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ЕНЕРГІЇ 

В статті розглянуто досвід організації збирання та оброблення даних комерційного 

обліку в світових лібералізованих ринках електричної енергії. Виконано аналіз відомих 

структур систем комерційного обліку електроенергії, контролю енерговикористання та 

керування режимами електроспоживання. Досліджено методи забезпечення достовірності 

даних комерційного обліку електроенергії та керування даними вимірювань. 
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В статье рассмотрен опыт организации сбора и обработки данных коммерческого 

учета в мировых либерализованных рынках электроэнергии. Выполнен анализ известных 

структур систем коммерческого учета электроэнергии, контроля энергопотребления и 

управления режимами электропотребления. Исследованы методы обеспечения 

достоверности данных коммерческого учета электроэнергии и управления данными 

измерений. 

Ключевые слова: данные измерений; либерализованы рынки, электрическая энергия, 

управление, контроль, режим энергопотребления, электропотребление. 

 

Tkachenko D.K.,student, Kotsar O.V., Ph.D., Associate Professor 

WORLD EXPERIENCE OF BILLING DATA COLLECTION AND PROCESSING IN THE 
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The article describes the experience of organizing the collection and processing of 

commercial accounting in the world liberalized electricity markets. The article includes the analysis 

of the known structures of commercial accounting systems, monitoring of energy consumption and 

power consumption mode control. Methods of ensuring data reliability of electricity metering and 

data management are investigated as well. 
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Мета дослідження. 

У цій статті наведено відомості щодо національних систем збору та керування даними 

вимірювань різних країн. Стаття охоплює опис національних баз даних і/або концентраторів 

даних та інших складових проектів, пов'язаних з керуванням та передаванням даних 

вимірювань. Заінтересовані сторони і клієнти повинні мати доступ, а іноді і спільно 

використовувати та передавати інформацію з метою ефективного здійснення продуктивних 

торгівельних ринкових процесів, зокрема процедури підключення споживачів до мережі та 

проведення комерційного обліку енергоспоживання. Це також необхідно для удосконалення 

процесів надання споживачам послуг у секторі електропостачання. 
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Вступ. 

У зв'язку з невпинним технологічним удосконаленням, а також в результаті 

передбачуваного повного розгортання програми впровадження інтелектуальних мереж та 

інтелектуальних систем вимірювань, питання вибору моделі керування даними вимірювань та 

вдосконалення регуляторної політики в енергетичному секторі країн ЄС є одними з 

найважливіших. Європейська Рада Регуляторів Енергетики (The Council of European Energy 

Regulators /CEER/) стверджує, що впровадження інтелектуальних систем вимірювань не має 

бути самоціллю, а скоріше має сприяти створенню ефективно функціонуючого і 

конкурентоспроможного енергетичного ринку та досягненню поставлених на 2020 рік цілей, 

що стосуються сектору енергетики та екології, які затверджені у 3-му пакеті документів 

внутрішніх енергетичних ринків (3-rd Internal Energy Market Package) [1]. 

Під терміном “керування даними вимірювань” (Meter Data Management /MDM/) 

розуміють процес збору та використання великої кількості інформації, який, як правило, 

називають обробкою даних вимірювань. Використання технологій MDM відіграє важливу 

роль у функціонуванні ринку електричної енергії, внаслідок чого є предметом дискусій, 

зокрема щодо нормативних, функціональних і технічних питань. Оскільки "інтелектуальні" 

системи обліку оснащені додатковими можливостями і можуть забезпечувати великими 

обсягами інформації за короткі періоди часу, питання про впровадження даних технологій 

буде відігравати все більш важливу роль.  

Директива 2009/72/ЄC (Directive 2009/72/EC) [2] дозволяє країнам-учасницям 

впровадження інтелектуальних систем обліку залежно від економічної оцінки всіх 

довгострокових витрат і вигод для ринку і окремих споживачів. 

У більшості країн ЄС відповідальність за впровадження систем обліку 

енергоспоживання (встановлення, обслуговування лічильників, керування даними 

вимірювань і т.д.) покладається виключно на компанії-операторів розподільних мереж 

(Distribution System Operator). У деяких випадках (наприклад, Великобританія і Німеччина), ці 

обов’язки можуть брати на себе інші учасники ринку, наприклад компанії-постачальники 

електроенергії або провайдери систем обліку. 

