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Вітроенергетика на сьогоднішній день стрімко розвивається у світі та стає 

швидкозростаючою галуззю серед відновлювальних джерел енергії. Згідно з 

даними IRENA [1] глобальна встановлена потужність вітроенергетичних уста-

новок (ВЕУ) у світі постійно збільшується протягом останніх 10 років 

(рис. 1, а). Для України умови для розвитку вітроенергетики є дуже сприятли-

вими через наявність значних територій з високим вітровим потенціалом, за-

вдяки чому вже сьогодні встановлена потужність вітрових електростанцій 

(ВЕС) в енергосистемі України становить 1529 МВт, що дорівнює 2,73% у зага-

льній структурі генерації (рис. 1, б) [2]. 
 

 
а)                                                            б) 

 

Рисунок 1 – Характеристика розвитку вітроенергетики:  

а) динаміка зміни встановленої потужності установок вітрової енергетики у світі [1];  

б) встановлена потужність ВЕС в енергосистемі України [2] 

 

Аналіз стану розвитку вітрової енергетики у світі й в Україні показує, що 

ВЕУ широко поширені як у вигляді індивідуальних установок, що підключа-

ються в розподільчих електричних мереж та покривають навантаження локаль-

них побутових споживачів, так і у вигляді ВЕС, що підключені до живильних 

електричних мереж і видають значну потужність в енергосистему. Специфіч-

ною особливістю ВЕС є мінливість генерованої потужності в часі, оскільки во-

на суттєво залежить від погодних умов. При цьому слід враховувати, що ВЕС 

багатофакторно впливають на роботу електричних мереж, що залежить від то-

пології електричної мережі, потужності, типу, місця підключення ВЕС, кліма-
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тичних умов, поточної ситуації на енергоринку та ін. У свою чергу робота ВЕС 

істотно впливає на пропускну здатність ліній електропередачі, на надійність 

електропостачання, на якість електричної енергії в електричних мережах, на 

стійкість режимів роботи енергетичної системи загалом та її окремих частин 

[3]. Все це робить завдання дослідження режимів роботи електричних мереж із 

ВЕС особливо актуальним і важливим для енергетики. 

Слід зазначити, що в Україні з впровадженням нового ринку електричної 

енергії ВЕС отримують гарні перспективи для участі в роботі балансуючого 

сегменту ринку. Завдяки цьому буде збільшуватись як їх кількість і встановлена 

потужність, так і їх вплив на режими роботи електричних мереж різних рівнів 

напруги. 

Виконаний аналіз режимів роботи розподільних та живильних електрич-

них мереж після підключення до них ВЕС будь-якої потужності показав, що 

відбувається суттєва зміна рівнів напруги у вузлах та потоків потужності в ліні-

ях електропередачі досліджуваної мережі. Це робить необхідними і вкрай важ-

ливими заходами перевірку забезпечення вимог щодо регулювання напруги, а 

також контролю пропускної спроможності лінії електропередачі в мережі.  

Важливим фактором також є те, що підключення ВЕС до електричної ме-

режі призводить до появи вищих гармонійних складових напруги, що потребує 

застосування заходів щодо забезпечення необхідного рівня якості електричної 

енергії в такій електричній мережі. 

Аналіз статичної стійкості досліджуваних електричних мереж показав, 

що після підключення ВЕС запас статичної стійкості збільшується, що стабілі-

зує роботу енергосистеми. В той же час вкрай необхідним і важливим стає кон-

троль динаміки видачі генерованої потужності ВЕС в енергосистему та постій-

не його погодження із системним оператором для забезпечення стійкої роботи 

об'єднаної енергосистеми України в цілому. 

Таким чином, виконаний аналіз показав, що підключення ВЕС до енерго-

системи вносить суттєві зміни до параметрів режимів роботи електричних ме-

реж, показників якості електроенергії та впливає на статичну стійкість енерго-

системи в цілому. У зв'язку з цим підключення ВЕС будь-якої потужності обо-

в'язково має бути обґрунтовано детальним аналізом їхнього впливу на режими 

роботи електричних мереж.  
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