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ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОГО СПОЖИВАЧА З ТОЧКИ ЗОРУ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ 

Однією з головних проблем об’єднаної енергосистеми України є нерівномірний попит 

споживачів на електричну потужність та енергію, що призводить до значних коливань 

графіків навантаження. Ефективним заходом, який дозволяє частково вирішувати проблеми 

дефіциту електричної потужності, фізичного зносу обладнання електростанцій, надмірної 

енерговитратності, великих втрат в об’єднаній енергосистемі (ОЕС), екологічних факторів та 

зростання ціни на електроенергію є оптимізація графіків навантаження за допомогою участі 

активного споживача. Ця стаття висвітлює особливості впровадження активного споживача 

в сучасну енергетичну систему. 

Ключові слова: активний споживач, генерація, оптимізація, керування попитом, 

графіки навантаження, енерговикористання, диференційований тариф. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ. 

 

Одной из главных проблем объединенной энергосистемы Украины является 

неравномерное спрос потребителей на электрическую мощность и энергию, что приводит к 

значительным колебаниям графиков нагрузки. Эффективным мероприятием, позволяющим 

частично решать проблемы дефицита электрической мощности, физического износа 

оборудования электростанций, чрезмерной энергозатратности, больших потерь в 

объединенной энергосистеме (ОЭС), экологических факторов и роста цены на 

электроэнергию является оптимизация графиков нагрузки посредством участия активного 

потребителя. Эта статья освещает особенности внедрения активного потребителя в 

современную энергетическую систему. 

Ключевые слова: активный потребитель, генерация, оптимизация, управление 

спросом, графики нагрузки, энергопотребления, дифференцированный тариф. 
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THE USE OF ACTIVE CONSUMER IN TERMS OF OPTIMIZING PRODUCTION 

SCHEDULES. 
One of the main problems of the united energy system of Ukraine is the uneven consumer 

demand for electric power and energy, which leads to significant fluctuations of load. Effective 

measure that allows to partly solve the problem of shortage of electric power, power plant equipment 

wear and tear, excessive energy consumption, giving big losses in the integrated power system (IPS), 

environmental factors and the increase in the price of electricity is the optimization of load through 

the active participation of the consumer. This article highlights the features of the introduction of an 

active consumer in the modern energy system. 

Keywords: active consumer, the generation, optimization, demand management, load 

schedules, energy, differentiated tariff. 

 

 Попит споживачів на електричну потужність в об’єднаній енергосистемі України має 

нерівномірний характер. Це проявляється в добових, тижневих та сезонних коливаннях 

навантаження. Однак, виробництво електроенергії найбільш ефективне та найбільш вигідне 

тільки в тому випадку, коли такі коливання при повному навантаженні системи залишаються 

якомога меншими. 
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  Добовий графік навантаження в об’єднаній енергосистемі України характеризується 

різким зростанням навантаження у години вечірнього піку і значним зниженням у години 

нічного провалу. Вирівнювання добового графіку споживання є досить ефективним заходом як 

з економічної так і з технічної точки зору, який дозволяє частково вирішувати проблеми дефіциту 

електричної потужності, фізичного зносу обладнання електростанцій, надмірної 

енерговитратності, великих втрат в об’єднаній енергосистемі (ОЕС), екологічних факторів та 

зростання ціни на електроенергію. [1] 

Єдиним способом вирівнювання графіка навантаження є активна участь  споживачів у цьому 

процесі, а для цього їх потрібно зацікавити. Одним із найдієвіших методів є економічне 

зацікавлення споживачів. 

Стимулом для споживачів зменшувати власне споживання електроенергії є існуючі тарифи. 

На сьогодні в Україні існують три  основні види тарифів сплати за використану електричну 

енергію в побуті: одноставковий і диференційований - двохзонний та трьохзонний. Що 

стосується одноставкового тарифу, то єдине чого можна добитися від споживача - це є 

зменшення об’ємів споживання, за рахунок оптимізації режимів роботи обладнання і зменшення 

втрат, з метою економії коштів при розрахунках за спожиту електроенергію. При використанні 

цього тарифу споживач платить за використану електроенергію, обраховану лічильником за 

встановленим єдиним тарифом для всієї ОЕС України.  Однак відсутність диференціації вартості 

електроенергії  за часом не стимулює споживачів знижувати навантаження в години максимуму 

та підвищувати в години нічних провалів, тобто не сприяє вирівнюванню графіка навантаження 

ОЕС. 