Існує декілька підходів до керування даними вимірювань. В країнах ЄС найбільш 

поширений (Австрія, Бельгія, Нідерланди, Великобританія) підхід до організації базується на 

централізованому доступі до даних вимірювань за умови їхнього децентралізованого 

зберігання [3]. У таких країнах, як Данія та Норвегія, має місце централізований підхід з 

централізованим доступом і збереженням даних вимірювань [4]. В той час як у Німеччині 

використовується децентралізований підхід [5]. Це особливо цікаво, враховуючи величезну 

кількість заінтересованих сторін на німецькому ринку - близько 2000 конкуруючих компаній.  

Варто зазначити, що в секторі керування даними вимірювань відбуваються зміни, які в 

першу чергу стосуються регуляторної політики. У таких країнах, як Австрія, Данія, Італія, 

Норвегія і Великобританія, найближчим часом будуть впроваджені нові правила відповідно 

до змін у моделі упаравління даними [6]. Багато країн-учасниць остаточно визначились з 

підходом до керування даними вимірювань внаслідок розгортання програм впровадження 

інтелектуальних систем обліку. Основними вагомими факторами, які впливають на вибір тієї 

чи іншої моделі керування є економічна ефективність, прозорість, безпека даних вимірювань 

та ефективне функціонування інформаційної системи. Також важливою перевагою вважається 

можливість певної моделі керування сприяти розвитку інтелектуальних систем обліку 

енергоспоживання. 

Серед діючих підходів до керування даними вимірювань в країнах ЄС слід визначити 

три принципово різні моделі: 
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- централізована; 

- децентралізована (“точка-точка”); 

- частково централізована децентралізована модель керування. 

Централізований підхід. 

Централізована модель керування даними, як було зазначено вище, використовується 

у Норвегії та Данії. Розглянемо даний підхід на прикладі Норвегії [7]: 

Модель ринку і розподіл повноважень. 

Норвезький ринок електроенергії формально став відкритий для конкуренції з моменту 

набрання чинності Акта Енергетики (Energy Act) 1го січня 1991 року. Водні Ресурси та 

Енергетична Дирекція Норвегії (Norges vassdrags og energidirektorat) мають повноваження 

регулятора, а також несуть відповідальність за налагоджену роботу ринку енергії. 

Регуляторний комітет був заснований (як відділ NVE) в 1990 році [8]. Як регулятор, NVE вів 

активну діяльність з розвитку регулювання енергомереж, забезпечення реального доступу до 

ринку всіх споживачів, спрощення процедур підключення споживачів до мереж, забезпечення 

безпеки та якості поставляється енергії, а також ефективного управління енергомережами.

 Подальшим етапом розвитку енергоринку Норвегії сприяло створення аналогічних 

моделей ринку в сусідніх скандинавських країнах, в результаті чого утворився єдиний 

відкритий Скандинавський ринок електроенергії з єдиною системою енергообміну. 

Скандинавський енергоринок також взаємопов'язаний з Естонією, ринком континентальної 

Європи, і Росією. NVE є членом  Європейської асоціації вільної торгівлі (European Free Trade 

Association, EFTA) та учасником Угоди про Європейський економічний простір (European 

Economic Area, EEA). У наслідку цього, заходи EEA з адаптації нових директив Європейського 

Союзу впроваджуються і стосовно Норвегії. Директива Електроенергетики 2003/54/EC і 

Порядок Регулювання 1228/2003 були прийняті Загальними Зборами Комітету EEA в грудні 

2005 року. Зій пакет документів (The 3-rd Package) вступить в дію в Норвегії після прийняття 

рішення Загальними Зборами Комітету EEA і подальшого затвердження Парламентом [9]. На 

даний момент ринок електроенергії використовує комунікаційний центр інформації (рисунок 

1) під назвою Nubix для передачі даних про споживання електроенергії від операторів 

