж та 

технологій. Тому питаннями стратегічного розвитку повинні займатися такі 

органи влади як: Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство промислової 

політики України, Міністерство освіти та науки України. Серед регулюючих 

органів повинні бути: Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). 

Оскільки відбувається інтеграція мереж різних за своїм призначенням, то 

необхідним є участь у процесі Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, а також Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інфраструктури України. З метою координації та узгодженості 

роботи потрібно передбачити створення міжвідомчої комісії. Загальну схему 

організації їхньої взаємодії можна представити за допомогою рисунку 3.6. 

Відповідно до поставлених завдань та концептуальних засад розвитку 

електроенергетики, технологічна платформа повинна сприяти поліпшенню 

взаємодії між бізнесом та сектором освіти і науки і, в кінцевому підсумку, в 

більш довгостроковій перспективі – підвищенню ефективності та 

конкурентоспроможності виробництва. Також технологічні платформи 

стануть комунікаційним механізмом між державою, бізнесом, наукою і 

освітою, сформують пріоритети інноваційного розвитку відповідних галузей 

промисловості через формування системи державної підтримки, що враховує 

їх стратегічні програми досліджень. 

В умовах інтеграційних процесів потрібно передбачити створення не 

тільки української, а й міжнародної технологічної платформи, що дозволить 

істотно стимулювати розвиток міжнародного співробітництва, і залучення 

провідних світових наукових центрів до розвитку вітчизняної інноваційної 

промисловості шляхом розширеного обміну знаннями і технологіями. 
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Проведений аналіз світового досвіду реалізації технологічних проектів 

показує зростаюче значення технологічних платформ у формуванні та 

реалізації інноваційної державної політики. Технологічні платформи стають 

потужним інструментом державної та галузевої підтримки інновацій. Разом з 

тим діяльність технологічних платформ пов’язана з цілим рядом проблем, у 

тому числі й правового характеру. 

 

 

Рис. 3.6. Організація процесу взаємодії при впровадженні технологій 
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технологічних платформ. Таким чином, реальну участь юридичної особи в 

діяльності технологічної платформи, а також організаційно-правову форму 

технологічної платформи в цілому, визначити важко. 

Ряд технологічних платформ в цілях оформлення своєї діяльності 

створили об’єднання юридичних осіб, що беруть участь у діяльності 

технологічної платформи у формі автономних некомерційних організацій, 

або у формі некомерційних партнерств. Інші технологічні платформи 

створені шляхом підписання меморандумів без утворення юридичних осіб. 

На нашу думку, з метою створення єдиного і ефективного механізму 

управління діяльністю технологічної платформи її учасникам необхідно 

створювати об’єднання юридичних осіб. При цьому найбільш зручною 

формою в даному випадку є організаційно-правова форма некомерційного 

партнерства, оскільки тільки в рамках цієї форми можуть об’єднуватися як 

комерційні, так і некомерційні організації. 

У цьому зв’язку необхідно нормативно закріпити організаційно-

правову форму створення технологічної платформи, що дозволить чітко 

визначити права та обов’язки її учасників, а також частку їх участі в 

технологічній платформі. 

По-друге, створення технологічної платформи повинно бути 

адміністративного характеру. Організацією – координатором повинні 

виступати або державні установи, або юридичні особи з державною часткою 

в статутному капіталі. 

Більше того, міністерствам доцільно підготувати  методичні матеріали 

з розробки плану щодо участі акціонерного товариства з державною часткою, 

державного підприємства, що реалізує програму інноваційного розвитку, в 

діяльності технологічної платформи за пріоритетними для компанії 

напрямками технологічного розвитку на середньострокову та далекострокову 

перспективу. 

Позитивним моментом є залучення юридичних осіб з державною 

часткою до процесу інноваційного розвитку. У той же час слід звернути 
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увагу на необхідність залучення до діяльності технологічної платформи 

організацій, які представляють приватний бізнес. 

Стимулювати участь приватного бізнесу у діяльності технологічної 

платформи можна лише наданням певних вигод від такої участі [100; 101]. 

