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ПОТРІБНІ  ЗМІНИ  В  
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ  СЕКТОРІ   
УКРАЇНИ  ДЛЯ  РОЗВИТКУ  
SMART-МІСТ

З  кожним  роком  люди  дедалі  частіше  замислюються  над  рівнем  
якості  життя  не  лише  у  власних  домівках,  але  й  у  самих  містах.  

Дедалі  більше  людей  прагнуть  жити  в  містах,  що  надають  найпри- 
вабливіші  умови  для  працевлаштування,  мають  зручну  інфраструктуру, 
можуть  забезпечити  високий  рівень  освіти  та  мають  високі  екологічні 
показники.

Суттєву  роль  у  створенні  комфортних  умов  для  життя  в  місті  
відіграє  сектор  енергетики.  Від  розвитку  цього  сектору  залежить  без- 
перебійне  електропостачання  всім  споживачам,  а  від  виду  генеруючих  
потужностей  –  якість  повітря.  Впровадження  нових  технологій  
надасть  жителям  міст  можливість  не  лише  споживати  електроенергію,  
але  й  брати  участь  у  її  виробництві  та  ставати  учасниками  ринку  
електричної  енергії.  Про  те,  як  можливо  перетворити  традиційний  енер- 
гетичний  сектор  на  smart-сектор  та  розбудовувати  smart-міста  із  
застосуванням “розумних” технологій – докладніше в цій статті.

У прагненні людей покращити власне життя у містах виникла кон- 
цепція smart-міста. За визначенням Британського інституту стандартів  
(British Standards Institute), smart-місто – це “ефективна інтеграція фізич-
них, цифрових та людських систем у побудоване середовище для забезпечення 
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сталого, процвітаючого та всеохоплюючого майбутнього для своїх грома- 
дян”1. Окремі науковці визначають smart-міста через наступні характеристики2:

  ефективність: smart-місто має створювати цінність для своїх жителів;

  екологічність: smart-місто повинно запроваджувати заходи для запобігання 
погіршенню довкілля;

  інноваційність: smart-місто має використовувати технології для змен- 
шення негативного впливу на довкілля та надання кращих послуг.

Однак в Україні критерії smart-міст та розуміння цієї концепції є дещо 
іншими. Так, можна зустріти визначення smart-міста, як такого, що буде макси-
мально комфортним для його жителів, але основною рушійною силою у його 
побудові є збір та обробка великої кількості даних3.

Для порівняння досвіду та результатів розвитку smart-міст у світі кожного 
року публікуються різні міжнародні рейтинги. У 2020р. Центр глобалізації  
та стратегії разом з Департаментом стратегії бізнес-школи IESE в Іспанії  
оприлюднили дослідження “IESE Cities in Motion Index 2020”4. Згідно з дослі-
дженням, до рейтингу smart-міст із України увійшов лише Київ, посівши  
115 місце з-поміж 174 міст світу5. Для прикладу, до рейтингу увійшли 16 міст 
США, 8 – Німеччини, 9 – Іспанії та 8 – Великої Британії. Це свідчить про те, що  
в Україні розвиток smart-міст є досить повільним, характеризується відсут- 
ністю комплексного підходу до розвитку та обмежується окремими складо- 
вими. Хоча з кожним роком з метою покращення життя громадян у міс-
тах України нарощується потенціал до використання цифрових технологій. 
Наприклад, у Дрогобичі впроваджується мобільний додаток “Дрогобич – smart  
city” з електронними сервісами, мапою для туристів та повідомленнями про  
відключення води та електроенергії. У Києві та Маріуполі встановлюються  
відеокамери за програмою “Безпечне місто”6. Таких прикладів в Україні дуже 
багато, проте їх недостатньо для комплексного розвитку повноцінних smart-міст.

Крім загально прийнятих критеріїв розвитку smart-міст, важливо також вра-
ховувати зміни, які можуть відбуватися у повсякденному житті населення. 
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Зокрема, останнім часом значний вплив на погляди людей щодо розвитку  
та функціонування smart-міст має пандемія COVID-19. І сьогодні спостері-
гається суттєве збільшення кількості досліджень щодо розвитку smart-міст,  
які враховують важливість їх адаптації до таких явищ як COVID-197.

Пандемія COVID-19 вплинула на різні аспекти життя людей, а особливо на 
процес роботи та навчання. За даними Міжнародної організації праці, з початку 
пандемії близько 22% українців працювали та навчалися дистанційно8. При 
цьому варто враховувати, що з переходом на дистанційну роботу змінюються  
й певні потреби громадян. Для виконання роботи потрібен доступ до Інтернету 
та електроенергія без перерв у постачанні.

Проте саме перерви в електропостачанні в Україні є найдовшими, порівняно 
з країнами ЄС. Так, за даними НКРЕКП за 2019р., за індексом середньої три-
валості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) в Україні перерви 
в електропостачанні з вини компаній складали 619 хв., або близько 11,5 год.,  
а планові – 478 хв., або близько 8 год.9 Важко уявити, як можна працювати  
дистанційно вдома за перервах електропостачання такої тривалості. 

Тому велике значення для розвитку smart-міст має енергетичний сектор.  
У той же час розвиток сучасного енергетичного сектору пов’язаний з певними 
викликами.

Нові виклики для smart-міст
Сучасний розвиток енергетичного сектору заснований на трьох головних 

засадах – декарбонізація, децентралізація та цифровізація10. Тому подальше 
поширення цих засад у трансформації енергетичного сектору матиме суттє- 
вий вплив на розвиток smart-міст.

