
Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу 
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Развитие методологических основ интеллектуализации процессов генерации и 

распределения электроэнергии в интегрированных системах с активным потребителем 
 

Development of methodological principles of intellectualization of processes of generation and 
distribution of electricity in integrated systems with active consumer 
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3. Суть розробки, основні результати.   
(укр.)  
Розроблено науково-технічні та методологічні засади інтелектуалізації процесів 

генерації та розподілу електроенергії (складові концепції SmartGrid) в інтегрованих системах 
енергозабезпечення з активним споживачем. Сформовано наукові аспекти концепції 
інтелектуальної електроенергетичної системи. Досліджено процеси споживання та генерації 
електричної енергії в інтегрованих електропостачальних системах, оцінено вплив 
диференційованих за часом тарифів на формування графіка споживання електричної енергії. 
Здійснено оцінювання потенціалу керування попитом на електричну потужність/ енергію 
через систему тарифів на електричну енергію. Розроблено рекомендації щодо оцінювання 
відповідності тарифних зон доби актуальним проблемам керування попитом на електричну 
потужність. Розроблено рекомендації щодо побудови систем з гнучкою генерацією та 
активним споживачем. Запропоновано методику багатокритеріального вибору місць 
розміщення та параметрів джерел розосередженої генерації, технічні умови підключення їх 
до систем електропостачання. Створено моделі та алгоритми оцінювання стійкості та 
надійності інтегрованих систем електропостачання. Розроблено методичне, інформаційне та 
алгоритмічне забезпечення розв’язання задач залучення оперативних даних при моделюванні 
процесів в інтегрованих розподільних мережах. Розроблено математичні моделі оцінки 
ефективності впливу активного споживача на електричну потужність. Проведено аналіз 
електромагнітної сумісності та особливостей інтеграції різнорідних джерел енергії та 
елементів інтелектуальної енергетики. Розглянуто задачі використання пристроїв силової 
електроніки для підключення джерел розосередженої генерації та управління режимами. 
Запропоновано науково-технічні рішення щодо впровадження нових функцій 
автоматизованих систем контролю та керування електроспоживанням. Розроблено 
рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази галузі, відповідні методики, 
проекти нормативних документів, необхідних для ефективного впровадження концепції 
інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії та створення інтегрованих 
систем енергозабезпечення з активним споживачем. Впровадження розробок сприяє 
ресурсозбереженню, зменшенню збитків споживачів за рахунок підвищення надійності 
електропостачання та якості електричної енергії, покращенню стану довкілля. 

(рос.) 
Разработаны научно-технические и методологические основы интеллектуализации 

процессов генерации и распределения электроэнергии (составляющие концепции SmartGrid) 
в интегрированных системах энергообеспечения с активным потребителем. Сформированы 
научные аспекты концепции интеллектуальной электроэнергетической системы. 
Исследованы процессы потребления и генерации электрической энергии в интегрированных 
системах электроснабжения, оценено влияние дифференцированных во времени тарифов на 
формирование графика потребления электрической энергии. Выполнено оценивание 
потенциала управления спросом на электрическую мощность/энергию с помощью системы 
тарифов на электрическую энергию. Разработаны рекомендации относительно оценивания 
соответствия тарифных зон суток актуальным проблемам управления спросом на 



электрическую мощность. Разработаны рекомендации относительно построения систем с 
гибкой генерацией и активным потребителем. Предложено методику многокритериального 
выбора мест размещения та параметров источников распределенной генерации, технические 
условия их подключения к системам электроснабжения. Созданы модели и алгоритмы 
оценки устойчивости и надежности интегрированных систем электроснабжения. Разработано 
методическое, информационное и алгоритмическое обеспечение решения задач 
использования оперативных данных при моделировании процессов в интегрированных 
распределительных сетях. Разработаны математические модели оценки эффективности 
влияния активного потребителя на электрическую мощность. Проведен анализ 
электромагнитной совместимости и особенностей интеграции разнородных источников 
энергии и элементов интеллектуальной энергетики. Рассмотрены задачи использования 
устройств силовой электроники для подключения источников распределенной генерации и 
управления режимами. Предложены научно-технические решения относительно внедрения 
новых функций автоматизированных систем контроля и управления электропотреблением. 
Разработаны рекомендации по усовершенствованию нормативно-правовой базы отрасли, 
соответствующие методики, проекты нормативных документов, необходимых для 
эффективного внедрения концепции интеллектуализации процессов генерации и 
распределения электроэнергии и создания интегрированных систем энергообеспечения с 
активным потребителем. Внедрение разработок способствует ресурсосбережению, 
снижению расходов потребителей за счет повышения надежности электроснабжения и 
качества электрической энергии, улучшению состояния окружающей среды. 

