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В доповіді наведено інформацію стосовно особливостей і обсягів 

енерговикористання кінцевим споживачем, а саме населенням України, як 
протягом добового періоду часу, так і сезонні тренди електроспоживання. 

Висвітлено сучасний стан систем електро- та теплопостачання та 
проблеми енергозабезпечення кінцевих споживачів. 

Для підвищення ефективності розподілу і споживання електричної 
енергії проведено дослідження характеристик основних споживачів 
електричної енергії. Досліджено існуючий рівень нерівномірності 
споживання електричної енергії та потенційно можливі зміни в умовах 
ринкових перетворень. Сформовані групи споживачів за їх режимом 
споживання електричної енергії, що дає змогу сформувати підходи щодо 
використання методів управління електроспоживанням. 

В Україні найпотужніший споживач енергії – це населення, яке для 
забезпечення власних потреб (створення належного клімату в будівлях, 
санітарно-гігієнічні потреби, приготування їжі, інші господарські потреби) 
призводить до нерівномірного споживання електричної енергії протягом 
доби, що негативно впливає на Об’єднану енергосистему України. Тому 
для підвищення ефективності функціонування енергетичних систем 
досліджено потенціал енергоспоживання споживачів теплової та 
електричної енергії для розробки механізмів і засобів зменшення пікового 
денного енергоспоживання та зменшення нічного провалу 
енергоспоживання за рахунок раціонального управління ним кінцевими 
споживачами (населенням).  

Проведено аналіз середнього споживання електричної енергії 
населенням на території України. Встановлено категорії споживачів як у 
містах, так і в сільській місцевості, у яких обсяг споживання електроенергії 
є найбільшим. Показано динаміку зміни та кількість споживачів теплової 
енергії за роками. Встановлено, що найбільші обсяги теплової енергії 
споживається населенням, тому саме в нього є значний потенціал щодо 
ефективного регулювання використання теплової енергії. Побудовані 
відповідні графічні залежності обсягів споживання теплової та електричної 
енергії. 



Також здійснено оцінку обсягів і потужності наявної в населення 
електричної побутової техніки і ступінь її автоматизації для подальшого 
розроблення заходів щодо ефективного регулювання споживанням 
електроенергії. 

Викладені підходи та способи регулювання саме населенням 
споживання електроенергії протягом доби в пікові періоди зростання 
(вранці та в вечірні часи) та нічного провалу за рахунок використання 
електричних систем для теплових потреб житлових та громадських 
будівель – нічного електричного опалення, пікового електричного гарячого 
водопостачання, кондиціонування приміщень, використання побутової 
електротехніки тощо при використання відповідних інтелектуальних 
систем контролю, автоматизації та моніторингу, включаючи системи 
зонного часового обліку. 