розподільних мереж до постачальників. Це дозволяє постачальникам отримати 

ідентифікаційний номер (Identity document, ID) точки виміру, який необхідний для реалізації 

процедури підключення до постачальника. В іншому випадку здійснюється двосторонній 

зв'язок між постачальником і оператором розподільних мереж. У цілому, на ринку очікується 

поява необхідності в створенні інформаційного центру до моменту повного впровадження 

інтелекутальних вимірювальних систем в 2017 році. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Централізована модель керування даними вимірювань [10] 
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Умови конфіденційності дозволяють споживачеві здійснювати моніторинг своїх 

даних у центрі обміну інформації і отримувати інформацію про осіб, що мають доступ до 

його даних. Також споживач має можливість, за власним бажанням, приймати рішення, чи 

розміщувати більш розширені, порівняно з мінімально необхідними, дані про обсяги 

енергоспоживання 

Вигоди для споживачів. 
Відповідно до вимог, оператори розподільних мереж мають розміщувати інформацію 

про споживання, ціни, тарифи і повної вартості в інтернеті. NVE реалізує інформаційну 

кампанію, в більшій мірі з метою просування інтелектуальних лічильників, де споживачі 

дізнаються про вигоди їхнього впровадження, а також, ймовірно, про загальні відомості 

інформаційних комунікаційних систем. 

Обґрунтування використання централізованої моделі. 

Нижче наведені деякі переваги та недоліки створення централізованого керування 

даними вимірювань. 

Переваги: 

- ефективність витрат: Централізація забезпечує істотну економію в масштабі 

надання послуг зв’язку та обробки даних. 

- покриття важкодоступних точок обліку: Централізація передбачає комплексні 

комунікаційні рішення, забезпечуючі повне розгортання системи. 

- безпека даних: Централізована модель забезпечення зв'язку поліпшує впровадження 

всебічних, послідовних та остаточних заходів безпеки; 

- інтелектуальні мережі: Централізована модель керування забезпечує більш 

широкі можливості для розвитку інтелектуальних мереж з плином часу, в 

порівнянні з альтернативними децентралізованими моделями побудови 

комунікаційних систем; 

- позагалузеві послуги за додаткову вартість: Вповноважений орган керування 

даними вимірювань обслуговує цілісну систему, розповсюджену в межах 

енергоринку відповідної держави. Це може дати можливість пропонувати свої 

послуги іншим галузям промисловості за додаткову плату, тим самим, з часом 

компенсуючи витрати у секторі енергетики. 

Виклики: 

- Впровадження монополії у галузі, де процес надання послуг зі зв’язку мав би 

надаватись шляхом роботи ринку. Негативно впливати можуть наступні фактори: 

а) Вища вартість послуг з впровадження інформаційних систем; 

б) За відсутності тиску зі сторони конкурентів у своїй галузі, послуги 

відповідального органу керування можуть не відповідати дійсним потребам 

споживачів.  

в) Витрати на розробку нормативно-правої бази для впровадження моделі.  

- Єдиний інформаційний центр з доступом до всіх точок обліку вимірювальних даних 

являє собою єдину ціль для хакерських нападів (однак, переваги, які стосуються 

безпеки інфoрмації за використання централізованої моделі керування даними, 

вказано вище). 

 

Децентралізований підхід. 

Децентралізована модель керування даними, як було зазначено вище, використовується 

у Німеччині: 

Модель ринку і розподіл повноважень. 
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Оператори енергомереж в Німеччині є регульованими монополістами. Існує два 

оператори магістральніх мереж: один функціонує на сході, другий - у південно-західній 

частині Німеччини. 

Нормативна відповідальність розділена між національним та федеральним рівнями 

держави. Федеральне Агентство Мереж Елктро- та Газопостачання, Телекомунікацій, Пошти 

та Залізниці (The Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,Telekommunikation, Post und 

Eisenbahnen, BNetzA) є регулятором на національному рівні, в той час як на федеральному 

рівні для кожної з земель Німеччини може бути призначений свій власний регулюючий 

орган[6]. Федеральна відповідальність передбачає, щоб мережі не перетинали кордони землі, 

та кількість клієнтів, приєднаних прямо чи опосередковано, не превищувала 100 000. 