(англ.) 
The scientific, technical and methodological bases for intellectualization of processes of 

generation and distribution of electricity (components of the Smart Grid concept) in integrated 
energy systems with prosumers are determined. The scientific aspects of the concept of smart 
electricity system are formed. The processes of generation and consumption of electrical energy in 
the integrated systems for electricity supply were studied, assessment of the impact of tariffs 
differentiated by time zones for the formation of power consumption schedule was held. The 
evaluation of potential of demand for electric power / energy control via electricity tariffs was 
studied. Recommendations for conformity assessment of tariff zones according to urgent problems 
of day to control demand for electric power were developed. Recommendations for building 
systems with flexible generation and prosumers are proposed. The technique of multi selection and 
placement of distributed generation sources, their parameters selection, specifications to connect 
them to power supply systems are presented. A models and algorithms of assessment of the stability 
and reliability of the integrated power supply systems are developed. Methodical, information and 
problem solving algorithmic support for the involvement of the available data in modeling 
processes in integrated distribution networks are presented. Mathematical models of evaluation of 
the effectiveness of the prosumers influence on electric power are presented. The analysis of 
electromagnetic compatibility and integration peculiarities of different energy sources and elements 
of smart energy systems was held. The tasks of using power electronics devices to connect sources 
of distributed generation and management of the regimes are discussed. The scientific and technical 
solutions for implementing new features of automated control and management systems for power 
consumption are proposed. Recommendations for improving the legislative base for the industry, 
relevant techniques draft regulations necessary for the effective implementation of the concept of 
intellectualization processes of generation and distribution of electricity and creating integrated 
systems with prosumers are developed. Implementation of proposed material promotes resource 
conservation, reduction of losses by increasing consumer power supply reliability and quality of 
electrical energy, improves the environment. 

 
4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
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ресурсів низькопотенціальних джерел та комплексного використання нетрадиційних і 
відновлювальних джерел енергії / А. В. Праховник, Т.М. Базюк (Україна). Заявл. 
28.03.2013 Опубл. 30.05.2013. 
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О.С. Ярмолюк. – № 52960 ; заявл. 21.10.2013; зареєстр. 21.12.2013. 
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9. Денисюк С.П., Притискач І.В. Комп’ютерна програма «Оцінка режимів роботи 
трансформатора за технічними критеріями» / Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 56076, дата реєстрації 15.08.2014. 

 
5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати розробки відповідають світовому рівню, а виконана робота не має аналогів 

щодо комплексного вирішення поставлених задач. Сформульовано наукові аспекти побудови 
інтелектуальної електроенергетичної системи, ключові положення концепції Smart Grid  
розподільних мереж, принципи побудови адаптивних систем керування попитом на 
електричну потужність на основі мультиагентного керування, визначено потенціал їх 
впровадження, розроблено рекомендації щодо методів заохочення до активної поведінки 
споживача. Запропоновано методологію використання багатофункціональних 
інтелектуальних автоматизованих систем обліку електричної енергії як базового засобу 
інформаційного забезпечення завдань контролю та керування режимами електроспоживання 
в ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. 