Диференціація вартості електроенергії  стимулює споживачів знижувати навантаження в 

години максимуму та підвищувати його в години нічних провалів, в наслідок чого графік 

споживання електричної енергії вирівнюється. Умовою переходу споживача на оплату за 

електроенергію по диференційованому тарифу, є наявність сучасних систем обліку, з 

багатотарифними електронними електролічильниками. [2] 

 В Україні діє трьохтарифна система розрахунків з промисловими і непромисловими 

споживачами, при якій у години пік вартість споживання електроенергії набагато вище, ніж 

в години нічного провалу. Ставки тарифів різні по регіонах України і враховують як 

специфіку місцевого складу генеруючих потужностей, так і особливості місцевих 

споживачів. За наявності диференційованого обліку споживання електроенергії за періодами 

часу приймаються наступні тарифні коефіцієнти. Для двозонних тарифів: 0,7 тарифу в години 

нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години); повний тариф у інші 

години доби. Для тризонних тарифів: 1,5 тарифу в години максимального навантаження 

енергосистеми (800 до 1100 і з 2000 до 2200); 0,4 тарифу в години нічного мінімального 

навантаження енергосистеми (з 2300 до 700); повний тариф у інші години доби (напівпіковий 

період). [3,5] 

На практиці у розрахунках електропостачальників із споживачами електроенергії слід 

поновити використання двоставкового тарифу і розширити сферу його застосування для інших 

груп споживачів. Адже більшість споживачів працюють в одну чи дві зміни і беруть участь у 

максимумі ОЕС України своїм найбільшим навантаженням. З метою заповнення графіка 

навантаження ОЕС України необхідно передбачити диференціацію ставки за спожиту 

електроенергію. Двоставковий тариф повинен передбачати понижену ставку за енергію, яка 

споживається у години мінімального навантаження ОЕС.  

Важливо відзначити, що вартість електроенергії вночі більш ніж в 6 разів нижче вартості 

пікової енергії, а напівпікова дешевше пікової майже в 2 рази [1]. 

Практика використання цих тарифів доводить їх ефективність у вирішенні проблеми 
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управління попитом споживачів – вирівнювання графіка електричного навантаження для 

надійного та сталого функціонування енергосистеми України. 

Проведений аналіз результатів використання диференційованих тарифів [4] показав, що 

за період з 1995 по 2009 рік кількість споживачів, що застосовували диференційовані тарифи, 

поступово зростала, в результаті чого відбулося помітне вирівнювання добових графіків 

електричного навантаження енергосистеми, і як наслідок, відбулося вирівнювання ранкового 

піку  (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 –Добові графіки електричного навантаження об’єднаної енергосистеми 

 України для зимового режимного  дня 1990, 2002 та 2009 років 

 (приведені до середньодобового навантаження) [4]. 

 

 Таким чином, одним з найдієвіших рішень проблеми вирівнювання графіка 

електричного навантаження є система тарифів, диференційованих за періодами часу. Тобто 

управління попитом споживачів може зробити досить вагомий вклад в регулюванні графіка 

електричного навантаження, забезпечивши можливість, як більш раціонального використання 

існуючого генеруючого обладнання, так і звільнення коштів від будівництва високовартісних 

пікових потужностей. 

Показником, що визначає нерівномірний характер навантаження, є відношення середньої 

енергії до пікової енергії, поставленої до споживача за певний час. Таке відношення 

називається коефіцієнтом навантаження. Більшість електричних систем було спроектовано 

з урахуванням деяких добових, тижневих і сезонних коливань навантаження, щоб можливо 

було обслуговувати енергоустановки споживачів відповідно до графіків попиту. Однак, 

виробництво електроенергії найбільш ефективно в тому випадку, коли такі коливання при 

повному навантаженні системи залишаються якомога меншими, а коефіцієнти навантаження 

зберігаються високими. Тому в останні десятиліття енергопостачальні компанії намагаються 

більш ефективно використовувати існуючі енергоустановки, а не будувати нові.[6] 

 Споживач в першу чергу зацікавлений в енергонезалежності, енергозбереженні, у 

захисті навколишнього середовища, у зниженні залежності від імпорту палива.  

