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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні системи енергозабезпечення со�

ціально�значимих об'єктів побудовані на базі
типових рішень. Переважна більшість енерго�
систем вищеназваних об'єктів мають низьку
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENERGY AUDIT

У статті представлено обгрунтовані авторами теоретико$методичні засади та розроблені практичні рекомен$
дації щодо проведення енергетичного аудиту в Житомирському національному агроекологічному університеті. Роз$
крито на базі авторських схем та методик механізм проведення енергоаудиту, запропоновано алгоритм енергетично$
го обстеження, який базується на комплексному економіко$технологічному аналіз і об'єкта та його енергосистем, а
саме: визначення виду енергетичного обстеження; порядок проведення і складання кошторису обстеження; аналіз
ступеня ефективності використання енергії і енергоносіїв (електрична енергія, теплова енергія, вода); розробку по$
тенційних енергозберігаючих заходів; особливості побудови енергетичного балансу. Висвітлено сучасний стан та
основні тенденції проведення енергоаудиту соціально$значимих об'єктів, який дає можливість знайти альтернативні
шляхи економії енергоресурсів, виявити першочергові енергозберігаючі заходи та технології, а також розробити
основні прогнозні показники отримання економічного ефекту від впровадження системи енергоаудиту в цілому з
урахуванням основних напрямів стратегії розвитку об'єкту.

In the article the authors proved the theoretical and methodological foundations and practical recommendations on
conducting energy audit in Zhytomyr agroecological National University. Exposed at the author's schemes and methods
mechanism of energy audit, energy audit algorithm is based on a comprehensive economic and technological analysis
and object and its energy systems, including: determining the type of energy audit; procedure of examination and
budgeting, analysis of the degree of energy efficiency and energy (electricity, heat, water); the development potential of
energy saving measures; features of energy balance. The modern state and main trends of energy socially significant
facilities which enables to find alternative ways of energy savings, identify priority energy efficiency measures and
technologies, and develop key forecast indicators obtain economic benefits from the introduction of energy in general,
with the main directions development strategy object.
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запроектовану енергоефективність та значні
перевитрати в споживанні енергії по відношен�
ню до проектних показників. Вибір технічних
рішень, що забезпечують збільшення енерго�
ефективності, на наше переконання, повинен
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базуватися на комплексному аналізі та оцінці
економічних ефектів альтернативних варіантів
споживання енергії за даними всеохоплюючо�
го енергетичного обстеження. Тому енергетич�
ний аудит є основою для регулювання взаємо�
відносин між споживачами та постачальника�
ми енергії щодо прийняття взаємоузгоджених
рішень. Як вважає більшість науковців світу,
проблема підвищення ефективності викорис�
тання та економії енергоресурсів стане однією
з найактуальніших для кожної країни в умовах
поглиблення глобальної енергетичної кризи.

Однією за найбільш гострих проблем Украї�
ни на сучасному етапі її розвитку є стабільність
енергозабезпечення і ефективність викорис�
тання енергоресурсів. Процедури, засоби та
методи енергетичного аудиту мають проходи�
ти крізь науково�технічне обгрунтування. По�
ложення про порядок організації енергетичних
обстежень, затверджене наказом Держкоме�
нергозбереження України від 29.04.1999 р. за №
27, стосується тільки нормативних та правових
засад проведення енергетичних обстежень. За
підрахунками науковців на сьогодні в Україні
на енергопостачання будівель витрачається
біля 40% паливно�енергетичних ресурсів, таким
чином в умовах фінансової та енергетичної
кризи є гостра необхідність та доцільність сут�
тєвого зменшення енерговитрат. Таким змінам
може сприяти широке впровадження передо�
вих західних технологій енергозбереження та
збільшення використання сучасних новітніх
приладів, систем, технічних засобів та рішень
для підвищення ефективності використання
енергії. У зв'язку з чим, формування системи
науково�технічного аналізу процедури, методів
та засобів енергетичного аудиту стає першо�
черговим як для науки так і для практики гос�
подарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основою формування системи проведення
енергетичного аудиту є застосування науково�
го підходу до розробки технологічно обгрун�
тованих, прогресивних норм витрат енерго�
носіїв, який проводиться на засадах досліджен�
ня та планування витрат енергоресурсів з вра�
хуванням динаміки їх споживання за тривалий
період часу.

Цей підхід достатньо детально висвітлений
у роботах С.С. Антоненко[8], М.А Голуб [12],
Я.В. Белинская[13], В.М Кошельник [7], Л.Л То�
важнянський [6], С.В. Кострюков [9], Ю.В. Шуль�
гин [7], В.О. Юрескул [11], М.М. Шовкалюк [12]
та ін. Енергетичне обстеження дуже тісно по�

в'язане із енергозбереженням Стівен Шульц
(Schultz, 2011). Разом з тим, звертає на себе ува�
гу та обставина, що в багатьох виконаних ро�
ботах недостатньо аргументованим є тлумачен�
ня ролі та місця потенціалу енергозбереження
систем теплопостачання незважаючи на те, що
саме дослідження потенціалу енергозбережен�
ня є однією з основних цілей проведення енер�
гетичного аудиту.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є на основі виявлення