Декарбонізація. Під декарбонізацією розуміється поступовий перехід від 
виробництва електроенергії з традиційних джерел з викидами СО2 до чистої  
відновлюваної генерації. Серед її головних передумов:

7 Докладно див.: Global Smart Cities & Connected Communities Think Tank. – Dentons, 14 August 2020,  
https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/august/14/global-smart-cities-and-connected-communities-
think-tank-articles-publication?fbclid=IwAR3Dm2XjRLogwhBlb9ToHYJuj0YCTS-OxELmSQCkCuS7LC297dtzGikqU0c. 
8 Докладно див.: Working from Home: Estimating the worldwide potential. – International Labour Organisation, 
April 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/
wcms_743447.pdf.
9 Докладно див.: Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
у сфері енергетики та комунальних послуг за 2019 рік. – НКРЕКП, http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/ 
Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2019.pdf. 
10 Докладно див.: Fukuizumi Y. 3 trends that will transform the energy industry. – World Economic Forum,  
14 September 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/09/3-trends-transform-energy-industry/;  
Гріцишина М., Новик Б. “3-D” модель для трансформації енергетичного ринку України. – Юридична Газета,  
2 квітня 2019р., №14 (668), https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/04/%E2%84%9614668_lite-%D1%81%D1%82
%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-16-17.pdf.
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  Значне забруднення повітря у містах.
Сучасні міста відповідальні за понад 70% глобальних викидів СО2

11. За 
даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, обсяг 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Києві у 2018р. склав 
29,24 тис. т, що, для прикладу, майже дорівнює викидам Чернігівської області 
за той же період – 29,66 тис. т. При цьому найбільші обсяги викидів в атмо- 
сферне повітря у 2018р. були зафіксовані в Донецькій області – 790,16 тис. т,  
Дніпропетровській – 614,33 тис. т та Івано-Франківській – 221,41 тис. т12.  
З огляду на такі показники забруднення повітря в Україні, важливою перед- 
умовою для розвитку smart-міст є впровадження “зелених” технологій та  
зниження викидів за рахунок переходу на ВДЕ. 
  Збільшення інвестицій у відновлювану енергетику.
Зі зниженням вартості технологій для виробництва електроенергії з ВДЕ, 

обсяги інвестицій у цей сектор кожного року лише збільшуються. Так, за даними 
МЕА, інвестиції у відновлювану енергетику у 2019р. склали $311 млрд., тоді 
як інвестиції у викопні види палива – лише $130 млрд.13 Останніми роками  
в Україні спостерігається аналогічна тенденція: за даними BloombergNEF14,  
у 2019р. країна посіла 8 місце в рейтингу інвестиційної привабливості віднов- 
люваної енергетики з-поміж країн, що розвиваються.

Для зниження негативного впливу на довкілля та враховуючи можливості 
залучення інвестицій у майбутніх smart-містах України доцільним є викорис-
тання електроенергії з ВДЕ. Водночас, виробництво електроенергії з ВДЕ не 
є постійним, тому крім “зеленої” генерації важливою умовою безперервного 
постачання “зеленої” енергії має стати впровадження систем накопичення елек-
тричної енергії та технологій для забезпечення стабільного електропостачання. 
А це, своєю чергою, належить до процесу децентралізації в енергетичному сек-
торі, що матиме результатом забезпечення безперервного енергопостачання у 
майбутніх smart-містах України. 

Децентралізація. Електрична енергія є дуже важливою для розбудови  
smart-міст. Уже зараз міста споживають понад дві третини світової енергії15. При 

11 Докладно див.: A Global Opportunities for Cities to Lead. – C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities;  
NASA Satellite Offers Urban Carbon Dioxide Insights. – NASA, 6 March 2020, https://climate.nasa.gov/news/2957/
nasa-satellite-offers-urban-carbon-dioxide-insights/.
12 Докладно див.: Топ-100 найбільших підприємств-забруднювачів. – Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, 11 грудня 2020р., https://menr.gov.ua/news/34251.html.
13 Докладно див.: World Energy Investment 2020. – International Energy Agency, Flagship Report, May 2020,  
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/key-findings.
14 Докладно див.: Climatescope 2019, https://global-climatescope.org/results.
15 Докладно див.: A Global Opportunities for Cities to Lead. – C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities;  
NASA Satellite Offers; Urban Carbon Dioxide Insights. – NASA, 6 March 2020, https://climate.nasa.gov/news/2957/
nasa-satellite-offers-urban-carbon-dioxide-insights.

ПОТРІБНІ ЗМІНИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ  УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ SMART-МІСТ n



∼ 242 ∼

цьому розвиток відновлюваної генерації призводить до постачання електро-
енергії від великої кількості виробників замість однієї електростанції, як було 
раніше. Це призводить до децентралізації виробництва електричної енергії та 
потребує змін у роботі мереж. Тому важливою складовою для розвитку smart-
міст в Україні є розвиток мереж та впровадження технологій smart-мереж.

Smart-мережа – електрична мережа, яка за допомоги інтеграції цифрових  
та інших технологій контролює процес передачі електроенергії від різних  
генеруючих станцій для задоволення потреб користувачів16. Важливо зазна-
чити, що smart-мережі забезпечують двосторонній потік електроенергії і даних  
за допомогою цифрових комунікаційних технологій. Smart-мережі можуть  
самовідновлюватися та дозволяють споживачам електроенергії стати актив- 
ними учасниками енергетичного сектору17.

Децентралізація через розвиток smart-мереж повинна сприяти вирішенню 
проблем із перервами в електропостачанні в містах та дозволити збільшити 
використання електроенергії з ВДЕ. Однак можливість впровадження smart-
мереж залежить від цифровізації енергетичного сектору.

