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Період становлення ринку електричної енергії України характеризувався, зокрема,
масштабним впровадженням автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії
(АСКОЕ) у суб’єктів оптового і роздрібного ринків з метою формування інформаційного
забезпечення розрахунків за електроенергію. Створення АСКОЕ у суб’єктів оптового
ринку було фактично завершено в 2010 році, а з березня 2011 року розрахунки на
оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України здійснюються на основі даних, що
формуються АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. На роздрібному ринку електричної енергії України
АСКОЕ впроваджуються переважно у промислових споживачів. Такі важливі сфери
використання електроенергії, як побут та сфера комунальних послуг сьогодні практично
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не охоплено АСКОЕ, в першу чергу, через відсутність відповідного нормативного
забезпечення. Впроваджені АСКОЕ промислових підприємств зараз практично не
використовуються під час розрахунків (за виключенням поставок електроенергії за
нерегульованим тарифом), а застосовуються переважно для контролю режимів
електроспоживання. Інформаційна взаємодія АСКОЕ суб’єктів оптового і роздрібного
ринків у загальному випадку неможлива через відсутність сумісності, зокрема
інформаційної, що стало наслідком створення АСКОЕ на підставі різних нормативних
вимог. Все це є перепоною для повномасштабного застосування АСКОЕ в умовах
лібералізації ринку електричної енергії України, де кожний споживач, зокрема побутовий,
є потенційним суб’єктом ринку електричної енергії. В статті проаналізовано сучасний стан
та визначено шляхи розвитку АСКОЕ з метою підвищення ефективності їхнього
застосування в умовах лібералізації ринку електричної енергії України. Досліджено
досвід держав-членів ЄС щодо розгортання Smart Metering Systems з метою формування
інформаційного забезпечення комерційного обліку та завдань управління
енерговикористанням в умовах функціонування лібералізованих ринків електричної
енергії. Бібл. 9, табл. 1.

Ключові слова: АСКОЕ, дані обліку, електроенергія, лічильник електроенергії, облік,
ринок електричної енергії, Smart Grid, Smart Meter, Smart Metering System.
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Период становления рынка электрической энергии Украины характеризовался, кроме
прочего, масштабным внедрением автоматизированных систем коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) у субъектов оптового и розничного рынков с целью
формирования информационного обеспечения расчетов за электроэнергию. Создание
АСКУЭ у субъектов оптового рынка было фактически завершено в 2010 году, а с марта
2011 года расчеты в оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины производятся
на основе данных, формируемых АСКУЭ субъектов ОРЭ. На розничном рынке
электрической энергии Украины АСКУЭ внедряются преимущественно у промышленных
потребителей. Такие важные сферы использования электроэнергии, как быт и сфера
коммунальных услуг сегодня практически не охвачены АСКУЭ, в первую очередь, из-за
отсутствия соответствующего нормативного обеспечения. Внедренные АСКУЭ
промышленных предприятий сегодня практически не используются при расчетах (за
исключением поставок электроэнергии по нерегулированному та-рифу), а применяются
преимущественно для контроля режимов электропотребления. Информационное
взаимодействие АСКУЭ субъектов оптового и розничного рынков в общем случае
невозможно вследствие несовместимости, в первую очередь, информационной, что стало
результатом создания АСКУЭ на основе разных нормативных требований. Все это
является преградой на пути эффективного применения АСКУЭ в условиях
либерализации рынка электрической энергии Украины, где каждый потребитель, в т.ч.
бытовой является потенциальным субъектом рынка электрической энергии. В статье
проанализировано современное состояние и определены пути развития АСКУЭ с целью
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повышения эффективности их применения в условиях либерализации рынка
электрической энергии Украины. Исследован опыт государств-членов ЕС в части
развертывания Smart Metering Systems с целью формирования информационного
обеспечения коммерческого учета и задач управления энергоиспользованием в условиях
функционирования либерализованных рынков электрической энергии. Библ. 9, табл.1.

Ключевые слова: АСКУЭ, данные учета, электроэнергия, счетчик электроэнергии,
учет, рынок электрической энергии, Smart Grid, Smart Meter, Smart Metering System.
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