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Вступ 

Сьогодні першочерговим питання суспільства є збереження природних 

ресурсів, які видобуваються для отримання енергії. Тому енергозбереження 

грає першочергову роль у раціональному природокористуванні. 

Нераціональне використання енергетичних ресурсів і поступове 

збільшення обсягів їх видобутку, а також мала частка альтернативних джерел 

енергії та незначна в цілому енергоефективність – все це негативно впливає на 

стан навколишнього середовища. 

Ефективне використання традиційних і залучення нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії в суспільне виробництво є актуальне завдання не 

тільки енергетичного, а й економічного характеру, так як енергетика є основою  

Енергозбереження – це новий напрям енергетики, в сферу якого входять 

вивчення шляхів підвищення ефективності використання енергетичних 

ресурсів під час її виробництва, подальшого транспортування, розподілу та 

споживання. 

Енергетичний менеджмент (ЕнМ) – це інструмент для досягнення 

ефективного використання енергетичних ресурсів. Цей термін об'єднує весь 

комплекс організаційно-технічних, інформаційно-аналітичних та нормативно-

правових заходів, які спрямовані на досягнення ефективного споживання 

енергетичних ресурсів. 

Головне завдання ЕнМ – сформувати збалансовану зв'язку «запит енергії – 

пропозиція енергії» відповідно до потреб економіки на макро- і мікрорівнях. 



Система енергетичного менеджменту (СЕнМ), що базується на вимогах 

міжнародного стандарту ISO 50001, дозволить впровадити ефективну практику 

управління енергетичними ресурсами. 

 

1. Основні поняття в сфері енергоефективності та вплив 

енергетики на економіку держави 

 

Енергетичний ресурс – це носій енергії, який використовується або може 

бути використаний при здійсненні господарської та іншої діяльності, а також 

вид енергії (атомна, теплова, електрична) [1, с. 8]. 

Ефективне використання енергії – це використання меншої кількості 

енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення 

технологічних процесів на виробництві [2]. 

Енергетика є базовою галуззю, основою національної економіки, 

найважливішим чинником її розвитку. Від сталої роботи та розвитку паливно-

енергетичного комплексу (ПЕК) сьогодні залежить доля реформ і майбутнього 

розвитку будь-якої країни, в тому числі й України [3]. 

Перед енергетичним сектором в даний час стоїть безліч невирішених 

проблем [4]. Одне з головних питань – це випередження можливостей 

задоволення світової потреби енергії в розрахунку на поновлювані джерела, що 

за визначенням є невиправданим. 

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі 

та рівень життя населення. Метою соціальної держави, яким відповідно до 

Конституції є Україна, має бути забезпечення умов для зростання добробуту 

громадян. Однією з найбільш важливих складових добробуту у цивілізованих 

країнах є забезпечення громадян та компаній необхідними енергоресурсами. 

Гарантією досягнення цієї мети має стати економічно обґрунтоване і екологічно 

безпечне задоволення потреб економіки в енергетичних ресурсах [5, с. 4]. 

Забезпечення економіки і соціальної сфери країни енергетичними 

ресурсами є справою державного значення, адже показники соціально-



економічного розвитку значною мірою залежать від стабільного й ефективного 

функціонування ПЕК України. [6]. 

Основною причиною поновлення Енергетичної стратегії України до 

2035 року обумовлено, враховуючи в повному обсязі тенденції світового 

розвитку енергетичної галузі, акцентом на реалізації заходів щодо 

енергоефективності та енергозбереження. Однією з найважливіших 

стратегічних завдань держави є скорочення до 2035 року енергоємності 

вітчизняної економіки більш ніж в 2 рази [7, с. 9]. Враховуючи те, що в Україні 

основними споживачами енергетичних ресурсів є підприємства різних галузей, 

для реалізації цієї стратегії необхідно створення досконалої системи управління 

енергоефективністю та енергозбереженням на кожному окремому підприємстві. 

Рішенням даної задачі є впровадження системи енергетичного 

менеджменту (СЕнМ). Енергетичний менеджмент (ЕнМ), як наука, включає в 

себе кілька напрямків [8]: організація обліку енергоносіїв і забезпечення 

споживачів постійною інформацією про рівень споживання; моніторинг 

ринку передових технологій та енергоефективного обладнання; організація 

енергетичного аудиту; складання енергобалансів і розробка раціональних 

схем виробництва, транспортування, зберігання і споживання енергоносіїв з 

мінімальними втратами і фінансовими витратами на всіх рівнях. 

У той же час концепція побудови ЕнМ повинна враховувати 

прогресивне зростання споживання енергоресурсів, пов'язаний з ростом 

економічного розвитку суспільства, проблемою обмеженості запасів 

органічного палива, зниження екологічного навантаження на навколишнє 

середовище. Тобто вирішувати завдання оптимального енергозабезпечення 

при мінімальних витратах в умовах зростання цін на енергоносії та зростання 

екологічного навантаження [8]. 