Цифровізація. Інформаційні технології з кожним роком дедалі більше 
застосовуються в енергетичному секторі. Впровадження цифрових технологій  
дозволяє споживачам встановлювати лічильники з модемом для надсилання 
показників за спожиту електроенергію чи газ. Такі лічильники ще називають 
smart, або “розумні” лічильники. Відповідно до Директиви про електроенер- 
гію 2009/72/ЄС Третього енергетичного пакета, для країн ЄС передбачена  
ціль до 2020р. щодо забезпечення 80% загальної кількості споживачів  
smart-системою обліку або “розумними” лічильниками18. До 2018р. вісім  
держав ЄС та Норвегія впровадили програму, яка дозволила забезпечити  
smart-лічильниками понад 50% побутових споживачів. Але найкращі резуль- 
тати мають Італія (95%), Фінляндія (97%) та Швеція (100%)19. 

В Україні зараз впроваджується Третій енергетичний пакет20, але прогрес  
у застосуванні smart-лічильників є вкрай низьким та визначається за пооди-
нокими проектами в окремих містах. Так, близько 50 тис. smart-лічильників  

16 Докладно див.: Bhatnagar S., Nahar G., Maurya V.K., Mathur R. Smart Grid for Smart Cities. – National  
Conference on Road Map for Smart Cities of Rajasthan, April 2017 https://www.researchgate.net/
publication/343809200_Smart_Grid_-for_Smart_Cities.
17 Докладно див.: Smart grids: what is a smart electrical grid – electricity networks in evolution. – I-SCOOP,  
https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid.
18 Див.: Nouicer A., Meeus L. The EU Clean Energy Package. – Technical Report, October 2019, https://cadmus.eui.
eu/bitstream/handle/1814/64524/EU-CEP-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
19 Там само.
20 Див.: Гріцишина М. Струм по-європейськи: як Україна лібералізує свій ринок електроенергії. – Mind,  
14 лютого 2019р., https://mind.ua/openmind/20193743-strum-po-evropejski-yak-ukrayina-liberalizue-svij-rinok-
elektroenergiyi. 
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було встановлено в Херсонській області для обліку електричної енергії21. 
Активно впроваджуються розумні лічильники в Києві22 та Івано-Франківській 
області23. Але такі технології не розповсюджені в усіх містах Україні.

Цифровізація дозволяє контролювати генерацію з ВДЕ та водночас підтри- 
мувати стабільність і надійність мереж. І лише завдяки цифровізації у містах 
можливе використання відновлюваної генерації та впровадження smart-мереж.

Відновлювана генерація
Електропостачання міст забезпечується з різних джерел енергії. Але є міста, 

які намагаються переходити на 100% споживання ВДЕ. Завдяки цій тенден-
ції знаходить свій прояв принцип декарбонізації. Так, для міст, що використо-
вують енергію сонця та вітру, була розроблена концепція “розумних” віднов-
люваних міст (Smart Renewable Cities24). До головних переваг розвитку таких 
міст належать економічне зростання, сталість довкілля та високий рівень життя 
населення.

Згідно з останнім дослідженням IRENA “Risen of renewables in cities”, вико-
ристання ВДЕ містами у світі має наступні особливості:
  понад 80% міст у всьому світі встановили цілі щодо відновлюваної енер-

гетики (загалом 671 місто). Більшість цих міст знаходиться у Європі 
та Північній Америці, міста Азії та Африки відстають у встановленні  
цілей щодо відновлюваної енергетики;

  переважно міста з населенням у 100-500 тис. жителів мають цілі щодо 
ВДЕ. Водночас мегаполіси, у яких є цілі щодо ВДЕ, мають незначну  
частину ВДЕ в загальному енергобалансі25.

Переходу smart-міст до декарбонізації через ВДЕ сприяють наступні 
чинники:
  Зниження собівартості електроенергії, виробленої з ВДЕ
Відповідно до нормованої вартості електроенергії (Levelised Cost of  

Energy), за останні 10 років собівартість сонячної генерації знизилася майже в 

21 Див.: Жителям Херсонщини ставлять “розумні лічильники”. – Нова Каховка City, 21 січня 2020р.,  
https://novakahovka.city/read/events/61948/zhitelyam-hersonschini-stavlyat-rozumni-lichilniki. 
22 Докладно див.: Киянам безкоштовно встановлять розумні лічильники: скільки та де розповідає  
ДТЕК Київські електромережі. – ДТЕК Київські Електромережі, 22 липня 2020р., https://www.dtek-kem.com.ua/
ua/news/kiyanam-bezkoshtovno-vstanovlyat-rozumni-lichilniki-skilki-ta-de-rozpovidaye-dtek-kijivski-elektromerezhi. 
23 Докладно див.: “Прикарпаттяобленерго” встановило на Івано-Франківщині 30563 “розумні” лічильники.  
Як це працює. – Репортер, 2 грудня 2019р., https://report.if.ua/socium/prykarpattyaoblenergo-vstanovylo-na- 
ivano-frankivshchyni-30-563-rozumnyh-lichylnyky-yak-ce-pracyuye.
24 Докладно див.: Motyka M., Smith S., Slaughter А., Amon C. Renewables (em)power smart cities. –  
Deloitte, 5 March 2019, https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/power-and-utilities/smart-renewable-
cities-wind-solar.html.
25 Докладно див.: Rise of renewables in cities. – International Renewable Energy Agency, https://www.irena.org/-/
media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Oct/IRENA_Renewables_in_cities_2020.pdf.
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10 разів – з $359 до $37 за МВт-год., а вітрової генерації – зі $135 до $40 за 
МВт-год.26 Однак традиційна генерація лише дорожчає (діаграма “Нормована 
вартість енергії: історичне порівняння технологій”27). Такі зміни у вартості  
мають позитивний вплив на розвиток ВДЕ у містах.