З технічної точки зору, керування навантаженням є розділом управління 

енерговикористанням, що охоплює дії, ініційовані енергопостачальною компанією або її 

споживачами для пікового обмеження навантаження, для заповнення її провалів або зсуву на 

інший час доби. 
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Аналіз добового функціонування електричної підсистеми свідчить про те, що потреби в 

електричній потужності суттєво змінюються протягом доби, тижня, сезону. Це є однією з 

основних складових проблем негативного впливу динаміки навантаження на 

енергоефективність сучасної електроенергетики світу. 

Ці проблеми особливо характерні для енергосистем України, що мають великі 

нерегульовані енергоблоки, тому що їхні енергопостачальні компанії можуть лише незначно 

впливати на попит на електроенергію і, отже, стикаються з труднощами при збалансуванні 

попиту й енергопостачання їхніх виробничих систем. У таких умовах особливо важливо 

впливати на споживачів, що використовують електроенергію в різних цілях. При цьому 

повинні враховуватися час доби, ціни на електроенергію, зміни погоди, економічні умови. Це 

відкриває споживачам широкі можливості щодо ефективного використання електричної 

енергії для різноманітних потреб, отримуючи при цьому максимальну економію під час 

розрахунків за електроенергію за умови адаптивного керування власними режимами 

електроспоживання та активної участі в оптимізації електричного навантаження (ЕН) 

енергосистеми. Йдеться про принципово новий підхід до споживача, як до активного учасника 

енергоринку. Новизна такого підходу полягає в тому, що з’являються всі підстави і, що 

найголовніше, всі можливості розглядати споживача не тільки як користувача, а й як 

повноправного постачальника продуктів електроенергетичного виробництва та системних 

послуг на ринку електричної потужності (електроенергії). Варто лише створити привабливі 

умови та прийняти відповідні заохочувальні заходи, які б дозволили системному оператору 

залучати споживачів до участі в оптимізації ЕН енергосистеми на ринкових засадах через 

механізми погодженого керування ними власними режимами електроспоживання.[7] 

Проблема керування енерговикористанням зумовлена: 

- необхідністю переходу господарського механізму від командно-

адміністративної до ринкової системи керування; 

- залежністю від імпорту основних енергоносіїв (нафта, газ, ядерне паливо); 

- високим рівнем енергоємності продукції; 

- низькою ефективністю енерговикористання; 

- негативним впливом динаміки навантаження на природу генеруючої системи 

сучасної електроенергетики; 

- неспроможністю проведення ефективної стратегії і тактики активного 

енергозбереження структурою генеруючих потужностей. 

Дії по управлінню навантаженням виконуються для зміни форми кривої навантаження 

або збільшення генерації електроенергії поза енергопостачальною компанією. Вони можуть 

виконуватися з метою скорочення капітальних вкладень, поліпшення умов обмеження 

потужності, забезпечення економічно більш ефективного розподілу енергії, зниження вартості 

послуг, поліпшення коефіцієнтів навантаження, підвищення ефективності і надійності 

системи. Вказані заходи можуть включати як стимулюючі, так і примусові процедури. 

Стимулюючі процедури це: 

- непрямі дії або керування (наприклад, ініціативи по енергозбереженню і/або 

стимулювання застосування систем керування, установлених споживачем);  

- децентралізація генерації (маються на увазі джерела постачань від не 

енергопостачальних компаній); 

-  пряме керування устаткуванням споживача (обмежники попиту і системи 

керування, встановлені енергопостачальною компанією);  

- інформування споживачів (популяризація програм УЕВ серед споживачів);  
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- уведення стимулюючих тарифів (ціни на енергію в залежності від часу 

споживання), ставки на пікову потужність, ставки (знижки) за переривання 

(відключення) навантажень;  

- акумуляція енергії. 

Примусові процедури: обмеження потужності (погоджене або обов'язкові) і регулювання 

напруги.[6] 

Отже,  згладжуючи добові графіки навантаження можна домогтися наступних 

позитивних моментів: 

– зниження рівня втрат електроенергії в мережах;  

– зниження максимуму активної потужності енергосистеми; 

– зменшення пікових навантажень; 

– зниження потреби в дорогих пікових електростанціях. 

Розглянемо інші можливості впливу споживача на форму графіка навантаження. 

В сучасних системах ми переходимо від ієрархічного керування процесами 

енергопостачання та енерговикористання до клієнтоорієнтованого підходу. Важливим 

елементом оптимізації енергопроцесів в сучасних сиситемах є зростання ролі активного 

споживача, який стає самостійним гравцем на ринку, тому актуальним є розробка нормативно-

методичного та алгоритмічного забезпечення ефективно сумісної роботи генераторів 

електричної енергії (як централізованої, так і розосереджених джерел) та споживача, який має 

власні генеруючі потужності. 