Вигоди можуть бути двох видів. По-перше, це передбачені законодавством 

податкові пільги, що надаються активним учасникам технологічної 

платформи, що передбачені законодавством. По-друге, це можливості 

реалізовувати інновації, створені в результаті діяльності технологічної 

платформи. У зв’язку з цим передбачається, що основні вигоди як для 

економіки в цілому, так і для учасників таких платформ будуть пов’язані з 

підтримкою інновацій, з удосконаленням регулювання, забезпеченням умов 

для створення та розповсюдження передових технологій, формуванням 

нових науково виробничих комплексів. 

Таким чином, визначення та нормативно-правове закріплення 

механізмів стимулювання участі приватного капіталу в діяльності 

технологічної платформи в майбутньому є одним із пріоритетних завдань 

формування ТП. 

Враховуючи все вищевикладене, можна зробити висновок про те, що 

необхідно прийняти нормативно-правовий акт, який би врегулював загальні 

правила діяльності технологічної платформи, її функції, цілі та завдання. За 

умов відсутності єдності умов і принципів діяльності ТП, а також 

відповідальності за недосягнення поставлених перед ними цілей не дозволяє 

говорити про загальну природу їх організаційно-правової форми і не робить 

ТП привабливою для приватного бізнесу. Для вирішення цих проблем 

потрібна добре продумана система заходів по створенню та функціонуванню 

даного механізму впровадження прогресивних технологій. 

Концепція імпортозаміщення та підтримки вітчизняного виробника з 

метою стимулювання інноваційного розвитку стала одним з основних 

напрямків розвитку української економіки, що дозволяє забезпечити її 
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зростання, а також конкуренцію зі світовими лідерами виробництва 

обладнання [75]. 

Розвиток власної промисловості та імпортозаміщення являє собою тип 

економічної стратегії та промислової політики держави, спрямованих на 

заміну імпорту промислових товарів, що користуються попитом на 

внутрішньому ринку, високотехнологічними товарами національного 

виробництва. При цьому необхідно контролювати даний процес і керувати 

ним, щоб не допустити втрати якості продукції на ринку обладнання 

електроенергетики та порушення законів конкуренції і ринкового відбору, а 

також щоб забезпечити трансфер технологій [35]. 

Для галузі електроенергетики в умовах цифрових трансформацій 

програма імпортозаміщення розглядається як основний механізм реалізації 

певних цілей енергетичної стратегії [65; 79]. Реалізація програми 

імпортозаміщення дозволяє досягти комплексу цілей, які зачіпають не тільки 

підприємства електроенергетики, а й підприємства галузей 

машинобудування, приладобудування, хімічної та інших галузей 

промисловості. Дана тенденція може дати потужний поштовх економіці 

країни у бік інноваційного розвитку. 

Управління процесом імпортозаміщення повинно відбуватися 

комплексно і системно. Необхідно враховувати різні цілі та інтереси 

залучених до нього сторін, які породжують різні економічні зв’язки між 

суб’єктами – учасниками процесу. Тому необхідно послідовно і виважено 

вибудовувати систему економічної взаємодії з ними. 

Особливе місце у формуванні системи економічної взаємодії займають 

методи стимулювання виробників та постачальників обладнання, які повинні 

бути адекватними можливостям енергетичних компаній і забезпечувати 

необхідний ступінь зацікавленості контрагентів. 

Потрібно використовувати розробки системного і комплексного 

підходу до побудови систем економічної взаємодії електромережевих 

компаній з постачальниками обладнання з метою реалізації інноваційних 
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програм на основі імпортозаміщення та запропонувати ефективну систему 

переваг (преференцій) для стимулювання економічної взаємодії. 

Переслідуючи виконання цілей і завдань реалізації інноваційних 

інвестиційних програм, електромережеві компанії пред’являють до партнерів 

особливі вимоги до локалізації продукції, її інноваційної складової, а також 

до їх загального впливу на модернізацію країни. При цьому можуть виникати 

економічні відносини з різними видами контрагентів – суб’єктами 

економічної взаємодії, які можуть представляти інтереси вітчизняного або 

зарубіжного капіталу, використовувати різні шляхи створення інноваційного 

продукту та здійснювати різний внесок в інноваційний розвиток України. 