нових теоретичних засад формування системи
енергоаудиту та вдосконалення існуючих ме�
ханізмів його проведення запропонувати прак�
тичні рекомендації щодо удосконалення мето�
дики енергоаудиту як основного інструменту
забезпечення мотивації енергозаощадження
об'єктів господарювання і покращення енерге�
тичного балансу країни в цілому.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведення енергетичних обстежень на

основі нових теоретико�методичних засад, що
здатні об'єктивно та якісно визначити потен�
ціал енергозбереження системи теплопоста�
чання та забезпечити ранжування і якісну оці�
нку показників економічної ефективності інве�
стицій в енергозберігаючі заходи основне зав�
дання системи сучасного аудиту. Разом з тим,
сучасний стан економіки не дозволяє розрахо�
вувати у найближчий період обсяги та джере�
ла фінансування технічного переоснащення ви�
робництва та запровадження енергоефектив�
них технологій. Тому сучасна методика прове�
дення енергоаудиту потребує внесення суттє�
вих коригувань в оцінку основних техніко�еко�
номічних показників функціонування об'єктів
у майбутні періоди, особливо після часткового
впровадження енергозберігаючих заходів. При
формуванні системи енергетичного аудиту
особлива увага повинна приділятись аналізу
нормативної літератури, щодо питань виконан�
ня енергетичних обстежень систем теплопос�
тачання та аналізу розроблених для деяких міст
України міських енергетичних планів, схем теп�
лопостачання та енергетичних аудитів [13]. На
наше переконання, сучасний енергоаудит пе�
редбачає комплексне обстеження підприємств,
організацій, будинків і окремих виробництв з
їх ініціативи з метою визначення можливостей
економії споживаної енергії і допомоги підпри�
ємству в здійсненні економії на практиці шля�
хом впровадження механізмів енергетичної
ефективності, а також з метою впровадження
системи енергетичного менеджменту.
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Енергетичний аудит можна проводити за
всіма напрямами діяльності підприємства таки�
ми, як теплопостачання, вентиляція й кондиці�
ювання, водопостачання й водопідготовка, во�
довідведення й очищення стоків, електропос�
тачання, контрольно�вимірювальні прилади і
апаратура, газопостачання, димовідведення,
будівництво та технології, технічна діагности�
ка будівельних конструкцій будинків, екологія
та ін. Предметом енергетичного аудиту є забез�
печення системного обстеження витрат пали�
ва й енергії, аналіз і розробка рекомендацій з
ефективного використання енергоресурсів. Го�
ловною метою енергетичного аудиту є пошук
можливостей енергозбереження і допомога
суб'єктам господарювання у визначенні на�
прямів ефективного енерговикористання.

Наше бачення призначення сучасного енер�
гетичного аудиту базується на розширенні
спектру комплексного вирішення наступних
задач:формування карти використання об'єк�
том паливно�енергетичних ресурсів; розробка
на основі техніко�економічного аналізу за�
ходів, спрямованих на зниження втрат енергії;
пропонування програми економії енергоре�
сурсів і раціонального енергокористування та
визначення потенціалу енергозбереження;
фінансова оцінка енергозберігаючих заходів.

Енергетичний аудит проводиться енерго�
сервісними компаніями чи незалежними екс�
пертами (енергоаудиторами), що уповноважені
суб'єктами господарювання на його проведен�
ня. Методикапроведення енергетичного ауди�
ту перш за все залежить від повноти інфор�
мації, що прагне одержати і за яку бажає пла�
тити клієнт (рис. 1).

Енергоаудит поділяють на простий (огляд
енергоспоживання, заснованого на даних
лічильників будинку) та комплексний і трудо�

місткий (визначення та ідентифікація всіх на�
прямів витрат енергії і передбачення установ�
ки нового стаціонарного вимірювального ус�
таткування його тестування), після детальної
перевірки видаються обгрунтовані рекомен�
дації. Існують різні способи проведення енер�
гоаудиту. За термінами проведення енергетичні
обстеження поділяють на: первинні; чергові;
позачергові. За обсягами робіт, є просте (експ�
рес — обстеження); повне (комплексне) інстру�
ментальне обстеження. Простий енергетичний
аудит передбачає поверховий збір інформації
з енерговикористання та розроблення типових
для даного об'єкту енергоспоживання реко�
мендацій з енергозбереження. Він забезпечує
базове енергетичне обстеження, робить за�
гальні висновки про споживання енергії.

