
Отримуючи переваги від 
співробітництва з членами 
громад та організацій на 

місцевому та міжнародному 
рівнях 

Дев'ять головних переваг членства в CIGRE 
Існує багато переваг членства в CIGRE та участі у роботі CIGRE. Наші члени 
називають дев'ять основних переваг членства. Для індивідуальних членів, 
колективних членів кожна перевага надана і обґрунтована організацією, програмою та 
результатами.

Бути готовими до майбутнього 

Унікальна структура CIGRE і підхід до роботи в CIGRE 
полягають у залученні  членів  до обміну знаннями на 
користь перспективи розвитку галузі. Вочевидь, такий 
обмін неможливий в межах однієї організації 

• Програма знань CIGRE базується на найсучаснішому 
досвіді тисяч фахівців галузі.
• CIGRE об'єднує все це в стратегію, яка чітко 
зосереджена на вирішенні ключових питань, проблем і 
тенденцій енергетичних систем сьогоднішнього і 
завтрашнього дня.
• Технічна рада CIGRE перетворює стратегію у 
комплексну, прагматичну, технічну програму роботи, яка
постійно корегується та поглиблюється
• Використовуючи сучасні техніки та технології, робочі 
групи CIGRE систематично розвивають перевірені 
практикою знання , що сприяє розвитку галузі.
•

01 Аналізувати рішення з різних точок 
зору з усіх континентів земної кулі

Для прийняття оптимальних рішень щодо питань 
функціонування енергосистеми необхідно також 
приймати до уваги проблеми захисту довкілля, питання 
законодавства, регулювання, технологій і ринків. 
Унікальна глобальна мережа практикуючих членів 
CIGRE передбачає представництво в мережі 
професіоналів з усіх географічних регіонів. Кожна 
робоча група зазвичай має експертів з кожного 
континенту, а не тільки Європи або США.
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Вчитися на реальному світовому 
досвіді, уроках і успіхах

В спільному, глобальному співтоваристві прагматичних 
фахівців, члени CIGRE діляться передовим досвідом, 
технічними знаннями та рішеннями, відкрито і всебічно 
обговорюють  реальний світовий досвід, уроки та успіхи. 
Підключившись та навчаючись таким чином, вони 
заощаджують час, гроші і зменшують ризики.
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Вирішувати локальні проблеми

CIGRE представлена своїми членами в 90 країнах світу, в 
59 країнах працюють Національні Комітети. Національні 
комітети – це волонтерські організації. Вони реалізують 
глобальні стратегічні та технічні плани CIGRE з метою 
розробки рішень проблем, які виникають в 
енергосистемах. Запропоновані рішення спільно 
використовуються в глобальній мережі CIGRE, але в 
кінцевому підсумку застосовуються на місцевому рівні.

В Національних комітетах працюють найбільш 
вмотивовані, обізнані професіонали в галузі 
електроенергетики в вашій країні. CIGRE надає вам 
доступ до них і, отже, можливість вирішення місцевих 
проблем, будь-то існуючих чи таких, що виникнуть.
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Для експертизи енергосистем 
CIGRE є не тільки провідним світовим лідером, 
найбільш авторитетним джерелом знань і досвіду в 
сфері енергосистем, у порівнянні з іншими семінарами, 
конференціями та іхніми організаторами,  CIGRE також 
є найбільш економічно ефективним.

Відгуки та подяки
Дивіться на нашому веб-сайті відео , де члени нашої 
спільноти розповідають про свій досвід роботи з 
CIGRE .

Джерело найбільш авторитетної 
довідкової інформації

Як і сама організація, публікації CIGRE є авторитетними 
технічними джерелами знань про енергетичні системи. 
Постійно зростає кількість публікацій CIGRE, доступних на 
e-cigre.org, вони є послідовними у своєму неупередженому,
прагматичному, прикладному характері. По всьому світу
професіонали енергетичної галузі використовують
можливість  публікацій в CIGRE для інформування спільноти
про свої плани, прийняті рішення, розробку обладнання та
технічних рішень.
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Отримати об'єктивні данні 

Ще одним унікальним аспектом роботи в CIGRE є її 
неприбутковий, волонтерський характер. Підхід, що 
ґрунтується на фактах CIGRE, є абсолютно неупередженим, 
нейтральним і відкритим для  відвертих дискусій і дебатів 
щодо будь-яких питань, тенденцій і проблем, що стоять 
перед енергетикою. У CIGRE немає прихованих питань.
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Зв'язки із 
фахівцями галузі з 
технічних питань

Розширюйте вашу індивідуальну 
мережу контактів та мережу 
контактів вашої організації, профіль 
та вплив, беручи участь у заходах CIGRE, 
робочих групах та написанні та перегляді 
звітів та брошур.
Фахівці з передачі та розподілу електроенергії  
можуть комунікувати  з експертами консалтингових
фірм  та користуватись  їхніми інноваціями на 
некомерційній основі.
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Отримати доступ до провідних 
світових експертів 

Склад членів CIGRE високопрофесіональний. Ключові 
позиції в CIGRE займають провідні технічні фахівці, які 
мають багаторічний досвід роботи в енергетичній галузі,  
які визнані на міжнародному рівні старшими колегами як 
світові лідери. Це стосується всіх рівнів CIGRE, від членів 
Робочих груп  до Дослідницьких комітетів та членів 
Технічної Ради. Члени Технічної Ради обираються 
Адміністративною Радою та мають високий рівень лідерства 
у своїй конкретній сфері знань; таким чином , вони 
утворюють групу  досвідчених експертів, що охоплюють всі 
аспекти галузі. Підтримуйте зв’язок із членами CIGRE як із 
вашими колегами в інклюзивних, колегіальних ситуаціях, 
навчаючись у них 
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Розвивати свої навички

Розширюйте свої індивідуальні та організаційні навички 
завдяки унікальному оточенню в CIGRE, а також широким 
можливостям навчання.
Професійний розвиток вашої організації полегшується 
завдяки участі в роботі CIGRE, що є особливо актуальним 
для невеликих або ізольованих організацій, які не можуть 
легко отримати доступ до рівноправних відносин. 
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Передивіться коротке 
відео про переваги 
членства

cigre.org
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