На роздрібному ринку електроенергії в даний момент функціонує 1013 компаній-

постачальників енергії. 48 млн. побутових споживачів отримують електроенергію на рівні 

операторів розподільних мереж. Відповідно до Закону енергетики (Energy Industry Act), 

оператори розподільних мереж виступають в якості оператора лічильників до тих пір, поки 

клієнт не обере третю особу, підприємство, відповідальне за експлуатацію та/або зчитування 

даних з лічильників. Станом на 2011 рік, 866 операторів розподільних мереж, крім своїх 

прямих повноважень, також надають послуги з впровадження систем комерційного обліку 

енергоспоживання. Також існує 20 незалежних компаній, що надають тільки ці послуги [11]. 

Оператор розподільних мереж, отримавши дані вимірювань від провайдера 

інформаційних систем, перенаправляє їх оператору магістральних мереж електропостачання 

та постачальнику (щомісяця), а також постачальнику для комерційного обліку за тарифом за 

використання мережі (раз на рік). Порядок обміну даними вимірювань (рисунок 2) 

встановлений регулятором і узгоджений з основними учасниками енергоринку. Оператор 

розподільних мереж несе повну відповідальність за стандартизовану обробку та своєчасне 

передавання даних вимірювань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Децентралізована модель керування даними вимірювань [12] 

 

 

Не дивлячись на те, що на даний момент, дані вимірювань, що знімаються за 

допомогою інтелектуальних систем обліку, не мають розробленої чітко окресленої політики 
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конфіденційності, можна сказати про високий рівень захисту інформаційних систем учасників 

енергоринку. Децентралізована модель обміну вимірювальними даними вимірювань 

передбачає прямолінійну передачу необхідної інформації про енергоспоживання 

безпосередньо від споживача відповідним учасникам енергоринку. У такому випадку, 

споживач може бути впевнений у тому, що дані про його власне енергоспоживання 

конфіденційні, оскільки він отримує одноосібне право на їхнє передавання у відповідні 

інстанції. 

Обґрунтування використання децентралізованого підходу. 

 У той же час, також з’являється поле діяльності для великої кількості відповідальних 

підприємств (наприклад, для компаній-операторів розподільних мереж та компаній-

провайдерів послуг), які є ключовими для всіх заінтересованих сторін, що діють у відповідних 

регіональних частинах держави. Нарешті, можуть бути впроваджені технічні рішення, такі як 

шлюзи, які поширюють дані всіх відповідних сторін, що є характерною рисою 

децентралізованої моделі. Переваги і недоліки залежать від структури ринку, опираючись на 

технічні рішення і регуляторний режим. 

 Змішана модель керування. 
Розглянемо даний підхід на прикладі Австрії: 

Модель ринку і розподіл повноважень 

Чітке визначення функцій і обов'язків кожного суб’єкта має вирішальне значення для 

тісної співпраці та гарантій безперебійного функціонування ринку, а також для цілодобового 

забезпечення електроенергією. 

Регіональний диспетчер - особа, яка несе відповідальність за навантаження та частоту 

на контрольованій території. Ця функція може також здійснюватися третьою компанією, яка 

базується в іншій державі-члені Європейського Союзу. Таку роль зазвичай виконує оператор 

транзитної мережі (наприклад, Австрійська Енергетична Мережа - APG). 

Оператор мережі - це оператор транзитної або розподільчої мережі, яка функціонує з 

рівнем номінальної частоти 50 Гц. В обов'язки операторів мережі входять облік, обробка 

конфіденційних даних користувачів мережі та передача інформації для всіх учасників ринку 

на недискримінаційних засадах. В той же час, вони повинні гарантувати, що дані передаються 

тільки правовласникам. 

Електроенергетичний трейдер – фізична, юридична особа або комерційне 

підприємство, що продає електричну енергію з метою отримання прибутку. 

Постачальник – фізична, юридична особа або комерційне підприємство, яке забезпечує 

електричною енергією інші фізичні або юридичні. 

Споживач - споживач електроенергії, який купує енергію для власного споживання. 