Вплив перерахованих чинників на економічну ефективність виробництва 

представлено на рис. 1. [8]. Як видно зі схеми, негативний вплив зростання цін 

на енергоресурси можливо згладити за рахунок підвищення енергоефективності 

та переходу на поновлювані і нетрадиційні джерела енергії, тобто використати 



шлях, по якому йдуть промислово розвинені країни. Впровадження цих 

напрямків дозволяє знизити витрати на виробництво продукції [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив ЕнМ на підвищення рівня економіки. 

 

Завдання забезпечення прийнятного рівня енергоефективності країни має 

стати безумовним пріоритетом розвитку. При цьому одним з основних цільових 

параметрів, визначених проектом Енергетичної стратегії України на період до 

2035 року, є зниження до 2035 року енергоємності ВВП до рівня 0,17 кг 

нафтового еквівалента на 1 дол. США ВВП України та наближення за цим 

показником до країн зі схожими кліматичними, географічними та 

економічними умовами [7, с. 9]. 

Метою законодавства про енергозбереження в Україні є регулювання 

відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і 

юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаною з 

видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробництвом 

та використанням енергетичних ресурсів, забезпеченням зацікавленості 

підприємств в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих 

технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та 

Зниження витрат на виробництво 
продукції дозволить: 

Використання нетрадиційних і 
відновлюваних джерел енергії 

Раціональне використання 
енергоресурсів 

Зростання цін на 
енергоносії 

Підвищити 
конкурентоспроможність 

 

Знизити 
енергоємність 

Збільшення витрат 
на виробництво 

Збільшити обсяги 
виробництва 



технологічного обладнання, закріплення відповідальності юридичних і 

фізичних осіб у сфері енергозбереження [9, с. 3]. 

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» на кожному рівні 

управління від державного до локального (об'єкта господарювання) повинні 

бути фахівці, що відповідають за енергоефективність [8]. Тобто 

енергоефективність можна представити у вигляді ієрархічної піраміди (рис. 2.) 

[8] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ієрархічна структура управління енергоефективністю. 

 

Беручи до уваги, що енергетика є однією з найбільш важливих проблем, 

що стоять перед міжнародним співтовариством, 15.06.2011 р. опубліковано 

міжнародний стандарт ISO 50001:2011 на системи енергетичного менеджменту, 

так як за оцінками експертів стандарт може справити позитивний вплив 

приблизно на 60 % споживаної світової енергії. 

У ряді європейських країн (Данії – DS 2403:2001, Швеції – SS 627750:2003, 

Ірландії – I.S. 393:2005, Іспанії – UNE 216301:2007), а також в США (ANSI/MSE 

2000:2005) і Південній Кореї (KS A 4000:2007) були прийняті і успішно 

застосовуються національні стандарти в області енергоменеджменту (рис. 3) ще 

до офіційного прийняття стандарту ISO 50001 [10]. Ці стандарти стали 

предвістником появи стандарту ISO 50001, що виступає в якості одного з дієвих 

засобів підвищення енергоефективності підприємств [11]. 

Рівень суб’єкта господарювання 

Рівень області (міста) 

Рівень регіону (галузі) 

Рівень держави 



Відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту – Вимоги та 

настанови щодо застосовування» енергоефективність – це відношення 

корисного ефекту діяльності або виробленої продукції до кількості спожитої 

енергії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Національні стандарти – предвістники стандарту ISO 50001. 

 

Міжнародний стандарт ISO 50001 є фундаментом для побудови 

ефективного енергетичного менеджменту на підприємстві. 

Призначення стандарту – надати підприємствам керівництво з метою 

оптимізації процесу енергоспоживання та системного управління цим 

процесом. Побудова ефективної СЕнМ є, крім іншого, потужним інструментом 

для зниження витрат енергоресурсів. 

Виконання вимог стандарту ISO 50001 має цілий ряд прямих та непрямих 

вигод організаційного, фінансового та репутаційного характеру (рис. 4) [12]. 

Система енергоменеджменту на підприємстві може впроваджуватися як 

самостійно, так і в поєднанні з іншими системами менеджменту в області 

якості, навколишнього середовища, охорони праці та виробничої безпеки, 

фінансів, управління ризиками, на підприємствах будь-якого типу і розміру. 

Стандарт ISO 50001 заснований на моделі системи менеджменту, 

спрямованої на постійне поліпшення [13]. В основу стандарту ISO 50001, так 

само як і в основу стандарту ISO 9001, покладений цикл «Плануй – Виконуй – 

Контролюй – Покращуй» (цикл PDCA). 
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EN 16001 ISO 50001 

ANSI/MSE 2000:2005 

KS A 4000:2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Ефект організаційного, фінансового та репутаційного характеру при 

виконанні вимог стандарту ISO 50001. 

 

Фахівці в області енергоменеджменту повинні володіти як питаннями 

управління, так і питаннями технічних аспектів виробництва (табл. 1.). 

Важливим моментом в забезпечення енергоефективності підприємства є 

залучення до процесу енергозбереження кваліфікованих фахівців. 

