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Розумні електричні мережі 

(Smart Gird) 
Для вирішення існуючих викликів в складних енергетичних об’єднаннях у 

міжнародній практиці сформувалася концепція Smart Grid, яка є природним 

етапом еволюції енергетичної системи.  

Smart Grid дозволяє автоматизувати 

системи моніторингу, забезпечити 

інтелектуальне керування та 

захистити енергетичну систему від 

впливу людського фактору, знизити 

показник SAIDI та втрати енергії (до 

25%).  

Важливим результатом концепції 

Smart Grid є збалансована інтеграція 

відновлювальних джерел до існуючої 

енергосистеми, впровадження 

засобів акумулювання енергії, які 

віддають електроенергію в мережу в 

період пікового споживання.  

Важливим елементом Smart Grid системи 

є використання швидкодіючих регуляторів 

потоків потужності та напруги, які миттєво 

в автоматичному режимі реагують на 

зміни споживання енергії.  



Мікромережі (microgrid) 

Одним із наслідків формування Smart Grid мереж, є 

розвиток так званих мікромереж (microgrid).  

Це дозволяє забезпечити регіональну енергонезалежність, та 

значно зменшує проблеми енергопостачання віддалених та 

ізольованих регіонів. Принцип розподіленої енергогенерації та 

максимальне використання відновлювальних 

джерел енергії закладено в основу 

трансформаційних процесів енергетики ЄС.  

Енергосистеми майбутнього орієнтуються на 

функціонування великої кількості мікромереж, 

які здатні автономно забезпечувати себе 

енергією, уникаючи проблем пов’язаних з 

перебоями енергопостачання.  
Наближеність генеруючих потужностей до зони розташування споживачів суттєво 

скорочує енерговитрати на транспортування електроенергії. Привабливість таких 

рішень полягає у їх стійкості, надійності, ефективності та вартості.  
Ідеальною технологічною метою такої концепції є «розумний будинок» з 

«нульовим» споживанням енергії. Таке домогосподарство генерує енергію з 

відновлювальних джерел.  



Перешкоди розвитку Smart Gird 
(microgird) 

Розвиток та впровадження Smart Grid та microgrid стримується через 

відсутність економічно вигідних технологій накопичення надлишків енергії.  

В українських реаліях розвиток Smart 

Grid та microrgid стримується 

законодавчими обмеженнями, 

нестабільністю державної політики 

щодо підтримки профільних виробництв 

та допоміжних галузей, що в свою чергу 

суттєво гальмує розвиток 

альтернативної енергетики.  

Отже, запровадження Smart Grid та microrgid дозволить: створити основу для 

системної оптимізації енергоефективності; знизити об’єми нового будівництва в 

електроенергетиці і знизити тарифно-цінове навантаження; створити основу для 

ефективного управління елементами технологічного ланцюга виробництва, 

розподілу і споживання електроенергії: ТЕЦ, ГЕС, АЕС, вітрогенераторами, 

сонячними панелями, накопичувачами енергії, енергорозподільчими мережами і 

кінцевим споживачем.  




