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Стаття присвячена дослідженню синергетичного ефекту використання розумних 

технологій у трьох вимірному форматі: екологічному, соціальному та економічному 

ефектах. У роботі узагальнені синергетичні ефекти в соціо-еколого-економічних системах 

енергетики та виокремлено очікуваний синергетичний ефект від імплементації розумних 

технологій в енергетиці. 
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Впровадження smart-технологій в Україні та інших країнах світу надає переваги та 

можливості нового рівня розвитку соціо-еколого-економічних систем. Розумні технології 

дають величезний потенціал для побудови нових процесів, досвіду, організаційних форм та 

взаємозв'язків. Застосування організаціями розумних технологій в енергетиці безпосередньо 

здійснює вплив на виміри екологічної, соціальної та економічної стійкості.  

Зарубіжні вчені вважають, що розвиток таких галузей, як smart-транспорт, smart-

охорона здоров‘я, smart-енергетика, smart-суспільство приведе до появи розумного світу, 

детермінованого цифровими технологіями. Останнім часом стали виникати й нові світові 

тренди у розвитку концепції «smart»: smart-міста; smart-країни; smart-мобільності; smart-

екології; smart-освіти; smart-життя» [4].  

На сьогодні особливої актуальності набувають питання, що присвячені використанню 

розумних технологій в енергетиці різними країнами світу. В Україні також впроваджується 

низка заходів з енергоефективності в рамках Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, 

зокрема програма енергетичної незалежності та реформа енергетики.  

Для майбутнього розвитку є важливим визначення можливих синергетичних ефектів в 

соціо-еколого-економічній системі в умовах використання розумних технологій [5]. 



Дослідження цих ефектів здійснювали такі вчені, як І. Б. Дегтярьова, Л. Д. Бевзенко, В. В. 

Божкова, В. К. Лебедєва, В. П. Соловйов, П. М. Скрипчук, В. М. Тарасевич, І. Ансофф, Х. 

Ітама, М. Портер, Г. Хакен. В даному контексті також цікавим є підхід з позиції «потрійної 

результативної діяльності» (triple bottom line) Дж. Елкінгтона та нормативний підхід з позиції 

зацікавлених сторін Е. Фрімена.  

Відповідно до досліджень Дж. Елкінгтона, кожне підприємство несе економічну, 

екологічну та соціальну відповідальність перед суспільством, тим самим забезпечуючи свою 

життєздатність. Ідеї Дж. Елкінгтона набули подальшого розвитку та знайшли своє 

відображення у теоріях «універсальних прав» та «сталого розвитку». В основі теорії «сталого 

розвитку» лежить ідея, що підприємство у своїй діяльності відповідає не лише перед 

сучасним, а й перед майбутніми поколіннями. Саме тому, воно повинно контролювати як 

економічні, соціальні, так і екологічні показники своєї діяльності [3]. 

Необхідно зазначити, що втіленням найкращих світових практик з урахуванням 

особливостей та поточного стану об’єднаної енергосистеми України вважається 

впровадження проектів розумних мереж. До очікуваних економічних ефектів від 

впровадження розумних технологій в енергетиці ((Ec.ef)f(STech)) можна віднести такі: 

можливість керування попитом; енергозбереження (скорочення витрат палива); зменшення 

капітальних інвестицій; швидкість окупності інвестицій та досягнення економічних 

результатів; скорочення інвестицій у виробництво; отримання економічної вигоди загалом, 

рис. 1. В свою чергу соціальні ефекти від впровадження розумних технологій в енергетиці 

((Soc.ef)f(STech)) можуть проявлятися у вигляді забезпечення стабільності (надійного 

електропостачання та обслуговування), комфортності і зручності для населення; також 

проявлятися у вигляді зниження плати за електроенергію, й відповідно покращання 

добробуту населення; зміни споживчої поведінки щодо енергоспоживання. Впровадження 

розумних технологій в енергетиці може здійснити також вагомий вплив на екологічну 

складову, а саме до очікуваних ефектів можна віднести такі: зменшення викидів парникових 

газів, мінімізація викидів CO2, створення умов для розвитку електротранспорту в Україні, 

який вважається більш екологічно-дружнім до навколишнього середовища, також розумні 

технології передбачають використання інноваційної та дешевої біомаси, сонячної, вітрової та 

інших видів відновлюваної енергії. 

На сьогодні соціальні, економічні та екологічні ефекти є передбаченими значною 

кількістю науковців, але питання щодо врахування синергетичного ефекту в соціо-еколого-

економічній системі в умовах використання розумних технологій потребує ґрунтовних 

досліджень.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Очікуваний синергетичний ефект від імплементації розумних технологій в 

енергетиці 

Джерело: авторська розробка 

 

До різновидів синергетичних ефектів відносить: ефект масштабу, ефект інтеграції, 

ефект комплексних переваг та ефект конгломерату. Ефект масштабу виникає внаслідок 

широкомасштабних операцій: він базується на законі зниження сукупних витрат, які 

очікуються в результаті впровадження розумних технологій в енергетичній галузі.  

Ефект інтеграції в нашому випадку – це ефект від переваг, що отримується в одній з 

підсистем соціо-еколого-економічного розвитку території  у взаємозв’язку з іншою під час 

реалізації програм та заходів з впровадження розумних технологій. 

Ефект комплексних переваг в нашому випадку означає, що комплекс заходів з 

впровадження розумних технологій сформує ряд економічних, соціальних та екологічних 

показників, які будуть більш привабливим в процесі оцінювання. Ефект конгломерату надає 

можливість активного впровадження у виробництво інноваційних досягнень науки і техніки. 

В сучасних умовах актуалізуються дослідження питань щодо синергії енергетичної 

галузі з іншою інфраструктурою (наприклад, транспортною інфраструктурою). 

Результати дослідження синергетичних ефектів від впровадження розумних 

технологій можуть спроектувати нові напрямки інноваційної діяльності, нові можливості для 
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Під терміном розумні 

технології (Smart-Tech) 

розуміють як узагальнення 

поняття розумних структур. 

Розумні технології 

охоплюють механічні 

системи, оснащені 

датчиками, приводами та 

заздалегідь 

запрограмованими 

контролерами, які 

дозволяють структурі 
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зовнішнього навантаження. 

Концепція розумних 
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Синергетичний ефект в соціо-еколого-економічній системі в умовах використання розумних 

технологій (Syn.ef); Syn.ef = f(Ec.ef , Soc.ef , Ecoef ). 

Впровадження розумних технологій в енергетиці (STech) 

 

- синергії з іншою інфраструктурою (наприклад, з транспортною інфраструктурою); 

- ефект масштабу,що  базується на законі зниження сукупних витрат, які очікуються в результаті впровадження 

розумних технологій в енергетичній галузі; 

- ефект інтеграції 

- підвищення рівня соціо-еколого-економічного розвитку; 

- ефект комплексних переваг; 

- ефект конгломерату. 



розвитку різних галузей економіки. Також необхідно відмітити, що заходи з впровадження 

розумних технологій безпосередньо здійснюють вплив на такі виміри стійкості як 

екологічну, соціальну та економічну. При цьому синергетичний ефект від взаємодії цих 

підсистем потребує подальших досліджень. 

Роботу виконано в рамках науково-дослідної теми №0119U100766 «Оптимізаційна 

модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології 

екологізації підприємств та регіонів».  
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