В енергоменеджмент підприємства входять наступні дії: 

- аналіз і оцінка результатів і проведення поліпшень і коригувань в 

області енергоменеджменту; 

- розподіл відповідальності серед персоналу, призначення провідного 

спеціаліста проекту; 

Організаційний ефект 
 Розробка 
корпоративних 
документів, що регулюють 
енергоменеджмент; 
 Синергетичний ефект 
від збалансованого 
розподілу функцій в галузі 
енергозбереження по 
підрозділам; 
 Залучення всіх 
категорій персоналу в 
енергозбереженні за 
рахунок мотивації і 

 ї 
 

Фінансовий ефект 
 Поліпшення 
фінансових показників 
компанії за рахунок 
прямої економії всіх видів 
енергоресурсів; 
 Скорочення витрат, 
виявлення та усунення 
невиробничих витрат; 
 Підвищення 
фінансової прозорості 
компанії; 
 Гарантії інвестування 
в енергозберігаючі 

 

Репутаційний ефект 
 Іміджева 
привабливість організації, 
що реалізує політику 
енергозбереження, в очах 
бізнес-партнерів, 
населення та органів 
влади; 
 Висока репутація 
організації як успішної в 
підвищенні своєї 
енергоефективності. 

Забезпечення 
інвестиційної 
привабливості і 
зростання вартості 
( і і і ) і  

Забезпечення 
управлінської 
прозорості та 
підвищення керованості 

і  

Підтримка іміджу і 
репутації компанії як 
вигідного і надійного 
партнера. 

Забезпечення стабільної конкурентоспроможної організації 

     



- розробка заходів в галузі енергозбереження; 

- розробка енергетичної стратегії підприємства; 

- реалізація заходів. 

Таблиця 1 

Керуючі і технічні аспекти 

Позначення Аспекти менеджменту Технічні аспекти 
Do 

(Робіть) 
Управління обладнанням, 
системами, процесами 

Проекти, проектування, 
покупка енергоресурсів 

Plan 
(Плануйте) 

Показники, ресурси, цілі, 
політика 

Управління 
енергоданими, оцінки 

Act 
(Корегуйте) Аналіз з боку керівництва Ефективність системи 

Check 
(Перевіряйте) 

Внутрішні аудити, що 
попереджають і 
коригувальні дії 

Вимірювання, 
моніторинг 

 

Стандарт ISO 50001 розроблений таким чином, що його можна 

інтегрувати в інші системи менеджменту, особливо в системи менеджменту 

якості і охорони навколишнього середовища. 

Елементи системи менеджменту якості (СМЯ – ISO 9001), а також вже 

розроблена раніше документація (робочі процедури, технологічні 

регламенти, стандарти підприємства) можуть стати основою і фундаментом 

для робіт по впровадженню системи енергоменеджменту. Саме тому такі 

різні системи менеджменту можуть бути легко інтегровані одна в одну (рис. 

5) [14]. 

Технологічно реалізація системного підходу здійснюється на основі 

розробки і впровадження комплексу заходів, структурованих відповідно до 

концепції постійного поліпшення, відомої як «цикл Шухарта-Демінга» (табл. 2) 

[15]. 

Енергоменеджмент на підприємстві - це не модна тенденція 

сьогоднішнього дня, це відхід від традиційного уявлення, що підвищення 

енергоефективності лише технічна проблема, що вимагає тільки впровадження 



нових енергозберігаючих технологій. Енергозбереження та енергоефективність 

на підприємстві - це комплексне завдання, вирішення якого відводиться 

методам управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Інтеграція СЕнМ і системи менеджменту якості. 

 

Таблиця 2 

Система заходів енергетичного менеджменту  

Елементи 
циклу PDCA Перелік заходів 

Планування 

(Plan) 

Розробка документів в області енергетичного планування; 
ідентифікація, впровадження та аналіз правових вимог у галузі 
енергоефективності; проведення енергетичного огляду на 
основі аналізу використання і споживання енергії, визначення 
місць значного енергоспоживання і можливостей для 
поліпшення енергетичних характеристик; встановлення і 
коригування базового визначення показників енергетичних 
характеристик; впровадження і підтримка в актуальному стані 
задокументованих цілей і завдань в галузі енергоефективності. 

Інтеграція СЕнМ 

Вище керівництво 

управління 

 

проектування 
і розробка 

закупівлі виробництво продажі 

Система 

 

 

СМЯ СЕМ СМБ СЕнМ 

Менеджмент 
якості 

Екологічний 
менеджмент 

Менеджмент 
безпеки 

Енергетичний 
менеджмент 

Інтеграція цілей і завдань 

Створення системи персоналу 

Інтеграція робочих елементів 



Виконання 

(Do) 

Забезпечення необхідної компетентності персоналу; 
організація процесу внутрішнього і зовнішнього обміну 
інформацією про енергетичні характеристики та 
енергоменеджмент; розробка документації СЕнМ і створення 
необхідних умов для управління нею; визначення та 
документація вимог енергетичної ефективності при здійсненні 
закупівельної діяльності. 