Під активним споживачем розуміється учасник споживчого ринку електроенергії, який 

має можливість виходячи зі своїх потреб оптимізувати графік завантаження своїх 

потужностей як з метою мінімізації витрат на електроенергію, так і з метою отримання доходу 

від продажу електроенергії та потужності. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Можливості активного споживача (просюмера) 

 

«Активний споживач» має можливість: 

– регулювати режим свого електроспоживання у відповідності з необхідністю 

виконання своїх виробничих планів по випуску продукції або забезпечення енергією 

домогосподарства, оптимізуючи свої витрати на покупку електроенергії з зовнішніх ринків; 

– визначати ступінь своєї участі в наданні додаткових послуг, що полягають у наданні 

керованих активних і реактивних навантажень (потужностей) для керування з боку 

системного оператора; 

– вибирати умови завантаження власної потужності (при її наявності), для 

формування заявки на участь у купівлі / продажу електроенергії на оптовому і роздрібному 

ринках.[7] 
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Визначальний чинник досягнення цих характеристик – це керування, як альтернатива 

екстенсивному нарощування потужностей, що вимагає істотного підвищення керованості всіх 

елементів мережі та енергосистеми в цілому. 

Як показує досвід провідних зарубіжних країн основними механізмами, «що 

включають» активного споживача у функціонування ІЕС є керування попитом та методи 

економічного стимулювання, у першу чергу, тарифи на електричну енергію. [8] Зупинимося 

на них більш детально. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Функціональні характеристики електроенергетики для досягнення ключових 

потреб (цінностей). 

 

Раціональний спосіб взаємодії для кожного типу споживача є результатом 

економічного розрахунку. Однак цей розрахунок повинен враховувати цілеспрямовану 

самостійність поведінки споживача - здатність раціонально коригувати свою поведінку зі 

зміною зовнішніх умов. 

Для цього необхідно проаналізувати можливості поведінки учасників енергосистеми. 

Спочатку споживач вибирає обсяг споживання електроенергії з мережі і обсяги власної 

генерації. При цьому обсяги генерації в мережу можуть бути обмежені енергетичною 

компанією як з точки зору обсягів, так і з точки зору періодів поставки. Крім того, вибір 
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споживача може бути обмежений умовами договорів як в частині споживання (наприклад, 

відключення некритичних навантажень у пікові години), так і в частині генерації (гарантована 

поставка в мережу певного обсягу електроенергії в певні години). 

Під час оперативного прийняття рішень споживачем базовий порядок функціонування 

системи наступний: 

1) Регулюючі органи вибирають тарифну політику - принципи і формули 

формування тарифів, методику диференціації споживачів для цілей тарифікації, верхні та 

нижні межі тарифів (у випадку обмеженого тарифного регулювання), регламенти ринкового 

ціноутворення (у разі регульованого ринку). 

2) Енергетична компанія визначає умови договорів з конкретним споживачем або 

тарифи для окремих груп споживачів відповідно до встановленої облікової політикою і 

регламентами. Основні тарифи для активного споживача - це тариф на споживану 

електроенергію і тариф на передану в мережу електроенергію у випадку володіння 

генеруючими потужностями. 

3) У випадках, коли це передбачено умовами договору, активний споживач 

повідомляє енергетичної компанії прогнозний профіль споживання на плановий період і 

погоджує свої зобов'язання з передачі електроенергії в мережу. Потім реалізуються ті чи інші 

зовнішні умови (погодні, економічні тощо), що впливають на потреби і можливості 

споживача. У випадках, коли це передбачено умовами договору, активний споживач коригує 

раніше повідомлений прогнозний профіль споживання на плановий період і уточнює свої 

зобов'язання з передачі електроенергії в мережу. 

4) Споживач вибирає профіль споживання на період планування та обсяги 

власного вироблення енергії, як для покриття власних потреб, так і для передачі в місцеві 

енергетичні мережі відповідно до умов договорів і поточними потребами і можливостями. 

