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Світова електроенергетика традиційно розвивалася шляхом централізації 

систем генерування при створенні все більш потужного енергетичного 

обладнання та його об'єднання в енергетичні комплекси. Як наслідок, були 

сформовані великі територіально протяжні енергетичні системи: європейська 

ENTSO-E, ОЕС України, ЄЕС Росії та інші. 

Впровадження джерел розподіленої генерації (ДРГ) в системи 

електропостачання (СЕП), зокрема побудованих на основі використання 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), крім зниження екологічного 

навантаження на навколишнє середовище та вирішення багатьох проблем, 

пов'язаних з викидами і відходами при виробництві електроенергії, дозволить, 

по-перше, суттєво підвищити ефективність використання первинних ресурсів 

та в майбутньому – знизити вартість електричної енергії, по-друге, 

розвантажити як системоутворюючі, так і розподільні електричні мережі, і 

нарешті, «підштовхнути» процес модернізації об'єктів електроенергетики і, тим 

самим, підвищити надійність електропостачання [1]. 

Згідно проекту «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» [2] 

пріоритетами розвитку електроенергетичної галузі стануть оптимізація 

структури генеруючих потужностей з урахуванням особливостей залучення до 

енергетичного балансу відновлюваної енергетики та розвиток мереж 

електропостачання, що передбачає зниження ступенів трансформації та 

наближення високовольтних мереж до споживача, підвищення гнучкості 

системи шляхом реалізації принципу «інтелектуальних мереж». 

В рамках концепції різноманітні вимоги усіх зацікавлених сторін зведено 

до групи ключових цінностей нової електроенергетики [2]: 

• доступність – забезпечення споживачів енергією згідно необхідних їм 

параметрам часу, місця та якості; 

• надійність – можливість протистояння енергосистеми фізичним і 

інформаційним негативним впливам без тотальних відключень або високих 

витрат на відновлювальні роботи, а також її максимально швидке відновлення 

(самовідновлення); 

• економічність – оптимізація тарифів на поставку та зниження загально-

системних витрат на генерацію та розподілення електричної енергії; 

• ефективність – максимізація ефективності використання всіх видів 

ресурсів і технологій при виробництві, передачі, розподілі та споживанні 

електроенергії; 
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• органічність з навколишнім середовищем – зниження негативного впливу 

на навколишнє середовище; 

• безпека – недопущення ситуацій в електроенергетиці, потенційно 

небезпечних для людей і навколишнього середовища. 

З метою стимулювання споживача до використання нетрадиційних та ВДЕ 

в Україні було введено «зелений» тариф − спеціальний тариф, за яким 

закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, 

що використовують ВДЕ.  

При збільшенні кількості ВДЕ в енергосистемі збільшується ризик 

пошкодження ізоляції обладнання через використання інверторів для 

перетворення струму при генерації на сонячних та вітряних електростанціях. 

Проблеми проявляються в зміні форми синусоїди та імпульсах 

перенапруги. Саме ці фактори призводять до пошкоджень ізоляції та її пробоїв. 

Нестабільна генерація призводить до виникнення проблем у системі 

розподілення та передачі електроенергії. Цю нестабільність необхідно 

компенсувати за допомогою систем акумуляції або високоманеврових 

електростанцій на традиційних видах палива. Мінливість електропостачання 

призводить до постійних змін в точці регулювання напруги. 

Окрім особливостей використання ВДЕ розподілена генерація також 

призводить до нових проблем: 

• підвищення напруги в розподільній мережі; 

• виникнення надлишків потужності та проблем з регулюванням частоти; 

• поява реверсивних потоків потужності; 

• необхідність забезпечення стійкості системи за умови відключення 

великої кількості установок; 

• складність обслуговування фідерів з активними споживачами та 

розподіленою генерацією. 

Концепція інтелектуальних мереж пропонує наступні рішення: створення 

системи автоматичного керування енергією, системи зберігання енергії, 

віртуальні електричні станції. 

Системи автоматичного керування енергією включають в себе розподілені 

інтелектуальні пристрої та аналітичні інструменти для підтримки комунікації 

на рівні об’єктів енергосистеми, працюючі в режимі реального часу, операційні 

додатки нового покоління (SCAD/EMS/NMS), які дають змогу використовувати 

нові алгоритми та методи керування мережею, в тому числі і її активними 

елементами.  
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