Контроль 

(Check) 

Здійснення моніторингу, вимірювання та аналізу видів 
діяльності, що визначають енергетичні характеристики; оцінка 
виконання правових вимог у галузі енергозбереження; 
проведення внутрішнього аудиту СЕнМ; управління 
невідповідностями, виконання коригувальних і запобіжних 
дій; аналіз СЕнМ з боку керівництва підприємства. 

Виконання 

(Act) 

Виконання дій щодо постійного поліпшення загальної 
результативності діяльності підприємства в сфері 
енергозбереження та СЕнМ. 

 

Модель системи енергоменеджменту (рис. 6) [16], яка запропонована в 

стандарті ISO 50001, заснована на використанні методології Шухарта-Демінга, 

відомої як «Plan – Do – Check – Act» (цикл PDCA) – цикл безперервного 

поліпшення, який передбачає включення енергоменеджменту в повсякденну 

організаційну практику управління підприємством. 

Енергоменеджмент є дуже перспективним на сьогоднішній день 

напрямком розвитку промислового підприємства, і за рахунок впровадження 

подібної системи можна скоротити частку енерговитрат виробництва як 

мінімум на 10-15 %. Завдяки енергозбереженню, крім того, досягається 

значний екологічний ефект в промисловості, так як знижується рівень 

забруднення навколишнього середовища. 

Головні вигоди, на які орієнтується топ-менеджмент, приймаючи рішення 

про застосування нового стандарту, – це бажання наблизити діяльність 

підприємства в галузі енергозбереження до найкращої світової практики, 

підтвердивши цей факт сертифікатом, а також отримати економію 

енергоресурсів. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Модель системи енергоменеджменту в ISO 50001. 

 

Застосування подібних стандартів є справою добровільною. Це вибір 

керівництва підприємства, яке усвідомило, що енергозбереження – не тільки 

технічна проблема, яка вимагає витратних енергозберігаючих заходів, а й 

менеджерська проблема, яка вимагає заходів організаційно-управлінського 

характеру. 

 

2. Впровадження ISO 50001 на промисловому підприємстві 

 

Енергополітика 

Енергопланування 

Впровадження та 
функціонування 

Перевірка 

Безперервне 

 

Аналіз з боку керівництва 

Моніторинг, 

ірю а  а а а із 
Внутрішній аудит системи 

Невідповідності, корекція, 
коригувальні та запобіжні дії 



Впровадження системи енергетичного менеджменту (СЕнМ) 

інструментами ISO 50001 на промисловому підприємстві повинно починатися з 

документального оформлення рішення керівника підприємства про створення 

СЕнМ на підприємстві [17]. Для цього необхідно зробити наступні дії: 

- видати наказ про створення системи енергоменеджменту на підприємстві 

з конкретним визначенням її цілей і найближчих завдань; 

- призначити керівника служби енергоменеджменту та поставити йому в 

обов'язок визначення основних процесів управління споживанням 

енергоресурсів, реалізації поставлених завдань, організації роботи з 

підтримання в робочому стані системи управління, координацію діяльності 

служби енергетичного менеджменту. 

Послідовність процесу впровадження СЕнМ на промисловому 

підприємстві – це низка характерних етапів, виконання яких є обов’язковим для 

ефективного функціонування СЕнМ на підприємстві [18, 19, 20]: 

а) розробка Політики енергозбереження підприємства; 

б) розробка Програми енергозбереження підприємства; 

в) розробка Програми енергетичного менеджменту; 

г) узагальнення функції ЕнМ на підприємстві; 

ґ) формування служби енергоменеджменту; 

д) запровадження комплексу енергетичного моніторингу; 

е) створення комплексу внутрішніх стандартів підприємства, що 

регламентують функціонування СЕнМ; 

є) розробка програм мотивації, інформування та навчання персоналу у 

сфері енергозбереження; 

ж) документування СЕнМ; 

з) проведення аудиту СЕнМ; 

и) проведення сертифікації СЕнМ. 

Відповідно до стандарту ISO 50001 текст енергетичної Політики повинен 

містити такі пункти: 



а) зобов'язання керівництва постійно підвищувати енергоефективність 

підприємстві, уважно ставитися до витрачання енергоресурсів; 

б) визначення мети і завдання системи енергоменеджменту; 

в) зобов'язання керівництва забезпечувати персонал інформацією і 

ресурсами, необхідних для реалізації цілей енергозбереження; 

г) зобов'язання дотримуватися чинного законодавства України при 

здійсненні Політики енергозбереження. 

Політика енергозбереження має бути сформульована так, щоб була 

зрозуміла будь-якому співробітнику підприємства. 

Після розробки Політики енергозбереження необхідно розробити 

Програму енергозбереження підприємства. Програма енергозбереження 

підприємства повинна включати [21]: 

- декларацію енергетичної політики підприємства, що описує цілі 

енергозбереження та завдання на кожному етапі; 

- принцип розподілу обов'язків і відповідальності за проведення робіт з 

енергозбереження. 