26 Докладно див.: Lazard’s levelized cost of energy analysis – version 14.0, October 2020, https://www.lazard. 
com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf.
27 Побудовано: Там само.
28 Побудовано на основі: Corporate Clean Energy Buying Grew 18% in 2020, Despite Mountain of Adversity. – 
BloombergNEF, https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-grew-18-in-2020-despite-mountain-of-
adversity/?fbclid=IwAR0UQfkV2T-lG_fKB5nkwyfE9uplXtilfVqENCsrEs8GAgMJ-gHD-XtMJA0.

Нормована вартість енергії: історичне порівняння технологій,
$/МВт-год.

20
09

р.

20
10

р.

20
11

р.

20
12

р.

20
13

р.

20
14

р.

20
15

р.

20
16

р.

20
17

р.

20
18

р.

20
19

р.

20
20

р.

СЕС ВЕС Газ - Комб. цикл Геотермальна

Вугілля Геліоконцентратор Атомна Газ пікова

0

50

100

150

200

250

300

350

400

  Перехід дедалі більшої кількості компаній у містах на ВДЕ
Останніми роками дедалі більше великих компаній починають перехо- 

дити на ВДЕ. Так, за 10 років відбулося суттєве збільшення обсягу корпора-
тивних договорів купівлі-продажу електричної енергії з ВДЕ (Corporate Power 
Purchase Agreements, PPA). Зокрема у 2020р. обсяг корпоративних РРА у світі 
досяг 23,7 ГВт (діаграма “Щорічний обсяг купівлі-продажу електричної енер- 
гії з ВДЕ”28, с.245).
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  Збільшення кількості встановлених об’єктів ВДЕ для власних потреб
Останніми роками також збільшу-

ється кількість просьюмерів – осіб, 
які не лише споживають електричну 
енергію, але й виробляють її29. За 
результатами дослідження30, Україна 
має найвищі показники з розвитку 
просьюмерства з-поміж договірних 
країн Енергетичного Співтовариства. 
В Україні зафіксовано найбільші 
показники за кількістю просьюмерів  
із власними СЕС, порівняно з такими 
країнами як Вірменія, Боснія та 
Герцеговина, Грузія, Чорногорія,  
Косово та Молдова (таблиця 
“Загальна кількість фотовольтаїч- 
них систем”31).

За даними Держенергоефективності32, у ІІІ кв. 2020р. кількість приват- 
них домогосподарств, або просьюмерів в Україні сягнула 27 623, а загальна 
потужність встановлених ними установок дорівнює 712 МВт. Але враховуючи, 

29 Докладно див.: Consumer vs Prosumer: What’s the difference? – Office of Energy Efficiency & Renewable 
Energy, 11 May 2017, https://www.energy.gov/eere/articles/consumer-vs-prosumer-whats-difference; Milˇciuvien S., 
Kiršiene J., Doheijo E., Urbonas R., Milˇcius D. The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy 
Justice Theory. – Sustainability 2019, №11, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5286/pdf.
30 Побудовано за: Prosumers in the Energy Commodity. – ECRB, March 2020, https://www.energy-community. 
org/dam/jcr:abacd12d-283c-492a-8aa4-6da5797d044a/ECRB_prosumers_regulatory_framework_032020.pdf. 
31 Побудовано за: Там само.
32 Див.: Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні панелі і заощаджують на платіжках. – 
Держенергоефективності, 26 листопада 2020р., https://saee.gov.ua/uk/news/3527.
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Загальна кількість 
фотовольтаїчних систем

2017р. 2018р. 2019р. У про- 
цесі

Вірменія 779 1010

Боснія та 
Герцеговина

4 5 5

Грузія 28 67

Греція 746 1 007 1 104

Косово 32 0 1

Молдова 56

Чорногорія 1 2 2

Україна 3 010 4 469
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що в Україні близько 16 млн. домогосподарств33, такої кількості просьюмерів  
все одно недостатньо для створення smart-міст лише на ВДЕ.

Залежно від розміру міста та рівня використання енергії сонця та вітру в 
електропостачанні, компанія Deloitte оприлюднила перелік міст: (1) із най-
більшим використанням ВДЕ; (2) найчистіших міст, де використання ВДЕ  
вже перевищує 40% з-поміж інших енергоресурсів, та (3) нових міст, які  
перейшли на 100% використання ВДЕ (таблиця “Найбільші, найчистіші та  
найновіші міста”34).

33 Докладно див.: Що таке Smart Grid? – Спецпроект. НВ, 28 січня 2020р., https://nv.ua/ukr/ukraine/so- 
skorostyu-sveta/shcho-take-smart-grid-50055452.html. 
34 Складено на основі: Renewables (em)power smart cities. – Deloitte, 5 March 2019, https://www2.deloitte. 
com/xe/en/insights/industry/power-and-utilities/smart-renewable-cities-wind-solar.html.

Найбільші, найчистіші та найновіші міста

Місто Країна
Насе- 
лення, 

млн. осіб

% відновлюваної 
енергії  

у загальному 
обсязі виробленої 

електроенергії

Цілі щодо виробництва електроенергії 
з ВДЕ або декарбонізації (у випадку 

цілей декарбонізації передбачаються 
традиційні джерела енергії, такі як 

атомна енергетика)

Найбільші

Токіо Японія 13,5 9 20% ВДЕ до 2020р.

Чикаго США 2,7 5 100% ВДЕ до 2025р. для муніципаль-
них будівель

Бірмінгем Велика Британія 1,1 4,4 60% зниження викидів СО2 до 2027р. 
(від рівнів 1990р.)

