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Метою роботи є оцінка сучасного стану та перспектив розвитку систем штучного зовнішнього освітлення в 

Україні в цілому та у її регіонах. Для досягнення поставленої мети проаналізовано статистичні дані щодо 

протяжності зовнішніх освітлювальних мереж, типів джерел штучного освітлення та рівня 

електроенергоспоживання цих мереж по регіонах та у країні в цілому. Результати аналізу статистичних даних 

наводять на висновок про те, що модернізація систем освітлення із врахуванням енергоощадних технологій є 

актуальною в Україні. Проведення заходів з модернізації та переоснащення мереж зовнішнього освітлення дає 

можливість економії коштів на купівлю електричної енергії, розвантажує електромережі та стимулює 

досягнення бажаного рівня енергоефективного споживання електричної енергії. Для розв’язання поставлених 

задач і аналізу статистичних даних використано методи математичної статистики – для дослідження 

енергоспоживання освітлювальними мережами. Вперше проаналізовано стан модернізації зовнішніх 

освітлювальних мереж України, результат якого показав, що на сьогоднішній день ще не досягнуто бажаного 

рівня модернізації та оновлення розглянутих мереж, тому актуальною науково-практичною задачею є розробка 

та впровадження сучасних методів модернізації та автоматизації освітлювальних мереж. За результатами 

проведеного аналізу можна зробити висновок про те що, лише комплексний підхід до модернізації зовнішніх 

освітлювальних мереж може дати бажаний рівень електроенергетичної ефективності. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вуличне освітлення 

відіграє значну роль у соціумі, адже воно виконує 

ряд функцій таких як підвищення безпеки 

транспортного та пішохідного руху, сприяння 

запобіганню злочинних дій. Більш того, освітлення 

також може бути елементом естетичного 

оформлення будівель та локацій у вечірній та 

нічний час [1].  

З метою забезпечення безпечних та комфортних 

умов проживання для жителів населених пунктів 

постійно проводиться розширення мережі 

вуличного освітлення та модернізація існуючої. 

Загальна протяжність електричних мереж 

зовнішнього освітлення в населених пунктах 

становить понад 100 тис. км із кількістю світлових 

точок близько 2 млн одиниць. Між тим, існують ще 

системи освітлення поза межами населених пунктів, 

але вони поки що притаманні лише деяким 

магістральним трасам та об’єктам, що розташовані 

поза межами населених пунктів.  

Аналіз статистичних даних та звітів свідчить про 

те, що нинішній стан зовнішнього освітлення 

більшості міст, районних центрів та сіл України є 

незадовільним. Такий стан справ насамперед 

зумовлений низькою енергоефективністю старих 

джерел світла, які не відповідають сучасним 

нормам, що в свою чергу, призводить до того, що 

споживання енергії на освітлення в Україні майже в 

2 рази вище, ніж у розвинених країнах світу [2]. 

За даними попередніх досліджень було виявлено, 

що у  світі близько 20 % виробленої електричної 

енергії витрачається на освітлення, тому 

впровадження енергозберігаючих та 

інтелектуальних технологій із кожним роком стає 

все актуальнішим. Розвинені країни світу постійно 

реалізовують програми, які спрямовані як на 

забезпечення енергозберігаючих способів 

освітлення, так і на збільшення економічності 

освітлювальних приладів [3–5]. 

Серед інших сучасних технологій у сфері 

штучного зовнішнього освітлення активно 

впроваджують автоматизовані системи управління, 

що дозволяють оперативно керувати комутацією 

зовнішнього освітлення, визначати аварійні ділянки 

та виявляти непрацездатні штучні джерела світла 

[5–8]. 

На сьогоднішній день, враховуючи стратегії 

розвитку систем управління та активне 

впровадженням у різні сфери світової економіки 

джерел розосередженої генерації, у тому числі на 

базі відновлюваних джерел електричної енергії, 

розвиваються гібридні системи штучного 

зовнішнього освітлення керовані інтелектуальними 

системами керування [9–12]. 

Мета роботи – аналіз сучасного стану та 

перспектив розвитку систем штучного зовнішнього 

освітлення в Україні, визначення шляхів 

покращення систем штучного зовнішнього 

освітлення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Станом на 01.01.2020 року за даними державної 

статистики електромережі зовнішнього освітлення в 

населених пунктах України характеризуються 

такими параметрами: загальна протяжність – понад 
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124,32 тис. км, загальна кількість світлоточок 

зовнішнього освітлення – понад 3,53 млн одиниць, 

використовується майже 3,38 млн одиниць 

енергозберігаючих джерел світла (95,6 % загальної 

кількості) [5]. 

Між тим, частка світлодіодних джерел світла в 

зовнішніх освітлювальних мережах України 

складають 57 % (рис. 1), що є гарним показником, 

але його потрібно покращувати. 