Форма економічної взаємодії, в даному випадку, визначається специфікою 

суб’єкта цієї взаємодії та вимагає різних підходів. 

Можна виділити такі основні форми економічної взаємодії: 100% 

іноземні компанії; спільні підприємства; виробництво за ліцензією; спільна 

розробка продукції; 100% вітчизняні компанії. 

На нашу думку, локалізація виробництва в Україні дозволить: 

створювати додаткові робочі місця; сприяти підвищенню енергоефективності 

енергосистеми; розвивати економіку країни; розвивати суміжні виробництва; 

ліквідувати технічне відставання з виробництва обладнання; знизити 

залежність від поставок імпортної продукції. 

У тій мірі, в якій держава зацікавлена в інноваціях в електроенергетиці, 

вона повинна використовувати наявні у неї можливості для створення 

передумов освіти і підтримки стійких інноваційних альянсів. Передача 

економічного ефекту між учасниками, наприклад, програми підвищення 

енергоефективності, для забезпечення вигідності їх участі у заходах може 

забезпечуватися різними шляхами. Один з очевидних шляхів дають 

регульовані тарифи, що встановлюються регулюючим органом (НКРЕКП). 

Щоб використовувати їх як інструмент мотивації до інвестування в інновації, 

необхідно зробити їх залежними від цільових показників інноваційної 

програми. Для цього використовується ідея противитратного механізму 
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управління [35], що показав свою високу ефективність у стимулюванні 

зниження витрат в умовах монопольного виробництва. 

Противитратними називаються такі механізми управління, які 

спонукають кожного учасника програми максимально підвищувати 

ефективність своєї діяльності, виконувати відповідну роботу з високою 

якістю і мінімальними витратами. Зрозуміло, що в разі великого числа більш 

або менш однорідних агентів конкуренція між ними не дозволить кожному 

окремо взятому агенту завищувати собівартість продукції та ціну. У разі 

наявності монополістів необхідно використовувати спеціальні механізми 

управління, що забезпечують невигідність завищення витрат.  

На відміну від широко розповсюдженого принципу формування 

тарифів «від нормативу рентабельності» – принципу, стимулюючого 

зростання витрат і зменшення продуктивності виробництва, в 

противитратних механізмах нормативний рівень рентабельності робиться не 

фіксованим, а «гнучким», тобто залежать від граничної ціни (максимальна 

ціна, за якою продукція ще потрібна споживачеві) і собівартості, причому 

таким чином, що при зменшенні витрат прибуток монополіста зростає, а ціна 

продукції зменшується. Найпростіший варіант – призначати нормативну (або 

граничну) рентабельність як частку від максимальної рентабельності 

(рентабельність при граничній ціні). 

Якщо застосувати цю ідею до програм підвищення енергоефективності, 

необхідно прив’язати тарифи для побутових споживачів до 

енергоефективності їх домогосподарств (наприклад, до економії енергії 

відносно середніх показників на момент початку програми). Для 

забезпечення противитратності ця залежність тарифу від енергоефективності 

повинна бути такою, щоб як прибуток споживача, так і прибуток 

енергетичної компанії  зростали  з ростом ефективності. Проте найчастіше 

такі гнучкі тарифи існують. Більше того, в принципі, енергозберігаючий 

тариф можна зробити і противитратним – стимулює зниження витрат 

виробництва і транспортування електроенергії [89]. 



162 

 

Важливими напрямами при реалізації програми повинні бути такі: 

міжнародне науково-технічне співробітництво; механізми підтримки 

просування нових послуг на ринках електроенергії та тепла; партнерство 

великих компаній електроенергетики та ЖКГ з середнім та малим бізнесом, 

що працює в сфері розробки інформаційних технологій для галузі 

енергетики; підготовка кадрів, підвищення кваліфікації персоналу та 

взаємодія з вищими навчальними закладами та науковими установами. 

Для забезпечення процесу перетворення української електроенергетики 

у програмі доцільно передбачати формування організаційного механізму, 

який повинен враховувати різні рівні управління даним процесом. На нашу 

думку, важливим елементом даного механізму впровадження повинна бути 

технологічна платформа «Інтелектуальна енергетична система». В процесі 

створення та функціонування даної платформи повинні взяти участь 

відповідні міністерства та відомства, наукові установи, енергетичні компанії, 

виробники електрообладнання, громадські організації. 

