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У роботі виконаний огляд літературних джерел, що присвячений дослідженню факторів використання 

розумних енергомереж в промисловості. Виявлені чинники, що впливають на перехід підприємств до розумних 

енергоефективних технологій. 

 

Одним із основних сучасних трендів енергозберігаючих технологій є використання 

розумних електромереж (Smart Grid). Технології розумних мереж спрямовані на захист 

навколишнього середовища, енергозбереження та зменшення викидів вуглецю. Їх принцип 

роботи полягає у постачанні та контролі споживання електроенергії за допомогою 

різноспрямованих технологій, які розподіляють та вимірюють динамічні потоки 

електроенергії для забезпечення ефективності, економії та надійності [1, 4].  

Ці технології вже довели ефективність свого використання, тому їх імплементація на 

українських підприємствах значно б покращила ефективність енергосистеми України у 

цілому. Згідно з даними державної служби статистики України 32.7% загального кінцевого 

електроспоживання у 2019 році припадає на промисловість, і ця частка значно зросла з 2017 

року. Таким чином використання великими підприємствами технологій розумних 

електромереж може вплинути на частку розумного електроспоживання у цілому. Для цього 

необхідно визначити, які саме чинники впливають на використання енергозберігаючих 

технологій промисловими споживачами. 

Чжан, Вейя, Чжоу [2] на основі проведеного опитування 135 представників державних 

та приватних підприємств в Китаї, стверджують, що на енергозберігаючу поведінку 

підприємства переважно впливає ставлення вищого керівництва компанії, так як саме воно 

має інструменти для реакції на зовнішні фактори: фінансовий спад або нормативний тиск. 

Також на прийняття вищим керівництвом рішення про підтримку застосування розумних 

електросистем позначається зацікавленість стейкхолдерів та участь в подібних проєктах 

інших компаній, що активно діють на ринку. Згідно з дослідженням Ма та ін. [3], промислові 

споживачі енергії приймають рішення про використання розумних енергосистем 

орієнтуючись на власні потреби і переконання, тренди у соціумі та яким типом 

енерговикористання підприємство користувалося раніше. 
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 Ця робота була підтримана Міністерством освіти і науки України (науково-дослідна тема № 0119U100766 "Оптимізаційна модель 

розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів"). 



Іншим фактором, що впливає на підтримку компаніями впровадження 

енергозберігаючих технологій є фінансова ситуація в країні. Можливий позитивний 

економічний ефект від інвестицій у енергозберігаючі електромережі також позитивно 

впливають на прийняття промисловими споживачами використання розумних електромереж. 

Обмежені фінансові ресурси та низькі знання про можливі рішення щодо енергозбереження 

можуть перешкодити залученню енергозберігаючих технологій. Невизначеність щодо 

майбутнього також може перешкодити використанню розумних енергетичних технологій. 

Водночас згідно з дослідженнями китайських фірм фінансовий спад може суттєво вплинути 

на підтримку вищим керівництвом енергозберігаючих проєктів, тоді як прямого впливу на 

поведінку фірм щодо енергозбереження не будо зафіксовано. Так як фінансовий спад 

позитивно впливає на підтримку вищим керівництвом енергозберігаючих проєктів, то і в 

цілому енергозберігаюча поведінка фірми під час фінансового спаду стає більш активною. 

Фінансовий спад впливає на взаємозв’язок між рівнем зацікавленості вищого керівництва та 

енергозберігаючою поведінкою фірми (чим більший фінансовий спад, тим сильніший 

взаємозв’язок).  

Саме наявність інструментарію управління та впливу на поведінку фірми дозволяє 

вищому керівництву бути основним фактором впровадження енергозберігаючої політики 

компанії. Також у ході досліджень було виявлено, що інструменти управління і контролю та 

міметичний тиск опосередковано впливають на те, як вище керівництво визначає 

енергозберігаючу поведінку фірми, тоді як заохочувальні інструменти та нормативний тиск 

мають безпосередній вплив на енергозберігаючу поведінку фірми. Законодавчі регулювання 

суттєво впливають на рішення постачальників та виробників електроенергії, але не на 

промислових споживачів. 

Таким чином технології розумних електромереж – це перелік інструментів для 

постачання і контролю за споживання електроенергії, що використовуються з метою 

покращення ефективності цього використання. Основними факторами, що впливають на 

перехід компаній до використання розумних електромереж це соціальні тренди, фінансова 

підтримка та нормативний та міметичний тиск. Проте ключовим чинником є саме ставлення 

вищого керівництва підприємства. Тому для пришвидшення переходу до енергозберігаючих 

технологій необхідно проводити зустрічі та консультації з керівниками найбільших і 

підприємств України, що визначити стимули, що будуть працювати для цього. 
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