5) У міру настання розрахункової дати споживач оплачує спожиту ним 

електроенергію і отримує плату за передану в мережу електроенергію відповідно до 

зафіксованими в контракті умовами та тарифами.[9] 

Прямі витрати на виробництво електроенергії включають в себе в першу чергу паливні 

витрати. Економія від перерозподілу навантаження може бути оцінена безпосередньо. 

Витрати побутового споживача спричинені перенесенням навантаження обчислити 

складніше, але в даному випадку наслідки від такого перенесення можна розділити на три 

категорії: 

• незначні – перенесення споживання на непікові (нічні) години практично без 

наслідків; 

• відмова від некритичних навантажень в пікові години; 

• переноси навантаження і відмова від навантажень, пов'язані з істотними 

незручностями. 

Для цілей управління попитом доцільно розглядати перші дві категорії дій. 

Розглянемо побутового споживача, що не володіє генеруючими потужностями. Його 

поведінка визначається прагненням до мінімізації функції витрат. 

При перенесеннях навантаження споживач не змінює сумарний обсяг споживання, а 

може тільки перерозподіляти навантаження в часі. Якщо енергетична компанія не зацікавлена 

у впливі на профіль споживання, то для отримання запланованого прибутку їй досить 

використовувати єдиний тариф. 

Ідеальним з точки зору мінімізації собівартості генерації електроенергії є рівномірне 

споживання електроенергії протягом доби. Таким чином, перенесення споживання 

здійснюється з денних годин на нічні, коли електричні мережі найменш завантажені. 
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Технологічні можливості побутових споживачів з перенесення навантаження на нічні 

години дуже обмежені. Доцільно поділити побутових споживачів з точки зору управління 

попитом на наступні категорії: 

• багатоквартирні будинки; 

• індивідуальні будинки з високим рівнем енергоозброєності (нові котеджі); 

• індивідуальні будинки з низьким рівнем енергоозброєності; 

• офісні приміщення. 

Третя категорія споживачів володіє дуже малими можливостями по перенесенню 

навантаження, що матиме несуттєвий вплив. 

Для інших категорій,  існує досить обмежене коло побутових приладів, роботу яких 

можна перенести на ніч без впливу на комфорт споживачів. До них відносяться: пральна і 

посудомийна машини, кондиціонер, холодильник та електричний бойлер. Перенесення часу 

роботи інших електроприладів на непікові години є недоцільним, оскільки може суттєво 

вплинути на комфорт споживачів, та викликати багато незручностей.   

Для стимулювання перенесення навантаження на нічні години використовується 

двозонний тариф в залежності від часу доби. Споживачі обладнуються багато режимним 

лічильником і платять за електроенергію за двозонному тарифом. Ставка нічного тарифу 

повинна бути досить малою, щоб повністю компенсувати втрати споживача, в тому числі - 

викликані незручностями від перенесення споживання. 

 Підвищення ефективності тарифної політики можливе за допомогою інформаційних 

заходів, спрямованих на популяризацію і рекламу вигод від перенесення споживання на нічні 

години, але це пов'язано з додатковими витратами. 

 Однак навіть з урахуванням цих заходів еластичність зусиль з перенесення 

навантаження вкрай мала і потенціал її майже вичерпаний у рамках вже діючої тарифної 

політики, що передбачає двозонний тариф «день / ніч». Існуючий тариф не створює стимулів 

до перенесення навантажень з пікових періодів на напівпікові години в рамках існуючої зони 

«день».  

 Чим нижче ціни в зоні «ніч», тим більший стимул для споживачів з перенесення 

навантаження на нічні години. Однак це зниження породжує і зміна сумарного обсягу 

споживання. Якщо зміною попиту в денні години при переході від єдиного тарифу до 

двозонного можна знехтувати у зв'язку з вкрай невеликою зміною тарифу, то істотне зниження 

нічних тарифів відносно денних, необхідне для забезпечення економічної мотивації 

споживання електроенергії вночі.  

 Аналіз моделі поведінки активного споживача показує, що можливості перерозподілу 

навантаження за допомогою диференційованих тарифів майже вичерпані. Подальша робота 

щодо зниження навантажень ( і пікових в тому числі) на електричну мережу може вестися в 

рамках програм керування попитом, які передбачають зниження навантажень в пікові години 

за рахунок: 

• прямого управління навантаженням (ПУН); 

• подальшої диференціації тарифів за часом доби (погодинно) і тарифікації в режимі 

реального часу; 

• переривання електропостачання для забезпечення системної надійності; 

• інших програм зниження навантаження.[10] 
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