 
Рисунок 1 – Частка різних типів світлоточок за 

типами джерел світла в Україні станом на 2019 р. 

За результатами аналізу застосування типів 

джерел штучного освітлення в зовнішніх 

освітлювальних мережах, було виявлено, що 

Одеська область має найбільший показник 

застосування світлодіодних джерел світла (рис. 2), 

що складає близько 90 %. Але враховуючи 

лідируючі показники Одеської області за кількістю 

світлоточок, загальна кількість не енергоефективних 

штучних джерел світла у всіх регіонах України 

фактично залишається на високому рівні [5].  

За даними державної статистики, 

Дніпропетровська область за кількістю світлоточок 

входить у п’ятірку областей з високими 

показниками (рис. 3) та займає лідируюче місце 

серед областей за критерієм протяжності мереж 

зовнішнього освітлення населених пунктів (рис. 4). 

Як показав аналіз частки різних типів 

світлоточок за типами джерел світла у 

Дніпропетровській області станом на 2019 р. 

(рис. 5), рівень використання енергоефективних 

штучних джерел світла у зовнішніх освітлювальних 

мережах Дніпропетровської області середній серед 

показників інших областей України та складає 40 %, 

але не достатній для необхідного рівня ефективного 

електроенергоспоживання [5]. 

 

 

Рисунок 2 – Кількісна характеристика світлодіодних джерел світла по областям станом на 2019 р., тис. шт. 

 

 

Рисунок 3 – Кількісна характеристика світлоточок по областям станом на 2019 р., тис. шт. 
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Рисунок 4 – Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів по областям 

 станом на 2019 р., км 

 

 
Рисунок 5 – Частка різних типів світлоточок  

за типами джерел світла у Дніпропетровській 

області станом на 2019 р. 

 

Загальна кількість автоматизованих систем 

дистанційного управління зовнішнім освітленням в 

Україні станом на 2019 рік склала майже 

17,5 тис. шт. Між тим, у ряді областей України 

 

впровадження цих систем залишається на вкрай 

низькому рівні. Серед областей-лідерів у 

впровадженні автоматизованих систем 

дистанційного управління зовнішнім освітленням 

слід відзначити Харківську, Черкаську, Київську, 

Дніпропетровську та Одеську області (рис. 6) [5]. 

Станом на 2019 р. в Україні системами 

зовнішнього освітлення було спожито понад 

820,2 млн кВт/год електроенергії. При цьому, 

витрати на закупівлю електроенергії, спожиту на 

зовнішнє освітлення становлять майже  

1433,0 млн гривень [5]. 

Серед областей-лідерів у споживанні 

електроенергії зовнішніми освітлювальними 

мережами слід відзначити Львівську, 

Дніпропетровську, Харківську, Одеську, Київську, 

Запорізьку області (рис. 7).  

Аналіз кількості електроенергії, спожитої однією 

світлоточкою показав, що найбільші усереднені 

показники мають Закарпатська, Харківська, 

Донецька, Дніпропетровська, Львівська області 

(рис. 8). 

 

Рисунок 6 – Кількісна характеристика автоматизованих систем дистанційного управління  

зовнішнім освітленням по областям станом на 2019 р., шт. 
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Рисунок 7 – Кількісна характеристика спожитої електроенергії зовнішніми освітлювальними мережами  

по областям станом на 2019 р., тис. кВт/год 

 

 

Рисунок 8 – Кількість електроенергії, спожитої однією світлоточкою по областям станом на 2019 р., кВт/год 

 

Фінансування поточних ремонтів та утримання 

фондів зовнішнього освітлення станом на 2019 рік 

становить понад 1170,3 млн грн. Це дозволило низці 

областей успішно провести заходи з модернізації 

систем зовнішнього освітлення [5]. 

Чинником, що сприяє такому стану підгалузі є 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів». 

Між тим, за результатами аналізованих даних 

можна зробити висновок про те, що модернізація 

систем освітлення з урахуванням енергоощадних 

технологій є актуальною в Україні. Проведення 

заходів з модернізації та переоснащення мереж 

зовнішнього освітлення дає можливість економії 

коштів на купівлю електричної енергії, розвантажує 

електромережі та стимулює досягнення бажаного 

рівня енергоефективного споживання електричної 

енергії. 

Додатковим позитивним ефектом від 

модернізації мереж зовнішнього освітлення може 

бути також зниження втрат електричної енергії у 

розподільчих мережах та підвищення надійності й 

керованості мереж зовнішнього освітлення. 

З посеред іншого, заглядаючи в недалеке 

майбутнє та спираючись на розрахунки експертів 

McKinsey, в світі останнім часом з’явилася стійка 

тенденція до створення «розумних» міст, що за 

попередніми оцінками експертів, будуть генерувати 

майже дві третини світового ВВП [10]. 