В результаті лібералізації ринку з’явились наступні нові учасники: 

Кліринговий та розрахунковий агент - фізична або юридична особа з офіційною 

ліцензією на клірингову та розрахункову діяльність з метою організації та клірингу 

енергетичних послуг з балансування на підконтрольній території, в Австрії це APCS Power 

Clearing & Settlement and A&B - Ausgleichsenergie & Bilanzgruppen-Management [13]. 

Сторона, відповідальна за баланс – юридична особа, що представляє балансуючі групи 

по відношенню до інших учасників ринку та клірингових і розрахункових агентів. 

Учасники балансуючої групи - постачальники або споживачі, що об'єднуються в 

балансуючі групи для збалансування виробітку та споживання електроенергії. 

В Австрії, загальна модель керування даними організована в децентралізованому 

вигляді (рисунок 3). Є багато різних видів обміну даними, всі базуються на стандартних 
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форматах даних, що визначаються регулюючим органом. Більша частина цього обміну даних 

регулюється за допомогою «ринкових правил» або на основі юридично обов'язкових вимог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Змішана модель керування даними вимірювань [14] 

З 2013 року планується розробити нову “платформу підключення постачальників”, 

призначену для управління потоком даних між DSO, старими і новими постачальниками, так 

звану “data hub” (“концентратор даних”). Ця платформа не буде виступати в якості 

централізованого сховища даних, адже всі дані споживачів будуть зберігатися в системах 

відповідальних учасників ринку, а обмін буде здійснюватись тільки через зазначену 

платформу в стандартному форматі. Крім того, в даний час платформа не призначена для 

використання  при обміні даними з інтелектуальних лічильників. 

В зв'язку з впровадженням інтелектуальних лічильників  є кілька правових норм, що 

вступили в силу з 2011 року. Передумовою є, звичайно, встановлення інтелектуальних 

лічильників, але і в Австрії є кілька домогосподарств, які вже встановили інтелектуальні 

лічильники. Тому правові норми відносяться до майбутньої ситуації та зобов'язують 

операторів розподільних мереж забезпечити споживачів (домашні господарства та дрібних 

промислових споживачів) щоденним зчитуванням вимірюваних даних через веб-портал. 

Обґрунтування використання змішаної моделі керування даними. 

В Австрії всі потоки даних організовані у децентралізованому вигляді. Організаціями 

із споживання і захисту даних та учасниками ринку були висловлені деякі застереження у 

зв'язку зі зберіганням даних споживачів в централізованій платформі даних. Для декількох 

чутливих частин комунікаційних процесів, пов’язаних із підключенням постачальника та 

інтелектуальних систем вимірювання, не існує правової основи для зберігання даних в 

централізованому порядку. 

Висновки. 

Незалежно від обраної моделі керування даними, перш за все, має бути розроблена 

відповідна чітко окреслена нормативна-правова база, яка встановлює правила доступу до 

даних, їхньої конфіденційності та безпеки, з метою захисту інтересів споживачів, за умови 

надання одночасного пропорційного доступу до даних вимірювань уповноваженим сторонам. 

На даний момент неможливо виділити найбільш оптимальну модель керування даними з 

огляду на те, що склад учасників ринку електроенергії та кількість зацікавлених сторін 

відрізняються для кожної країни, внаслідок чого спостерігається різноманіття обраних 

моделей керування даними вимірювань. 

Загальний огляд лібералізованих ринків електричної енергії деяких країн ЄС наведено 

у таблиці 1[15]: 
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Таблиця 1. 

Країна 

Кількість 

операторів 

магістральних 

мереж 

Кількість 

операторів 

розподільних 

мереж 

Кількість 

компаній-

постачальників 

Надання послуг 

з експлуатації 

систем обліку 

Австрія 2 128 144 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Бельгія 1 27 25 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Данія 1 75 54 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Німеччина 4 866 1013 

Оператори 

розподільних 

мереж та 

провайдери послуг 

Італія 1 144 381 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Норвегія 1 157 100 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Іспанія 1 300+ 100+ 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Нідерланди 1 8 30+ 

Оператори 

розподільних 

мереж 

Великобританія 7 18 24 Постачальник 
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