Сінгапур Сінгапур 5,5 3,9 350 МВт сонячної генерації до 2020р.

Париж Франція 2,3 18 100% ВДЕ до 2050р. (25% до 2020р. / 
45% до 2030р.)

Калгарі Канада 1,2 9,4 30% ВДЕ до 2036р.

Манчестер Велика Британія
2,8 13,1

Досягнення вуглецевої нейтральності 
до 2038р.

Сеул Південна Корея 10,3 8,3 1 ГВт сонячної генерації до 2022р.

Бенгалуру Індія 11 25 6 ГВт ВДЕ до 2021р.

Нельсон 
Мандела Бей

Південна Африка
1,2 10

На національному рівні досягненні 
35,6% генерації з вітру та сонця до 
2030р.

Лондон Велика Британія

8,6 24,6

Досягнення вуглецевої нейтральності 
до 2050р., 1 ГВт встановленої соняч-
ної генерації до 2030р., або 2 ГВт – до 
2050р.

Торонто Канада 2,8 36 75% ВДЕ або досягнення вуглецевої 
нейтральності до 2050р.

Гамбург Німеччина
1,8 29,9

35% ВДЕ до 2022р.; зниження на 50% 
викидів СО2 до 2030р., або зниження 
на 80% – до 2050р. (від рівня 1990р.) 
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Найбільші, найчистіші та найновіші міста

Джайпур Індія
3 45

На національному рівні встановлення 
227 ГВт вітрової та сонячної генерації 
до 2022р.

Лос-Анджелес США 3,9 29 65% ВДЕ до 2036р.

Мадрид Іспанія 3,2 41,2 На національному рівні 100% ВДЕ до 
2050р.

Сан-Дієго США 1,4 35 100% ВДЕ до 2035р.

Аделаїда Австралія
2,7 42,2

Досягнення вуглецевої нейтраль-
ності до 2025р., встановлення 15 МВт 
сонячної генерації до 2021р.

Дентон США 0,10 43,7 Даних немає

Найчистіші

Сеннерборг Данія 0,27 65 На національному рівні 100% ВДЕ до 
2030р.

Копенгаген Данія 0,60 60 Досягнення вуглецевої нейтральності 
до 2025р.

Діу Індія 0,05 100 Досягнення вуглецевої нейтральності 
до 2029р.

Джорджтаун США 0,07 100 Перехід до локального виробництва 
ВДЕ

Найновіші

Пена Стейшен 
Некст (Pena 
Station NEXT)

США
0,05 100

Цілі ВДЕ досягнуті
Ксінганг 
(Xingang)

Китай Багато-
мільйонні 
цілі

100

Неон Сіті  
(Neon City)

Китай Багато-
мільйонні 
цілі

100

У наведеному переліку міст не представлено жодного українського міста. 
Проте в Україні є міста, які у планах мають мету перейти на 100% споживання 
ВДЕ. У 2018р. Житомир став першим містом в Україні та Східній Європі, який 
заявив про 100% перехід на ВДЕ до 2050р. Для запровадження цього плану роз-
роблено три сценарії35. Містами України, які також планують перехід на ВДЕ, є:
  Львів – має мету стати кліматично нейтральним до 2050р.36;
  Кам’янець-Подільський – перехід на 100% споживання ВДЕ до 2050р.37;

35 Див.: У рамках форуму “Кліматичні амбіції міст” було презентовано сценарій переходу міста Житомир на 
100% ВДЕ. – Житомирська міська рада, 29 листопада 2019р., http://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=9629.
36 Див.: Львів хоче досягти кліматично нейтрального статусу до 2050 року. Що це означає і чи це  
реально. – Твоє місто, 11 жовтня 2020р., http://tvoemisto.tv/news/lviv_hoche_dosyagty_klimatychno_neytralnogo_
statusu_do_2050_roku_shcho_tse_oznachaie_i_chy_tse_realno_113969.html. 
37 Див.: Три українських міста повністю перейдуть на відновлювальні джерела енергії до 2050 року. –  
УНІАН, 7 вересня 2018р., https://press.unian.ua/press/10252725-tri-ukrajinskih-mista-povnistyu-pereydut-na-
vidnovlyuvani-dzherela-energiji-do-2050-roku-video.html.
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  Тростянець – має “План дії сталого енергетичного розвитку”, який  
передбачає зниження викидів СО2 на 50% до 2030р. та використання  
ВДЕ до 62 756,3 МВт-год./рік, що, відповідно до плану, складає близько 
28,2% загального споживання енергії38.

Та попри наявність міст, які планують повний перехід на ВДЕ, такий пере- 
хід українськими містами відбувається досить повільно. Крім амбітних цілей 
використання ВДЕ, важливою передумовою їх застосування у smart-містах 
України є надійні мережі.

Smart-мережі для smart-міст
Збільшення ВДЕ та просьюмерів призводить до децентралізації виробни-

цтва електричної енергії. А це вимагає нових технологій та smart-мереж. У різ-
них країнах smart-мережі мають різні визначення та підходи до їх розбудови.  
ЄК надає їм наступне визначення: “електрична мережа, яка може ефективно  
з точки зору витрат інтегрувати поведінку та дії усіх підключених до неї  
користувачів – виробників, споживачів та тих, хто виробляє та споживає –  
для того, щоб забезпечити економічно ефективну, стійку енергосистему з 
низькими втратами та високим рівнем якості та надійності постачання і 
безпеки”39.