Далі слід визначити початковий стан і підготувати Програму 

енергозбереження, оцінивши ефективність використання енергетичних ресурсів 

і надійність роботи енергокомплексу підприємства в цілому, для чого 

необхідно: 

- зібрати вихідні дані з використання енергоресурсів у всіх підрозділах 

підприємства; 

- провести аналіз використання енергоресурсів на аналогічних 

виробництвах і підприємствах конкурентів; 

- провести аналіз використання енергії на підприємстві та виявити сфери 

найбільшою і найменшою ефективності; 

- визначити частку енерговитрат у структурі собівартості продукції; 

- визначити перспективи використання енергії та енергоресурсів з 

виділенням першочергових і перспективних заходів; 



- підготувати звіт про оцінку ефективності та надійності роботи 

енергокомплексу з проектом програми підвищення енергоефективності; 

- у проекті Програми енергозбереження привести конкретні заходи, 

терміни їх виконання, розрахунок передбачуваного економічного ефекту від 

скорочення витрат енергоресурсів; 

- визначити цільові показники виконання Програми та індикатори її 

виконання по підприємству в цілому і по підрозділах окремо; 

- у додатку Програми включити заходи щодо підвищення 

енергоефективності по підрозділах із зазначенням заходів і складу виконавців. 

Наступним етапом є визначення джерел фінансування Програми, для чого 

необхідно: 

а) скласти кошторис витрат по кожному пункту програми, включаючи 

програми для окремих підрозділів; 

б) виділити заходи, які не потребують фінансування, і заходи з поточного 

ремонту поза сферою проведення заходів підвищення енергоефективності; 

в) визначити спрямованість проведення заходів та можливості 

підприємства для їх фінансування; 

г) визначити можливі джерела фінансування (в основному це внутрішні 

ресурси, кредити міжнародних інститутів енергозбереження та сприяння 

розвитку альтернативної енергетики, регіональних програм енергозбереження). 

При реалізації Програми необхідно: 

- забезпечити регулярне проведення нарад щодо реалізації програми на 

рівні підприємства і в підрозділах. У роботі нарад повинні брати участь 

представники служби енергоменеджменту; 

- мотивувати працівників на виконання заходів Програми; 

- ввести щотижневий енергоаудит в підрозділах підприємства. 

Енергоаудит не повинен мати формальний характер і може бути забезпечений 

робочими групами з енергозбереження в підрозділах; 

- забезпечити моніторинг виконання заходів щодо реалізації Програми 

цільових показників. 



Далі необхідно провести оцінку результатів виконання Програми та внести 

корективи: 

- оцінити результати виконання Програми в частині підвищення надійності 

роботи енергетичного комплексу підприємства; 

- оцінити економічну ефективність проведення заходів підвищення 

енергетичної ефективності; 

- підготувати звіт про результати реалізації Програми. Звіт повинен 

містити відомості про етапи виконання програми і може ставитися до певної 

дати при ще не закінченій програмі; 

- на нараді служби енергоменеджменту провести аналіз виконання заходів 

підвищення енергоефективності та прийняти рекомендації щодо подальшого 

планування робіт; 

- ухвалення коректив до виконання Програми та визначення джерел 

фінансування. Задіяти у фінансуванні нових заходів підвищення 

енергоефективності накопичену економію коштів в результаті проведення 

попередніх заходів; 

- забезпечити матеріальне і моральне винагороду учасників завершених 

робіт із засобів отриманої економії. 

Розроблення Програми енергоменеджменту включає в себе [21]: 

- обґрунтування цілей і задач енергозбереження (планових значень 

відповідних показників) на визначений період часу для встановлених 

пріоритетних аспектів діяльності підприємства в сфері енергозбереження; 

- вироблення організаційних, техніко-технологічних і економічних заходів 

та дій (як мало витратних, так і потребуючих значних капіталовкладень) для 

досягнення прийнятих підприємством цілей і задач енергозбереження; 

- оформлення програми ЕнМ у вигляді самостійного документа і 

встановлення порядку його систематичного корегування і доповнення. 

Наступний етап – проведення енергетичного аналізу. Оскільки для 

виконання цього виду діяльності може вимагатися ліцензія, то для отримання 

якісних результатів службі енергоменеджменту рекомендується формувати 



для виконавців формальне технічне завдання і контролювати виконання всіх 

зазначених вимог. В технічному завданні можуть бути визначені терміни, 

перелік об'єктів, форми звітності, період аналізу накопичених даних. 

Прийом звіту за підсумками проведення енергетичного аналізу повинен 

бути також колективним: крім супроводу на об'єктах представники групи ЕнМ 

повинні ретельно перевірити всю інформацію [22]. Зокрема, в звіті за 

підсумками виконання енергетичного аналізу повинні бути: 

- законодавчі вимоги; 

- види використовуваної енергії; 

- обсяг споживання енергоресурсів за аналізований період; 

- аналіз структури споживання енергії; 

- відомості про витрати на енергоресурси підприємства; 

- аналіз використання енергоресурсів підприємства; 

- аналіз втрат енергії (розрахунок нормативної величини втрат); 

- метрологічне забезпечення процесу аналізу втрат; 

- виявлення областей значного споживання енергії. 