Потрібно забезпечити зв’язок між науковими дослідженнями та 

розробками, бізнесом, суспільними та державними інтересами для 

формування довгострокової стратегії розвитку. Важливими напрямами 

реалізації проектів та міжнародної науково-технічної співпраці повинні 

займатися окремі групи, як основні складові технологічної платформи. 

Також є доцільним використання інституту ділової репутації в процесі 

приєднання нових учасників до технологічної платформи. Особливу увагу 

заслуговують організаційно-правові аспекти формування технологічної 

платформи та регламентації її роботи, як комунікаційного інструменту 

різних учасників програми. 

В процесі розробки та впровадження нових технологій є доцільним 

тісна співпраця з міжнародними організаціями, що займаються питаннями 

стандартизації в сферах електротехнічного обладнання та інформатизації. 

В такій складовій частині інституціонального середовища як 

ідеологічна сфера необхідно запропонувати наукову концепцію, яка стала б 
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складовою частиною національної ідеї створення та впровадження 

інтелектуальних енергосистем, свого роду національну доктрину побудови 

суспільства енергоекономічного, -екологічного та -зберігаючого. Виникає 

необхідність формування стійкої свідомості та поведінки уряду, установ, 

організацій, людей та інших суб’єктів в новому режимі використання 

енергоресурсів. 

Інституціональні зміни повинні передбачати: створення нових 

юридичних норм, що встановлюють пріоритети енергозбереження на всіх 

рівнях їх використання; залучення інвестицій для реалізації впровадження 

нових енергосистем; планування як на рівні держави, так і на рівні 

підприємств впровадження всіх елементів інтелектуальних енергосистем; 

зміну організаційної структури управління всередині фірм і організацій, що 

відповідала б новим вимогам енергоспоживання; впровадження нових форм 

державно-приватного партнерства. 

Таким чином, інституціональні зміни мають сприяти створенню 

системи стимулів для впровадження в кожній сфері життєдіяльності 

суспільства норм інтелектуальних енергосистем. 
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Висновки до розділу 3 

 

Концептуальні засади формування «інтелектуальної енергетики» в 

Україні повинні враховувати сучасні тенденції впровадження нових 

технологій в сфері енергозабезпечення. Спираючись на результати 

досліджень іноземних вчених та на досвід розробки концепції Smart Grid, 

можна зазначити, що в Україні процес створення інтелектуальної 

енергосистеми потрібно розглядати як комплекс взаємозв’язаних завдань 

політичного, економічного, екологічного та соціального характеру. 

Розвиток електроенергетики країни має виходити за рамки галузевих 

програм та повинен розглядатися як державна цільова програма, що 

пов’язана з іншими національними проектами та програмами. Основною 

метою програми повинні бути якісні зміни та розвиток технологічного 

потенціалу національної електроенергетики, що відповідає світовим 

тенденціям розвитку. Завдання програми повинні враховувати наявний 

рівень наукового, організаційно-економічного, технологічного потенціалу та 

ресурсів електроенергетики. Розробка програми повинна враховувати 

розгляд декількох сценаріїв розвитку на основі концепції Smart Grid. 

Програма створення інтелектуальної енергосистеми повинна враховувати ряд 

положень та необхідних умов. Також потрібно звернути увагу на розробку 

механізмів та створення міжвідомчої групи для вирішення багатьох питань 

при реалізації проектів. 

Важливими напрямами при реалізації програми мають стати: 

міжнародне науково-технічне співробітництво; механізми підтримки 

просування нових послуг на ринках електроенергії та тепла; партнерство 

великих компаній електроенергетики та ЖКГ з середнім та малим бізнесом, 

що працює в сфері розробки інформаційних технологій для галузі 

енергетики; підготовка кадрів, підвищення кваліфікації персоналу та 

взаємодія з вищими навчальними закладами та науковими установами. 