На сьогоднішній день Україна також має 

розробки та реальні практичні реалізації систем 

«розумного» вуличного освітлення, але вони 

впроваджуються не так активно як у світі, і між тим 

є ряд ще не вирішених задач для активного та 

ефективного впровадження на території нашої 

країни. 

Згадана технологія системи освітлення 

впроваджується із використанням існуючої мережі 

та на основі даних інших систем освітлення 

постійно адаптується до навколишніх умов 

(вимикається або зводиться до мінімуму; 

автоматично вмикається, коли автотранспорт чи 

людина знаходяться у відповідній зоні освітлення), 

забезпечуючи тим самим енергоефективне 
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використання електричної енергії [11]. 

Впровадження технології «розумне освітлення» 

має ряд переваг. По-перше, це перехід із 

традиційного на Led-освітлення, що дозволить 

заощадити 50 % від вартості за електроенергію, так 

як Led-лампочки перетворюють майже всю 

отриману енергію в світлову. По-друге, це 

можливість переходу Led-ламп в «режим 

затемнення», що регулюється відповідним 

програмним забезпеченням та дозволяє споживати 

електричну енергію економно, або і взагалі 

освітлення буде повністю відключено, що у свою 

чергу зекономить ще 35–40 % від вартості 

електроенергії при використанні Led-ламп.  

По-третє, це впровадження адаптивного освітлення, 

що забезпечує керування кожною освітлювальною 

установкою освітлювальної системи окремо [12].  

Тож, впровадження в системи вуличного 

освітлення  інтелектуальних систем освітлення несе 

в собі ряд вагомих переваг з посеред 

освітлювальних мереж із звичайним освітленням: 

 підвищення рівня енергоефективності роботи 

освітлювальних пристроїв на 30–50 %; 

 покращення якості освітлення; 

 створення інтелектуальної мережі 

управління, необхідної для подальшого 

впровадження «Smart city»; 

 підвищення надійності; 

 адаптація систем освітлення до реальних 

погодних умов. 

ВИСНОВКИ. 1.  Стан модернізації зовнішніх 

освітлювальних мереж України має задовільний 

рівень електроенергоефективності, між тим на 

сьогоднішній день ще не досягнуто бажаного рівня 

модернізації та оновлення зовнішніх 

освітлювальних мереж, тому актуальною науково-

практичною задачею є розробка та впровадження 

сучасних методів модернізації та автоматизації 

зовнішніх освітлювальних мереж.  

2.  За даними державної статистики, 

Дніпропетровська область за кількістю світлоточок 

входить у п’ятірку областей з високими 

показниками та займає лідируюче місце серед 

областей за критерієм протяжності мереж 

зовнішнього освітлення населених пунктів, між тим 

не має бажаного рівня електроенергоефективності. 

3.  За результатами проведеного аналізу можна 

зробити висновок про те, що лише комплексний 

підхід до модернізації зовнішніх освітлювальних 

мереж може дати бажаний рівень 

електроенергетичної ефективності. 
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Purpose. The purpose of this work is to assess the current state and prospects for the development of artificial 

outdoor lighting systems in Ukraine as a whole and its regions. To achieve this goal, statistics on the length of outdoor 

lighting networks, types of artificial lighting sources and the level of electricity consumption by these networks by 

region and country as a whole are analyzed. The results of the analysis of statistical data allow us to conclude that the 

modernization of lighting systems taking into account energy-saving technologies is relevant in Ukraine. Carrying out 

measures to modernize and re-equip outdoor lighting networks saves money on the purchase of electricity, unloads 

electricity grids and stimulates the achievement of the desired level of energy-efficient electricity consumption. 

Methodology. Methods of mathematical statistics were used to solve the set tasks and analyze statistical data - to 

study energy consumption by lighting networks. Originality. For the first time the state of modernization of outdoor 

lighting networks in Ukraine was analyzed, the result of which showed that the desired level of modernization and 

renewal of these networks has not yet been achieved, so the urgent scientific and practical task is to develop and 

implement modern methods of modernization and automation of lighting networks. Practical value. Based on the 

results of the analysis, it can be concluded that only a comprehensive approach to the modernization of outdoor lighting 

networks can give the desired level of energy efficiency. Results. As Dnipropetrovsk oblast is one of the five oblasts 

with the highest indicators and ranks among the oblasts in terms of the length of outdoor lighting networks of 

settlements, but does not have the desired level of energy efficiency, new methods and approaches to modernization of 

outdoor lighting in Ukraine. Figures 8, references 12. 

Key words: street lighting, artificial light sources, electric energy efficiency, outdoor lighting networks, light 

points.  
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