Подальші дії служби енергоменеджменту повинні базуватися на 

достовірних і узгоджених результатах енергетичного аналізу і обов'язково 

включати в себе формування енергетичної базової лінії, визначення 

показників енергетичних результатів, визначення енергетичних цілей, завдань 

і планів заходів. 

Критичний аналіз зібраної інформації на основі структурних моделей 

виробництва дозволяє зробити обґрунтовані висновки щодо 

енерготехнологічної ефективності підприємства, а також розробити комплекс 

організаційно-технічних заходів щодо його підвищення. Крім того, 

порівняльний аналіз питомих енергетичних витрат на випуск продукції 

встановленої якості з показниками підприємств аналогічного профілю і 

галузевої нормою витрат енергоресурсів на однойменну продукцію дозволяє 

прийняти рішення про необхідність модернізації досліджуваного 



технологічного процесу. Дані дії енергоменеджера пов'язані з реалізацією 

функцій планування і організації. 

Досвід функціонування систем енергоменеджменту в розвинених 

країнах показує, що для забезпечення намічених цілей щодо істотного 

скорочення витрат на енергоресурсів необхідно створити Енергетичну 

комісію, ввести в структуру управління підприємства енергоменеджерів, 

залучити велике число працівників підрозділів, які є основними споживачами 

енергоресурсів і суттєво впливають на енергоефективність виробництва. 

Енергетична комісія підприємства – спеціальний колегіальний орган 

управління енергоменеджменту. Її основне завдання – вирішення складних 

питань управління споживанням енергоресурсів з використанням підтримки 

вищого керівництва підприємства. Ця підтримка повинна виражатися не 

тільки у вигляді заохочення персоналу та стимулювання, а й офіційно, через 

орган, який об'єднує різні відділи, служби та підрозділи, усі керівники яких 

зобов'язуються прийняти на себе зобов'язання, а також зобов'язати своїх 

співробітників працювати відповідно до найкращої практики 

енергоменеджменту.  

Очолювати Енергетичні комісії (комітети) повинні перші заступники 

керівників, а іноді, наприклад, на середніх підприємствах, і керівники, які 

мають достатні повноваження в галузі управління підприємства в цілому. 

Персональний склад Енергетичної комісії встановлюється наказом керівника 

підприємства. Зазвичай в неї включаються керівники або заступники 

керівників служб і відділів, а також керівники найбільш енергоємних 

виробничих підрозділів підприємства, які беруть участь у створенні СЕнМ і 

забезпечують її функціонування. Голова Енергетичної комісії є представником 

вищого керівництва і головною відповідальною особою на підприємстві за 

проведення в життя енергетичної Політики підприємства [23, с. 84-85]. 

Згідно положень стандарту ДСТУ ISO 50001 необхідно спочатку 

визначити всі найбільш енергоємні виробничі підрозділи, технологічні процеси, 

установки і агрегати, а потім встановити енергетичний базис, який 



розробляється на рівні всіх енергетичних та виробничих показників базового 

періоду. СЕнМ повинна містити документальне підтвердження процедури 

розроблення енергетичного базису.  

Для оцінки енергоефективності і міри досягнення встановлених цілей 

підприємства необхідно визначити показники енергетичної ефективності. 

Показники енергоефективності повинні оновлюватися і постійно 

порівнюватися з базовим енергоспоживанням [24]. 

В якості основи системи енергоменеджменту можна застосувати метод 

цільового енергетичного моніторингу (ЦЕМ). Метод цільового енергетичного 

моніторингу був розроблений і широко застосовується на великих промислових 

підприємствах Західної Європи та США в якості однієї з частин загальної 

структури управління підприємством. За оцінками Британського агентства з 

енергоефективності, впровадження ЦЕМ знижує поточні витрати на 

енергоресурси в грошовому вираженні на 10-20 % без додаткових витрат на 

модернізацію технологій. Найчастіше впровадження ЦЕМ рекомендується як 

першочерговий захід в комплексній програмі з підвищення енергоефективності 

[23, с. 76-77]. 

Метод ЦЕМ вимагає чіткої організаційної структури, відповідальної за 

його функціонування. Ядром такої структури виступає служба енергетичного 

менеджменту, а периферійними ланками – центри енергетичного обліку. 

Загальні принципи побудови ЦЕМ наступні. Підприємство розбивається на 

окремі центри енергетичного обліку. Приклад окремих центрів обліку [23, с. 

77]: 

- великі енергоспоживачі (печі, котли, технологічні лінії установки); 

- підрозділи підприємства (цехи, відділення, дільниці); 

- окремо розташовані будівлі; 

- системи (опалення, вентиляції, кондиціонування; освітлення); 

- підприємство в цілому. 