165 

 

Для забезпечення процесу перетворення української електроенергетики 

у програмі доцільно передбачати формування організаційного механізму, 

який враховував би різні рівні управління даним процесом. На нашу думку, 

важливим елементом даного механізму впровадження повинна бути 

технологічна платформа «Інтелектуальна енергетична система». В процесі 

створення та функціонування даної платформи повинні взяти участь 

відповідні міністерства та інші ЦОВВ, наукові установи, енергетичні 

компанії, виробники електрообладнання, громадські організації. 

Технологічна платформа повинна забезпечити зв’язок між науковими 

дослідженнями та розробками, бізнесом, суспільними та державними 

інтересами для формування довгострокової стратегії розвитку. Важливими 

напрямами реалізації проектів та міжнародної науково-технічної співпраці 

повинні займатися окремі групи, як основні складові технологічної 

платформи. Також є доцільним використання інституту ділової репутації в 

процесі приєднання нових учасників до технологічної платформи. На 

особливу увагу заслуговують організаційно-правові аспекти формування 

технологічної платформи та регламентації її роботи як комунікаційного 

інструменту різних учасників програми. 

Для розробки та впровадження вітчизняних інтелектуальних продуктів, 

обладнання та технологій потрібно застосувати механізм імпортозаміщення 

та підтримки власного виробництва. Оскільки діяльність по формуванню 

нової енергосистеми є інноваційною, то необхідним є використання методів 

управління інноваційною діяльністю в умовах невизначеності та ризику. 

Процес модернізації та інформатизації енергосистем є досить складним 

та об’єднує різні галузі економіки. У той же час Україна має відповідний 

науково-технічний потенціал, а відтак і шанс в успішному впровадженні 

технологій інтелектуальних енергосистем в сфері електропостачання. Для 

цього необхідно розробити концепцію та відповідну технологічну платформу 

впровадження інформаційно-комунікаційної системи моніторингу, 

управління та прогнозування техніко-економічних параметрів ОЕС України. 



166 

 

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 висуває нові вимоги стосовно збільшення частки 

ВДЕ в енергетичних балансах. У цих умовах зростають вимоги до 

радикальної зміни енергетичних систем у напрямі надійності 

енергозабезпечення. Особливостями функціонування та розвитку 

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 

використовується англомовний термін Smart Grid, відсутність єдиної 

інтерпретації якого призводить до неоднозначності його застосування. Отже 

врахування тенденцій розвитку енергетичних систем в умовах цифрових 

трансформацій, лібералізації та інтеграції ринків електроенергії потребує 

чіткого визначення терміна «інтелектуальна енергетична система». 

Запропоноване автором визначення, на відміну від існуючих, має більш 

комплексний вигляд оскільки враховує усі перспективні напрями розвитку 

енергетичних систем. 

3. Значний рівень невизначеності щодо майбутніх умов розвитку 

енергетики, кон’юнктури ринків енергоресурсів, характеристик 

енерготехнологій зумовлює потребу в уточненні сценарних умов та 
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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 нових 

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 формування інтелектуальної 

енергетичної системи національного господарства. 

4. У сучасних умовах лібералізації та інтеграції ринку електроенергії 

України 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. Синхронізація 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 архітектури систем енергозабезпечення у 

напрямі формування єдиного європейського ринку електроенергії на основі 

єдиних стандартів. Огляд проблем цифровізації енергосистем у країнах 

Європи засвідчує, що навіть технологічно розвинена 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 принципів та підходів до модернізації енергетичних систем на 

основі цифровізації. 
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5. Цифрова трансформація енергетики – закономірний етап розвитку 

енергетичних систем у розвинених країнах світу. Проте в кожній із цих країн 

напрями впровадження цифрових технологій зумовлені національними 

особливостями побудови енергетичних систем. Характерними ознаками 

функціонування ОЕС України є наявність надлишкових, проте фізично 

застарілих генеруючих потужностей, дефіцит маневрових потужностей, 

розбалансування логістики постачання первинних енергоресурсів, 

недосконала політика тарифоутворення, непрозорість обліку енергетичних 

потоків. Разом із тим у країні відбувається прискорене використання ВДЕ. 

Запровадження конкурентного ринку електроенергії передбачає включення в 

систему ринкових відносин кваліфікованих споживачів і значно підвищує 

вимоги щодо інформаційно-програмного забезпечення системи управління 

енергетичною системою. 