Українські мережі, як усі традиційні мережі, спрямовані від генерації до спо-
живачів та не здатні здійснювати двосторонній обмін даними40. Головною озна-
кою традиційних мереж є “централізоване енергопостачання” з використан-
ням більш високої напруги та створення великомасштабних електромереж41. 
При цьому саме в мережах такого типу збої можуть впливати на всю енерго- 
систему та призводити до великих аварій. 

Традиційні мережі переважно складаються з різних елементів, таких 
як трансформатори, лінії системи передачі, підстанції, розподільчі мережі, 
розподільчі підстанції. При цьому всі ці елементи зазвичай розташовані  
далеко від місця споживання електроенергії, і електроенергія передається через 
довгі лінії електропередачі42 (схема “Традиційні мережі”, c.249).

38 Докладно див.: Енергоефективність на 100%: як міста України з населенням до 50 тисяч переходять 
на ВДЕ. – Рубрика, 22 грудня 2019р., https://rubryka.com/article/energoefektyvnist-na-100; Тростянецька 
ОТГ взяла на себе зобов’язання скоротити викиди СО2 на 58%. Таких показників немає в жодного міста  
України. – Тростянець.info, 14 січня 2019р., https://www.trostyanets.info/public/novyny/pokazaty/trostyanecka-otg-
vzyala-na-sebe-zobov. 
39 Докладно див.: Smart Grids. Smart Specialization Platform. – European Commission, https://s3platform.jrc.
ec.europa.eu/smart-grids.
40 Див.: A Widespread Review of Smart Grids Towards Smart Cities, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/23/ 
4484/pdf.
41 Докладно див.: Аналіз зарубіжної практики впровадження автоматизованих систем управління техно- 
логічними процесами в електроенергетиці. – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,  
ДП “НЕК “Укренерго”, Науково-технічний центр електроенергетики, https://ua.energy/wp-content/uploads/ 
2018/01/2.-SMART-GRID.pdf.
42 Докладно див.: Difference between Traditional Power Grid and Smart Grid. – Electrical Academia,  
https://electricalacademia.com/electric-power/difference-traditional-power-grid-smart-grid. 
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Створення ж smart-мереж полягає в модернізації енергосистеми для забез- 
печення моніторингу, автоматизації та контролю в реальному часі43. Smart-
мережі дозволяють включити в енергосистему як безліч розподілених джерел  
енергії (такі як ВДЕ, просьюмери), так і здійснювати взаємодію з традицій- 
ною генерацією (такою як атомна та вугільна генерація)44. При цьому генера- 
ція та розподіл енергії за допомогою smart-мереж дозволяє знизити втрати  
енергії під час передачі на великі відстані45 (схема “Smart-мережі”).

43 Див.: A Widespread Review of Smart Grids Towards Smart Cities, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/23/ 
4484/pdf.
44 Докладно див.: Шевчук О.А., Богданова Л.С., Наухацька Т.А. Оптимізація енергоефективності економіки 
за допомогою технологічної концепції smart grid. – Економічний Вісник НТУУ “КПІ”, 2019р., http://ev.fmm.kpi. 
ua/article/download/182749/182677; Боева Е.Ю., Куникеев Б.А., Щеголев Н.Л. Перспективы и проблемы 
внедрения технологии Smart grid в России. – Инженерный вестник, №09, 2015р.
45 Докладно див.: A Widespread Review of Smart Grids Towards Smart Cities, https://www.mdpi.com/1996-
1073/12/23/4484/pdf.

Традиційні мережі

Генерація

Атомна
генерація

Вугільна генерація
ВДЕ

Передача Розподіл Споживач

Споживач

Smart-мережі

Електромобілі Підприємства

Домо-
господарства

Серед прикладів застосування smart-мереж для розвитку smart-міст можна 
навести проект smart-міста Малага (Іспанія). Проект розпочався у 2009р. і вва- 
жається прикладом найбільшого енергетичного smart-міста в Європі. Головну 
роль у рамках цього проекту відігравали вдосконалені smart-лічильники, 
які використовувалися з метою віддаленого управління, підвищення 
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енергоефективності, управління попитом, використання світлодіодної мережі 
вуличного освітлення, малої генерація та системи накопичення енергії46. 
Головною метою проекту було запровадження технологій для ефективного 
управління виробництвом, споживанням та передачею електроенергії, щоб спри-
яти досягненню європейських цілей 20-20-20 до 2020р.: збільшення на 20% вико- 
ристання ВДЕ; зниження викидів СО2 на 20% та збільшення енергоефектив- 
ності на 20%47.

В ЄС, з метою розвитку smart-міст було розпочато багато проектів з роз- 
будови smart-мереж. До перших трьох проектів “Smart-міста та громади”, реа-
лізованих за підтримки ЄК та фінансування за Програмою досліджень та інно- 
вацій ЄС “Horizon 2020” належать наступні:
 Triangulum
Тривалість: лютий 2015р. - січень 2020р.
Бюджет: €29,5 млн.48

Міста: Ейндговен (Нідерланди), Манчестер (Велика Британія) та Ставангер 
(Норвегія)49. 

За цим проектом передбачалося впровадження рішень smart-міст, які інтег- 
рують енергію, мобільність та ІКТ з метою зменшення споживання енергії, ско-
рочення викидів СО2, підвищення якості життя та стимулювання економічного 
розвитку в міських районах50.
 GrowSmarter
Тривалість: січень 2015р. - грудень 2019р.
Бюджет: €25 млн.
Міста: Стокгольм (Швеція), Кельн (Німеччина) та Барселона (Іспанія).
Проект стимулював міста до використання 12 smart-рішень: від передо- 

вих інформаційно-комунікаційних технологій до інтеграції відновлюваних  
джерел енергії безпосередньо в міську електромережу51.
 Remourban
Тривалість: лютий 2015р. - грудень 2019р.
Бюджет: €24,7 млн.