Розподіл підприємства на окремі ЦЕМ може проводитися різними 

способами, однак від правильності організації цього етапу залежить загальна 



ефективність роботи ЦЕМ. Занадто велика кількість центрів енергетичного 

обліку зробить систему ЦЕМ громіздкою та неоперативною, а надмірне 

укрупнення центрів енергетичного обліку призведе до великої похибки в оцінці 

параметрів енергоспоживання. Кожен з виділених є відокремленим 

споживачем, основною характеристикою якого служить кількість спожитого 

енергоресурсу даного виду за обліковий період. Ці відомості регулярно 

збираються з усіх центрів енергетичного обліку в кінці кожного облікового 

періоду і надходять у службу енергоменеджменту [23, с. 77]. 

Рекомендується застосовувати засоби діагностичного аудиту 

енергоефективності, які дозволяють впровадити сучасні інформаційні smart-

технології у СЕнМ підприємства та автоматизувати виконання таких складових 

стандарту  ISO 50001, як встановлення енергетичної базової лінії, індикаторів 

енергоефективності, здійснення моніторингу та необхідних вимірювань для 

визначення рівня енергоефективності, проведення енергоаналізу, 

енергопланування та формування технічних звітів тощо.  

Результати моделювання показують [25], що застосування діагностичного 

аудиту енергоефективності електромеханічної системи (основний споживач 

енергії) як інструменту системи енергоменеджменту дозволить знизити 

споживання активної енергії на 10 %, реактивної – на 30 %, підвищити в 1,5 

рази залишковий ресурс до паспортного його значення, ККД – на 8 %, 

коефіцієнт потужності – на 9 %, знизити втрати на 33 %. 

Надалі необхідно розробити комплекс внутрішніх стандартів підприємства 

(СТП), що регламентують функціонування СЕнМ (рис. 7): 

- технічний облік енергоресурсів; 

- взаємодія служби ЕнМ і підприємства; 

- моніторинг Програми енергозбереження; 

- система енергетичного менеджменту підприємства; 

- умови вибору енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ). 

В результаті впровадження СТП досягається: 

а) формалізація стандартних процедур; 



б) вища прозорість процесів реалізації ЕЗЗ; 

в) нормативна база для впровадження системи енергоменеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Комплекс внутрішніх стандартів, які регламентують СЕнМ. 

 

Впровадження Стандарту підприємства по СЕнМ має включати в себе: 

- вибудовування бізнес-процесів управління енергоефективністю 

відповідно до стандарту і цілей підприємства; 

- проведення аналізу нормативних документів підприємства на предмет 

відповідності вимогам Стандарту і формування рекомендацій щодо внесення 

змін; 

- розробку алгоритму розрахунку енергоспоживання для кожного 

об'єкта, включеного до реєстру об'єктів енергоспоживання по кожному виду 

ресурсу; 

- розробку програмного забезпечення, методик розрахунку питомих 

норм; 

- проведення аналізу існуючої діяльності служб підприємства в частині 

планування, нормування та енергозбереження. Оформлення звіту із 

зазначенням об'єктів і предметів аналізу; використаних критеріїв 
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ефективності діяльності; недоліків і упущень, що знижують ефективність 

заходів енергозбереження; 

- формування бази даних енергоспоживання підприємства і факторів, від 

яких залежить його рівень; 

- формування організаційної структури СЕнМ; 

- проведення первинного навчання енергоменеджерів з розробкою 

перспективного плану їх навчання (терміни, місце навчання, програма); 

- організацію моніторингу енергоспоживання і параметрів, що впливають 

на енергоспоживання (розробляються форми подання інформації, визначаються 

періодичність). Як в перехідний період, так і після впровадження СЕнМ; 

- щоквартальне складання проміжних звітів з розробкою коригувальних 

заходів, рекомендацій; 

- після одного року з моменту впровадження – проведення аудиту 

впровадженої СЕнМ та підготовка звіту про результати її роботи. 

Системний підхід до енергетичного аудиту включає огляд, аналіз, 

критику, генерування варіантів, оцінку варіантів і їх оптимізацію (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Схема критичного аналізу результатів енергетичного аудиту 
Аналізований 

параметр 
Головне 

питання Дійсні факти Альтернативи Обрана 
альтернатива 

Мета Що 
робиться? 

Що необхідно? 
Чому? 

Що ще могло б 
бути зроблено? 

Що повинно 
бути зроблено? 

Засоби Як це 
робиться? Чому так? 

Яким ще чином це 
може бути 
зроблено? 

Як це повинно 
бути зроблено? 

Місце Де це 
робиться? Чому там? Де ще це могло б 

бути зроблено? 
Де це повинно 

бути зроблено? 

Час 
Коли це 

повинно бути 
зроблено? 

Чому тоді? Коли ще це могло 
б бути зроблено? 

Коли це повинно 
бути зроблено? 



Джерело 

Звідки 
надходять 

вихідні 
ресурси? 

Чому це 
джерело? 

Які інші джерела 
могли б 

використовувати
ся? 

Яке джерело 
повинен 

використовуват
ися? 

Стік 
Куди прямує 

скидання 
ресурсів? 

Чому туди? 
Куди ще він може 

бути пере 
направлений? 

Куди він повинен 
бути 

спрямований? 

 

Подібний енерготехнологічний аналіз дозволяє надати економічні оцінки, 

що ведуть до повністю обґрунтованих інвестиційних рішень. 