 
6. Економічна привабливість для просування на ринок.  
Впровадження результатів роботи призводить до підвищення рівня 

енергоефективності, енергетичної безпеки, стійкості, надійності та керованості 
електроенергетичних систем, до раціонального використання засобів генерації і 
енергоресурсів, формування оптимальних графіків енергоспоживання, а також до 
покращення екологічної обстановки. Розроблені математичні моделі, методики забезпечення 
оптимального використання активних споживачів, засобів малої генерації, визначення їх 
параметрів та місць приєднання до електричних мереж. Лише додаткові витрати на 
генерацію за рахунок нерівномірного споживання електроенергії оцінюються експертами 



понад 2 млрд. грн. на рік. Покращення показників через введення ефективних тарифів на 
кожний відсоток дає можливість заощаджувати близько 20 млн. грн. на рік. Досвід інших 
країн свідчить про потенційну можливість покращити показники енергоефективності, 
внаслідок впровадження наукових розробок, на 5-10%, в першу чергу, за рахунок 
раціонального енерговикористання. Підтвердженням зазначеного є наявність укладених 
договорів передачі або впровадження розроблених технологій на загальну суму, що в 1,3 
рази перевищує вартість розробки. 

	  	  
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Потенційними користувачами результатів НДР є підрозділи та установи Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України, НЕК «Укренерго» та її відокремлений 
підрозділ Головдерженергонагляд України, Національна комісія регулювання 
електроенергетики, ДП "Енергоринок", регіональні енергопостачальні компанії, структурні 
підрозділи, організації і підприємства паливно-енергетичного комплексу України, 
підприємства електричних мереж тощо. Передбачається подальше впровадження на 
договірних засадах елементів АСКУЕ, програмних продуктів, розроблення нормативної 
документації. 

 
8. Стан готовності розробки.  
Розробка готова до впровадження. Створено методологію, математичні моделі, 

алгоритмічне та інформаційне забезпечення для реалізації системного підходу до 
формування та керування інтегрованими системами енергопостачання з активним 
споживачем, з підвищенням їх стійкості, надійності та керованості, з урахуванням наявності 
різних типів нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, сучасних автоматизованих 
систем обліку та пристроїв регулювання. Розроблено принципи побудови адаптивних систем 
керування попитом на електричну потужність на основі мультиагентного керування, 
визначено потенціал їх впровадження, розроблено рекомендації щодо методів заохочення до 
активної поведінки споживача. Запропоновано методологію використання 
багатофункціональних інтелектуальних автоматизованих систем обліку електричної енергії 
як базового засобу інформаційного забезпечення задач контролю та керування режимами 
електроспоживання в ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Можливе 
розроблення проектів нормативно-технічних документів з питань формування тарифів на 
електричну енергію, поширення використання можливостей АСКОЕ, тощо. 

 
9. Існуючі результати впровадження. 
Результати роботи впроваджено за укладеними договорами з ДП "Енергоринок": 

"Розробка документу "Вимоги до порядку збору, обробки та обміну даними комерційного 
обліку електроенергії в ОРЕ України"; "Розроблення нормативно-технічного документу 
"Експлуатація та технічне обслуговування АСКОЕ суб'єктів ринку електроенергії"; 
"Розроблення нормативно-технічного документу "Порядок проведення приймальних 
випробувань АСКОЕ суб'єктів ринку. Типова програма проведення приймальних 
випробувань". Результати виконаних наукових досліджень "Підвищення ефективності 
розподільних електричних мереж електроенергетичного комплексу України згідно 
положення концепції Smart Grid" передані до використання в НЕК "Укренерго". 

Матеріали роботи використано для підготовки докторських та кандидатських 
дисертацій. Захищено докторську дисертацію «Теорія та практика оцінювання якості 
електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання», Волошко А.В., 
24.11.2014р., та 2 кандидатські дисертації: «Багатокритеріальний вибір структури 
енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії» Буравльова 
М.Т.,22.07.2014р.; "Оптимальне секціонування повітряних розподільних мереж 6-20 кВ в 
умовах нормування показників надійності", Ткаченко В.В.., 20.09.2014р. Підготовлено до 
захисту: докторську дисертацію "Оптимальне керування режимами систем 



електропостачання в умовах використання розосередженої генерації", Попов В.А., та 5 
кандидатських дисертацій. 
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