46 Там само.
47 Докладно див.: Figuerola F., Guasch J., Aparicio S., Ruiz E., Iniesta A. Malaga Smart-City: A Smart Grid Project 
Demonstration, 2009, https://www.researchgate.net/publication/332471607_Title_Malaga_Smart-City_A_Smart_ 
Grid_Project_Demonstration_2009.
48 Див.: Triangulum: The Three Point Project / Demonstrate. Disseminate. Replicate. – European Commission, 
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/smart-cities-and-communities/triangulum.
49 Див.: A Widespread Review of Smart Grids Towards Smart Cities, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/23/ 
4484/pdf.
50 Див.: Triangulum: The Three Point Project. Demonstrate. Disseminate. Replicate. – European Commission.
51 Див.: 12 Smart solutions. – Grow Smarter, https://grow-smarter.eu/solutions.
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Міста: Ноттінгем (Велика Британія), Тепебаші (Туреччина), Вальядолі́д 
(Іспанія).

Проект передбачав впровадження понад 190 електромобілів (громадські,  
приватні та міські автомобілі) разом із пунктами підзарядки, а також модер- 
нізацію понад 900 квартир для підвищення їх енергоефективності. З метою 
зменшення викидів СО2, проект сприяв виробництву електроенергії з сонця та 
біомаси, а також розробляв рішення для управління smart-мережею52.

Ці та інші аналогічні проекти “Smart-міста та громади” були реалізовані з 
метою демонстрації, поширення та тиражування рішень, створення основи для 
майбутніх європейських smart-міст53.

Аналіз запровадження smart-мереж у країнах ЄС до 2020р. свідчить про 
можливість підвищити споживання енергоресурсів на 20% та очікується, 
що 1/5 всього обсягу електропостачання у ЄС буде забезпечена за рахунок 
smart-мереж54.

Перш ніж розглядати перспективи розбудови smart-мереж в Україні важ- 
ливо розуміти стан електромереж. Уже не перший рік в Україні порушується 
питання суттєвого зношення електричних мереж. За різними даними55, зноше-
ність електромереж в Україні коливається у межах 60-80%, а через 10 років  
очікується 100% їх зношеність. Крім технічного стану електромереж, система 
передачі та розподілу в Україні побудована під традиційні джерела енергії, де 
більше 50% електроенергії виробляється атомною генерацією.

В Україні впровадження smart-мереж знаходиться на стадії вивчення. 
Зокрема, оператор системи передачі – ДП НЕК “Укренерго” підготував  
“Оцінку стану та реалізації концепцій розвитку “інтелектуальних” електро- 
мереж у світовій практиці”56. У документі наводяться приклади впровадження 
smart-мереж в інших країнах та їх важливість для України. Проте, головний 
висновок цього дослідження є таким: “стан з розробкою та впроваджен-
ням “інтелектуальних” систем Smart Grid та Smart Metering в електроенер-
гетиці України не носить системного характеру і здійснюється лише за окре-
мими напрямами. Це зумовлено відсутністю в країні єдиної Концепції побудови 
“інтелектуальних” мереж, як в ОЕС України, так і в інших галузях економіки,  

52 Докладно див.: Remourban REgeneration MOdel for accelerating the smart URBAN transformation. –  
European Commission, https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/smart-cities-and-commu 
nities/remourban.
53 Див.: Farmanbar M., Parham K., Arild Ø., Rong Ch. A Widespread Review of Smart Grids Towards Smart  
Cities. – Energies 2019, №12, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/23/4484/pdf.
54 Докладно див.: Bondarenko S.A., Zerkina O.O. Smart Grid as the Basis of Innovative Transformations in  
the Electricity Market of Ukraine in the Context of Integration Processes. – Business Inform, April 2019, 4(495), 
р.105-114, https://www.researchgate.net/publication/334321243_Smart_Grid_as_the_Basis_of_Innovative_Trans 
formations_in_the_Electricity_Market_of_Ukraine_in_the_Context_of_Integration_Processes.
55 Див.: Чех С. Чому українська енергетика чекає на впровадження стимулюючого тарифу. – РБК-Україна,  
18 червня 2020р., https://daily.rbc.ua/ukr/show/pochemu-ukrainskaya-energetika-zhdet-vnedreniya-1592431157.html. 
56 Докладно див.: Оцінка стану та реалізації концепцій розвитку, https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/ 
01/3.-Smart-Grid.pdf. 
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перш за все найбільш енергоємних та приладобудівному комплексі”. У дослі-
дженні наголошується, що в розвинутих країнах прийняті національні концеп- 
ції розвитку та фінансування smart-мереж у електроенергетиці.

Необхідно зазначити, що робота з розробки концепції розвитку та фінан-
сування smart-мереж в Україні здійснюється. За даними Міністерства енерге-
тики України57, розробка Концепції з розвитку Smart Grid-технологій в Україні 
та план її імплементації (здійснюється за підтримки Світового банку) знахо- 
диться на завершальній стадії. Реалізація Концепції дасть можливість знизити 
витрати електроенергії в електромережах, здійснювати ефективний online-  
моніторинг параметрів якості електроенергії та аналіз балансів електроенергії  
в різних вузлах електромереж.