Аудитори СЕнМ досліджують усі бізнес-процеси організації і здатні 

відзначити усі області, які вимагають підвищеної уваги в аспекті забезпечення 

відповідності вимогам обраних стандартів. 

Послідовні кроки циклічного процесу проведення енергетичного аудиту 

(рис. 8) можна умовно об'єднати в рамках чотирьох етапів. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема проведення енергетичного аудиту. 

 

Етап 1. Досвідчений аудитор шляхом зовнішнього огляду обладнання і 

бесід з фахівцями може виявити місця неефективного використання 

енергоресурсів. Після вивчення звітності підприємства аналізується 

ретроспективна інформація про споживання енергії в основних виробництвах 

і установках. 

Етап 2. Складається карта споживання енергії, як по всім енергоносіям, 

так і за технологічними процесами, установкам і цехам (будівлям). Кожному 
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будинку, процесу та установці присвоюється код, який використовується в 

подальшій роботі. Інформація про споживання енергії повинна включати 

дані, як за поточний період, так і за минулі роки. Динаміка споживання 

енергії дозволяє зробити об'єктивний висновок про ефективність її 

використання. 

На стадії розробки карти споживання енергії складаються енергетичний 

і матеріальний баланси, які дозволяють виявити для кожного об'єкта 

фактори, що впливають на її споживання. Енергетичні баланси дозволяють 

здійснювати контроль відповідності фактичних показників 

енергоспоживання нормативним. 

Етап 3. Проводиться більш детальний аналіз енергетичної та 

економічної ефективності можливих заходів щодо економії енергоресурсів. 

Після такого аналізу уточнюється технічно і економічно обґрунтована 

програма економії енергії. За результатами проведених робіт складається звіт 

з метою прийняття рішення про проведення намічених енергозберігаючих 

заходів. Звіт включає опис об'єкта, що інспектується, результати технічного і 

економічного аналізу. Він закінчується рекомендаціями з енергозбереження. 

Етап 4. Впровадження розробленої програми енергозбереження. 

Аудитор виконує функції консультанта і здійснює нагляд за реалізацією 

програми. 

Основні етапи проведення сертифікації системи енергоменеджменту 

підприємства [23, с. 73]: 

- організація і проведення оціночного аудиту наявної системи 

енергоменеджменту підприємства на відповідність стандарту ISO 50001. 

Формування та подання звіту про ступінь відповідності діяльності компанії 

вимогам стандарту із зазначенням невідповідностей і рекомендаціями щодо 

їх усунення; 

- організація і проведення навчальних заходів для вищого керівництва, 

представників служб і відділів головного енергетика, головних механіка та, 

технолога, учасників проекту по впровадженню, внутрішніх аудиторів; 



- планування; 

- визначення споруд, обладнання, процесів і персоналу, в значній мірі 

зачіпаючих енергоспоживання (ідентифікації енергетичних аспектів); 

- виявлення законодавчих та інших вимог у галузі енергозбереження; 

- визначення енергополітики, енергоцілей і показників, програм ЕнМ; 

- розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень в СЕнМ; 

- встановлення необхідного рівня компетентності персоналу; 

- складання плану-графіка розробки необхідної документації; 

- розробка документації, керівництва з описом елементів стандарту ISO 

50001, документованих процедур, положень про підрозділи, інструкцій; 

- впровадження розроблених документів в постійну практику роботи 

компанії. Організація і проведення внутрішніх аудитів. Проведення спільно з 

вищим керівництвом аналізу функціонування системи енергоменеджменту. 

Проведення оцінки по правилам сертифікаційного органу. 

На рис. 9 наведена модель організації СЕнМ, яка рекомендована для 

запровадження на промислових підприємствах. Представлена модель СЕнМ 

показує всю послідовність організації енергоменеджменту. Тільки за умови 

виконання всіх етапів даної моделі може бути досягнутий позитивний 

результат. 

 

Висновки 

 

Раціональне і екологічно відповідальне використання енергетичних 

ресурсів є одним з головних пріоритетів енергетичної політики більшості 

держав світу. Україна сильно відстає в галузі енергозбереження, притому 

володіючи величезним потенціалом і досить низькою ефективністю 

енергоспоживання. 

Енергія є одним із видів ресурсів, який вимагає такого ж управління, як 

будь-який інший ресурс підприємства. Тому здійснення реального 



поліпшення енергетичної ефективності на підприємстві має ґрунтуватися не 

тільки на технічних рішеннях, але і на більш досконалому управлінні. 

З метою реалізації енергетичної стратегії України щодо скорочення 

рівня енергоємності вітчизняної економіки необхідно впроваджувати 

систему управління енергетичними ресурсами, тобто систему енергетичного 

менеджменту на основі ISO 50001. 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 



Міжнародний стандарт ISO 50001 є фундаментом для побудови 

ефективного енергетичного менеджменту на підприємстві і призначений 

надати підприємствам керівництво з метою оптимізації процесу 

енергоспоживання та системного управління цим процесом. 
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