6. Проблеми функціонування ОЕС України створюють ризики 

виникнення кризових ситуацій у системі енергозабезпечення за будь-яких 

незначних внутрішніх та зовнішніх збурень різного характеру: політичних, 

економічних, екологічних, техногенних. Поряд із тим невідворотність 

цифрової трансформації енергетики країни створює додаткові загрози в 

частині кібербезпеки вітчизняної системи енергопостачання, що призводять 

до значних збитків у масштабі країни. Розроблена класифікація завдань 

модернізації енергетичної системи України дозволяє визначити пріоритетні 

напрями цифрової трансформації енергетичної системи країни. Серед 

першочергових напрямів цифровізації енергетики постає розвиток 

вітчизняного ринку «розумних» лічильників, комутаційного обладнання, а 

також відродження вітчизняної галузі мікроелектроніки. До пріоритетних 

напрямів має бути віднесено розробку комплексу заходів із підвищення рівня 

кібербезпеки енергетичної системи країни. 

7. Надійність та стійкість до будь-яких загроз енергетичної системи в 

умовах запровадження ринкових відносин полягає перш за все у 
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збалансуванні попиту 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 енергопостачання; програми 

динамічної тарифікації електроенергії, взаємоузгодженої між учасниками 

ринку, включаючи програми добровільного обмеження енергоспоживання за 

рахунок зміни виробничої програми та методів управління споживачів-

регуляторів; графік запуску встановлених потужностей генерації 

електроенергії з ВДЕ, що дає можливість збільшити коефіцієнт еластичності 

попиту залежно від цін на електроенергію. 

8. Економічні наслідки від впровадження цифрових технологій 

прогнозуються як на рівні суб’єктів ринку електроенергії, так і на рівні 

держави загалом. За рахунок впровадження інтелектуального обліку 

електроенергії можливо досягти 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 вартістю споживання 

електроенергії, зменшення збитків від переривів в енергопостачанні, у тому 

числі від здійснення кібератак. При наявності власних генеруючих 

потужностей споживач стає активним учасником (виробником) на ринку 

електроенергії, що у свою чергу зменшує системні технологічні втрати та 

економічні 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. 
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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.  

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 інтелектуальної 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 встановленої 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 

енергетичної системи України розглядається як національна технологічна 

платформа. Для координації зусиль усіх зацікавлених сторін розроблено 

організаційну схему, що має забезпечити зв’язок між науково-дослідними 

установами, бізнесом, 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. Координація національної 

та європейської технологічних платформ інтелектуальних енергетичних 

систем становитиме надійний фундамент для інтеграції України та ЄС у 

сфері енергетики. 
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Додаток Б 

Динаміка споживання електричної енергії (нетто) по областям України за 2006-2016 рр. (млн кВт·год) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Вінницька 2411,8 2521,3 2755,0 2453,7 2934,2 3097,8 3041,2 3014,0 2909,4 2904,4 3029,1 

Волинська 1196,1 1280,8 1338,7 1288,8 1445,0 1502,1 1550,9 1593,8 1611,0 1600,2 1659,5 

Дніпропетровська 28635,5 29689,8 27556,6 25044,6 28830,4 28439,8 28855,6 27607,1 27760,0 26155,6 26996,8 

Донецька 24234,2 25002,5 24625,7 21905,7 23502,3 24547,5 23491,9 22193,7 18135,9 11091,8 9450,3 

Житомирська 1990,5 2097,9 2195,1 2090,5 2261,7 2419,3 2552,1 2622,1 2591,8 2514,2 2537,7 

Закарпатська 1529,9 1556,2 1661,8 1652,9 1768,7 1826,4 1844,6 1889,6 1863,4 1877,1 1896,1 

Запорізька 12533,5 12675,6 11931,4 8885,2 9610,5 9159,0 8861,2 8812,9 8939,1 8560,9 8520,4 

Івано-Франківська 2203,9 2180,9 1989,4 1806,3 2311,8 2797,7 2635,9 2310,9 2138,9 2194,7 2291,6 

