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Лібералізація ринку електричної енергії має на меті, зокрема, стимулювання гравців ринку
до енергоефективної поведінки переважно через широке застосування розосередженої
генерації на базі альтернативних і відновлюваних джерел енергії, раціональне
використання енергетичних ресурсів та узгодження попиту і пропозицій на ринку в
реальному часі. Врешті-решт це має сприяти скороченню використання викопного палива
та мінімізації негативного впливу на довкілля. Невід’ємною умовою ефективного
застосування ринкових механізмів управління енерговикористанням є забезпечення
точності, повноти, цілісності, достовірності та актуальності даних обліку у всіх точках
комерційного обліку на ринку електричної енергії. В статті досліджено фактори, що
впливають на достовірність даних обліку на різних етапах їхнього формування в
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розподілених АСКОЕ, проаналізовано досвід верифікації та валідації даних комерційного
обліку на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії України та запропоновано
ефективні механізми забезпечення достовірності даних комерційного обліку в умовах
лібералізації ринку електричної енергії України. Бібл. 10, рис. 6, табл. 3.

Ключові слова: АСКОЕ, дані обліку електроенергії, достовірність, первинна база даних,
попит, ринок електричної енергії, точка обліку, управління енерговикористанням.
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Либерализация рынка электроэнергии имеет целью, в частности, стимулирование игроков
рынка к энергоэффективному поведению преимущественно путем широкого применения
рассредоточенной генерации на базе альтернативных и возобновляемых источников
энергии, рациональное использование энергетических ресурсов и согласование спроса и
предложений на рынке в реальном времени. В результате это должно способствовать
сокращению использования ископаемого топлива и минимизации негативного
воздействия на окружающую среду. Неотъемлемым условием эффективного
применения рыночных механизмов управления энергопотреблением является
обеспечение точности, полноты, целостности, достоверности и актуальности данных учета
во всех точках коммерческого учета на рынке электрической энергии. Исследованы
факторы, влияющие на достоверность данных учета на разных этапах их формирования
в распределенных АСКУЭ, проанализирован опыт верификации и валидации данных
коммерческого учета на оптовом и розничном рынках электрической энергии Украины и
предложены эффективные механизмы обеспечения достоверности данных
коммерческого учета в условиях либерализации рынка электрической энергии Украины.
Библ. 10, рис. 6, табл. 3.

Ключевые слова: АСКУЭ, данные учета электроэнергии, достоверность, первичная
база данных, спрос, рынок электрической энергии, точка учета, управление спросом.
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