Незважаючи на відсутність Концепції з розвитку Smart Grid в Україні вже 
є деякі проекти smart-мереж. Так, ДП НЕК “Укренерго” впроваджувало про-
ект smart-мереж у рамках Другого проекту передачі електроенергії (ППЕ-2). 
Цей проект фінансувався МБРР за сприянням Фонду чистих технологій (CTF) 
на суму $48,5 млн.58 і був спрямований на зниження викидів СО2 та збільшення 
генерації з ВДЕ. За цим проектом передбачалася реконструкція шести під- 
станцій, створення ІТ-систем для створення та функціонування сегментів  
нового ринку електроенергії, впровадження технологій smart-мереж та управ-
ління попитом59. Але інформації про результати впровадження цього проекту  
в Україні немає.

У 2014р. Міністерство енергетики та вугільної промисловості уклало  
контракт з компанією Tractebel. Зокрема розглядалося впровадження ряду пілот-
них проектів Smart Grid з ДП НЕК “Укренерго”, якими передбачалося60:
  забезпечення спостереження в реальному часі за підстанціями;
  впровадження системи прогнозування генерації ВДЕ;
  створення інтеграційної платформи для збору технологічних даних щодо 

енергосистеми;
  застосування технології віртуальної електростанції, як хмарної цифро- 

вої технології, до якої приєднані об’єкти генерації невеликої потужності61.
57 Докладно див.: Міненерго співпрацюватиме з корейської корпорацією КТ у сфері “розумного” обліку 
електроенергії. – Міністерство енергетики України, 30 жовтня 2020р., http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/
control/publish/article?art_id=245485681; Smart grid технології. Впровадження в Україні та світовий досвід. – 
Міністерство енергетики України, 8 листопада 2017р., http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article? 
art_id=245253369. 
58 Джерело: Розумні мережі (Smart grid). – ДП НЕК “Укренерго”, https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/smart-
grid.
59 Див.: Укренерго зі Світовим банком обговорили статус спільних інвестиційних проектів. – ДП НЕК 
“Укренерго”, 22 лютого 2019р., https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrenergo-zi-svitovym-bankom-obgovoryly-
status-spilnyh-investytsijnyh-proektiv.
60 Джерело: Розумні мережі (Smart grid). – ДП НЕК “Укренерго”.
61 Докладно див.: Куц Т. Віртуальна електростанція: що собою представляє та для чого потрібна? –  
Енергія природа, 4 вересня 2018р., https://alternative-energy.com.ua/uk/virtualna-elektrostancziya-shho-soboyu-
predstavlya%D1%94-i-dlya-chogo-potribna.
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Крім того в Україні впроваджуються проекти з деякими складовими  
smart-мереж. Так, у 2019р. під час реалізації проекту Приморської ВЕС компа-
нії ДТЕК ВДЕ були побудовані перші в Україні підстанції з елементами цифро- 
вої підстанції компанії General Electric62. Цифрові підстанції працюють в авто- 
матичному режимі без оперативного та обслуговуючого персоналу та під 
управлінням автоматизованої системи керування технологічним процесом63. 
Цей приклад свідчить про те, що поступово технології smart-мереж почина-
ють з’являтися в Україні, навіть незважаючи на відсутність підтримки впрова- 
дження цих технологій в Україні.

Україна зацікавлена в розвитку smart-мереж, робота за цим напрямом є важ-
ливою для інтеграції країни в енергетичні ринки ЄС. Водночас, впровадження 
нових технологій smart-мереж потребує державної підтримки. Наприклад,  
в ЄС компаніям відшкодовується половина витрат на інноваційні проекти,  
за рахунок таких проектів країни ЄС можуть заощаджувати до €7,5 млрд.64

Для подальшого розвитку smart-мереж в Україні важливо прийняти 
Концепцію з розвитку Smart Grid-технологій та план її імплементації. Але, 
крім Концепції, важливою також є система підтримки для впровадження таких  
технологій. Очікується, що впровадження стимулюючого ціноутворення з  
2021р. дозволить операторам системи розподілу отримати кошти на впрова-
дження smart-мереж65. 

В Україні є певні спроби муніципальної влади та підприємств окремих  
міст розвивати smart-міста та smart-технології у секторі енергетики. Проте  
всі ці спроби є безсистемними, немає концепції та стратегії на державному  
рівні. Для розвитку smart-міст потрібні також окремі бюджети, як це реалі- 
зується в ЄС за підтримки ЄК. Але ці питання навіть не обговорюються на  
рівні держави, а всі ініціативи щодо smart-технологій сьогодні залежать винят-
ково від органів місцевої влади. Як результат, розвиток smart-міст та мереж в 
Україні є дуже повільним. Відсутність держаної політики та стратегії при-
зводить до відсутності будь-якої системної підтримки нових технологій, а це,  
своєю чергою, заважає залученню інвестицій. Лише комплексна державна  
політика в цьому напрямі може змінити поточний стан міст та покращити  
життя людей у містах України.

62 Див.: ДТЕК Ахметова запустив вітрову електростанції у Запорізькій області. – Економічна правда,  
1 листопада 2019р., https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/1/653226. 
63 Див.: Цифрові підстанції як складова частина Smart Grid. Рішення конференції. – Науково-технічна  
спілка енергетиків та електротехніків України, 16 січня 2020р., https://www.ntseu.net.ua/special-projects/543-
smart-grid-resolution.
64 Див.: Bondarenko S.A., Zerkina O.O. Smart Grid as the Basis of Innovative Transformations in the  
Electricity Market of Ukraine in the Context of Integration Processes.
65 Докладно див.: 10 шагов к Smart Grid в Украине – мнение от “Хмельницкоблэнерго”. – Энергореформа, 
17 августа 2020г., http://reform.energy/analitics/10-shagov-k-smart-grid-v-ukraine-mnenie-ot-khmelnitsk 
oblenergo-15217.

ПОТРІБНІ ЗМІНИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ  УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ SMART-МІСТ n


