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Анотація. У статті розкрито необхідність та проблеми 

енергоефективності за допомогою введення та вдосконалення вітчизняними 

підприємствами систем енергетичного менеджменту (СЕнМ), яка відповідає 

вимогам стандартів ISO серії  50 000. 
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Abstract. The article deals with ways of solving energy problems through the 

introduction and improvement of domestic enterprises energy management systems 

(EnMS) that meets the requirements of ISO 50000 series. 

Keywords: energy management, energy management system, energy saving. 

Вступ.  

Проблема енергозбереження є однією з найважливіших проблем усіх 

країн, у тому числі і України, так як наші енергоресурси використовуються 

вкрай неефективно. Енергозбереження є високоефективним і відносно швидко 

реалізованим методом покриття потреб економіки в енергоресурсах. Тому 

енергозбереження є найважливішим напрямком енергетичної політики в нових 

економічних умовах [1]. 



Виклад основного матеріалу. 

Україна є енергозалежною країною і задовільняє свої паливно-

енергетичні потреби за рахунок власних ресурсів менш ніж на 50%. 

Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2 рази перевищує 

енергоємність ВВП розвинутих країн світу і продовжує зростати. В зв`язку з 

цим важливою стратегічною лінією державної політики розвитку економіки є 

енергозбереження, що реалізується шляхом розроблення нових 

енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій, ефективних 

систем, засобів контролю за енерговикористанням і захистом довкілля від 

забруднення та впровадження інтегрованого енергетичного і економічного 

менеджменту. 

Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС , тим самим взяла на себе 

зобов’язання щадо енергетичної реформи відповідно до угоди та Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства. Також повинні буди ринкові 

механізми впровадження СЕнМ та заходів з ЕЕД,  проте,  щоб вони 

запрацювали потрібна регулятивна база за методом «ББ» (бублика та батога). 

Національна нормативно-правова база знаходиться в розробці. Нині 

національне законодавство знаходиться  в стадії гармонізації щодо 

запровадження ЕЕ та СЕнМ. На сьогодні чинним є Закон про 

енергоефективність будівель (Директива 2010\31\ЄС), Закон України про 

енергоефективність (Директива 2010\27\ЄС), пов’язані закони: Про ринок 

природного газу (прийнято), Про ринок електроенергії (у Парламенті), про 

засади Енергосервісу  (коригування), Публічні закупівлі (у розробці), Закон 

України з енергетичної ефективності. Однією з вимог  ЗУ України з 

енергоефективності є іпрровадження СЕнМ на великих підприємствах. 

Прийняття закону заплановано на кінець (листопад) 2016 року.    

Впровадження СЕнМ на підприємстві є широко поширеною світовою 

практикою. Так у 2011 році Міжнародна організація зі стандартизації ввела в 

дію стандарт ISO 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту.  В Україні 



цей стандарт був гармонізований в 2014 р.  Модель СЕнМ представлена для 

розгляду  на рис. 1. 

 
Рис. 1 . Модель системи енергетичного менеджменту 

ISO 50001 надає основи, які дозволяють організаціям: 

• розробити політику в сфері енергозбереження; 

• встановити цілі і завдання для досягнення мети політики в сфері 

енергозбереження; 

• використати дані для кращого розуміння енергоспоживання та прийняття 

рішень з цих питань; 

• вимірювати результати підвищення рівня енергоефективності; 

• проводити аналіз ефективності впровадження політики в сфері 

енергозбереження; 

• постійно поліпшувати роботу системи енергетичного менеджменту на 

підприємстві. 

Енергетичний менеджмент включає в себе організацію оптимального 

функціонування і розвитку енергетичної частини будь-якого виробництва на 

основі досягнень науки, техніки, технології. Це обстеження основного і 

допоміжного виробництва. Крім того, необхідно: 

- відстежувати рішення місцевої влади, що стосуються даного  

виробництва, екології, споживання енергії, тощо; 

- знати компанії-виробники енергетичних послуг та обладнання; 



- знати технологію виробництва, торгові та збутові організації; 

- добре розуміти концепцію енергетичного менеджменту та енергетичної 

ефективності; 

- володіти економічними знаннями, знати принципи формування бюджету 

підприємства і методи розробки бізнес-планів у галузі енергетичної 

ефективності [4]. 

Структура стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2 Структура стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 

 

Процедуру впровадження СЕнМ доцільно почати зі складання карти 

споживання енергії на підприємстві.  У випадку утруднення складання карти  

можна зосередитися на попередньому підрахунку споживання енергії найбільш 

важливими споживачами. Всі види енергії (електроенергія, газ, мазут тощо) 

повинні бути враховані, так само як споживання води.  

Показання основних лічильників та інших приладів і систем обліку та 

контролю необхідно знімати щодня або не рідше одного разу на тиждень для 

отримання даних щодо загального споживання газу, електроенергії, води тощо. 
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За наявності додаткових лічильників необхідно перевірити, чи встановлені вони 

в необхідних місцях. Зняття показань додаткових лічильників проводиться 

щодня, щотижня або щомісяця залежно від рівня споживання енергії [5]. 

Необхідно проводити збір даних за обсягом виробництва та з 

використання сировини. Якщо споживання енергії повністю залежить від 

певних параметрів, наприклад, від якості вихідних матеріалів або температури 

повітря, то ці параметри повинні бути прийняті до уваги або навіть змінені - 

там, де це можливо.  

Наступним кроком є аналіз даних. На даному етапі слід провести 

розрахунок ключових даних (у тому числі питоме споживання енергії на 

одиницю виробленої продукції) на підприємстві в цілому і для окремих 

особливо енергоємних споживачів. Ці дані можуть бути використані для 

порівняльного аналізу з метою вивчення впливу заходів з енергозбереження на 

вищезгадані параметри і обсяг виробництва.  

Енергетичний менеджер повинен користуватися розрахунковими даними в 

якості «індикатора» для швидкого реагування в разі раптового зростання рівня 

споживання енергії. Для цього доцільно розробити математичну модель 

споживання енергії, що враховує обсяг виробництва та інші важливі параметри 

із застосуванням методу регресійного аналізу. Використовуючи дану модель, 

можна досить просто зробити порівняння розрахункового і дійсного рівня 

споживання енергії. 

Завершуючим етапом є планування енергозбереження. Великі проекти з 

раціонального використання енергії повинні бути проаналізовані з урахуванням 

пріоритетності виконання заходів та складено план діяльності на рік .Дуже 

важливо, щоб заходи з енергетичного менеджменту не стали одноразової 

кампанією [3].  

Висновки.  

СЕнМ стає невід'ємною частиною системи модернізації підприємства. 

Необхідно розуміти, що впровадження СЕнМ у вже недалекому майбутньому  

України стане обов’язковою законодавчою вимогою та дозволить вивести 



підприємство на більш високий енергоефективний рівень, підвищити 

продуктивність, зменшивши при цьому обсяг споживаних ресурсів. 
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