Київська 4443,9 4817,8 5197,9 5018,1 5561,8 5757,4 5989,4 5908,8 5760,3 5596,9 5851,8 

Кіровоградська 2613,9 2692,5 2880,4 2595,3 2910,1 2943,6 3262,9 3306,9 3219,8 3093,1 3034,6 

Луганська 10979,4 11184,3 11135,4 10017,1 10682,5 11191,5 10672,5 9865,3 7826,6 2578,4 1491,5 

Львівська 4079,3 4247,9 4409,8 4199,6 4319,6 4482,7 4436,7 4423,0 4405,3 4391,6 4533,8 

Миколаївська 2689,1 2828,1 2927,7 2775,6 2887,7 3053,2 3087,3 3076,7 3035,0 2941,3 2984,5 

Одеська 5215,1 5360,1 5812,7 5517,3 5965,0 6076,6 6168,8 6179,6 6171,7 6317,3 6199,3 

Полтавська 4962,5 5224,7 5152,9 4837,2 5319,2 5393,5 5446,4 5366,4 5303,4 5311,3 5408,9 

Рівненська 2183,9 2312,5 2342,5 1938,2 2406,1 2508,8 2451,7 2432,1 2420,1 2352,1 2309,9 

Сумська 2031,7 2137,0 2140,6 1928,1 2178,6 2310,3 2350,1 2333,8 2243,6 2089,9 2141,2 

Тернопільська 1019,1 1070,2 1121,2 1116,3 1185,7 1203,6 1272,8 1288,4 1293,5 1268,8 1307,0 

Харківська 6489,0 6763,8 6975,0 6553,2 7015,3 7129,5 7121,9 7081,8 7019,0 6660,9 6817,4 

Херсонська 2002,6 2111,0 2091,7 2084,4 2172,9 2303,5 2408,1 2402,0 2379,8 2271,7 2263,4 

Хмельницька 1964,2 2064,0 2194,4 2030,6 2158,9 2227,2 2269,9 2316,5 2310,5 2270,2 2344,3 

Черкаська 2749,6 2859,2 2906,3 2777,2 3152,1 3224,6 3199,2 3233,9 3168,7 2935,3 3151,2 

Чернівецька 953,2 1035,1 1131,4 1161,9 1220,4 1214,3 1265,3 1289,4 1295,0 1277,7 1277,9 

Чернігівська 1832,9 1878,7 1901,6 1731,8 1809,8 1810,5 1882,6 1908,3 1940,8 1809,5 1856,3 

Всього 130944,8 135591,9 134375,2 121409,6 133610,3 136620,4 136119,0 132457,0 125742,6 110064,9 109354,5 

Всього по Україні, млрд кВт год 143,5 148,5 147,9 134,5 147,5 150,8 150,7 147,3 134,7 118,7 118,3 
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Додаток В 

Технологічна дорожня карта формування інтелектуальної енергетичної системи 

 

 

Внутрішній 

ринок 

електроенергії 

Ринок 

прикладних 

рішень 

цифрового 

обліку 

Оптовий ринок 

електроенергії 

Зовнішній 

ринок 

електроенергії 

1. Автоматизований збір показників витрат 

енергії; 

2. Двостороння комунікація зі споживачами; 

3. Дистанційне керування приладами; 

4. Диференційована тарифікація; 

5. Інтелектуальні побутові прилади. 

1. Автоматизовані системи роботи зі споживачами; 

2. Часткова автоматизація мережі з можливостями самовідновлення; 

3. Дистанційне керування та контроль мережі; 

4. Використання аналітичної інформації для оптимізації розподілу 

електроенергії; 

5. Автоматизована система диспетчера; 

6. Автоматизація операційної діяльності. 

1. Розподілена генерація; 

2. Електромобілі; 

3. ВДЕ; 

4. Автоматизована само відновлювальна мережа; 

5. Багатоканальний доступ до інформації в режимі реального 

часу; 

6. Системи повномасштабного моніторингу та дистанційного  

управління. 

 

Розумний 

будинок 

 

 

Розумне місто 

 
 

Інтелектуальна 

ОЕС України 

Напрями Групи технологій Ринки 



Додаток Д 
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