На наше переконання, повний (комплекс�
ний) енергетичний аудит як аналітично�розра�
хунковий метод обстеження з більш детальною
оцінкою потенціалу енергозбереження, ство�
рення енергетичного паспорту, розробки пито�
мих норм на споживання паливно�енергетич�
них ресурсів і плану організаційно�технічних
заходів щодо енергозбереження. Цей метод
допомагає визначити потенційну економію
енергії. По перше, варто підрахувати кількість
енергії, спожитої всіма основними видами ус�
таткування і порівняти дану величину з загаль�
ним енергоспоживанням. Також дозволяє про�
вести високоякісний енергоаудит, заснований
на науковому підході, дослідженні і вимірі
різних параметрів, а також на досвіді експер�
та, тобто забезпечує детальне енергетичне об�
стеження; використовує такі прийоми, як рег�
ресійний аналіз і енергетичний баланс, для точ�
ного визначення енергоспоживання; розглядає
широке коло можливостей енергозбереження,
включаючи структурні зміни такі, як когенера�

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
  

   
  

   
  

  

   
   

   

Рис. 1. Методика визначення етапів порядку проведення енергетичного аудиту

Джерело: авторське бачення побудоване на матеріалах [1; 3; 4; 13].
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ція чи децентралізація на базі використання
альтернативних джерел палива. Методика про�
ведення енергетичного аудиту передбачає на�
ступні етапи (рис. 2).

У реальному житті частіше зустрічається
об'єднання кількох методів проведення енер�
гетичного обстеження. Такий підхід має на
увазі використання складних аудиторських
прийомів, але, замість пошуку широкого кола
можливостей з економії енергії, він фокусуєть�
ся на невеликій кількості технологій енергоз�
береження.

Однією з найбільш складних обговорюва�
них умов у переговорному процесі між енерго�
аудиторською компанією та енергоспоживачем
є визначення вартості проведення енергетично�
го обстеження, яка залежить від структурної
складності громадської організації та, як на�
слідок, обсягу обстеження. Необхідно здійсни�
ти попередній виїзд спеціалістів�енергоауди�
торів до громадської організації з метою огля�
ду та проведення робочих зустрічей з керівниц�
твом та персоналом.

Обчислення капітальної вартості проекту з
енергозбереження — це ключовий момент
звіту. Неправильно оцінені витрати можуть

легко підірвати довіру до цілого звіту. Звичай�
но причина недооцінки витрат викликана не не�
дооцінюванням витрат, а не урахуванням за�
гальної вартості компонентів. До них слід
віднести такі компоненти, які є невичерпани�
ми:вартість закупівлі енергозберігаючого ус�
таткування; закупівельна вартість допоміжно�
го устаткування; витрати на доставку (митні
формальності й установка устаткування); стра�
хування; витрати на ізоляцію; тестування і вве�
дення установки в експлуатацію; виплати за
консультаціїї; витрати на переміщення вироб�
ничого устаткування та ін.

Основні джерел інформації з енергоспожи�
вання включають: витрати за період (рік, дека�
да, місяць), за паливо, воду, електричну енер�
гію, покази лічильників, характеристика ого�
роджувальних конструкцій, проектна докумен�
тація по об'єкту. При цьому враховуються як
обсяг споживання, так і тарифи та вартість
різних видів спожитої енергії та енергоносіїв.
У разі відсутності лічильників при енергоаудиті
може бути застосовано спеціальне вимірюваль�
не обладнання. Методика проведення аналізу
показників енергоспоживання наведено на ри�
сунку 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  

  
 

 
 

   
  

   
 

  
  

   
  

 

 

  
 

  
 

Рис. 2. Методика визначення порядку проведення енергетичного аудиту
Джерело: авторське бачення побудоване наматеріалах [1; 3; 4; 13].

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
  

    
  

  
   

  
 

  
   

 

Рис. 3. Методика аналізу показників енергоспоживання

Джерело: авторське бачення побудоване на матеріалах [1; 3; 4; 13].
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Споживач повинен збирати покази
лічильників не менше як раз на місяць,
щоб одержувати ймовірну інформацію
про енергоспоживання. Чим більше
буде контрольно�вимірювальних при�
ладів для моніторингу споживання па�
ливно�енергетичних ресурсів тим точ�
нішим буде аналіз.

За визначеними теоретико�мето�
дичними засадами опрацьованими здо�
бувачем та кафедрою економічної
теорії та інтелектуальної власності Жито�
мирського національного агроекологічного
університету було проведено у м. Житомир
організацією "СТРОВ ЕНЕРЖИ" (опалюваль�
не обладнання) енергетичний аудит у Жито�
мирському Національному Агроекологічному
Університеті за адресою: вул. Корольова, 39, м.
Житомир щодо реконструкції системи опален�
ня будівель університету з новим будівництвом
автоматизованої котельні на біомасі (пелети
деревени). Проектом передбачається, відпові�
дно до вимог чинних нормативних документів
заходи:

— перерізи провідників обрані по довго�
строково припустимому струмі в нормальному,
аварійному і після аварійному режимах, наван�
тажень по вітру і ожеледиці, а також по при�
пустимим відхиленням напруги;

— децентралізоване керування світильни�
ками з урахуванням зміни природного освіт�
лення.

Проведений енергетичний аудит дозволив
здійснити економію закладу у грошовому екв�
іваленті на 401257,75 грн. у рік.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані теоретико�

методичні засади проведення енергетичного
аудиту дають можливість здійснити аналіз ви�
користання енергетичних потужностей, вияви�
ти позитивні та негативні їх наслідки, економі�
чний ефект від впровадження Енергетичний
аудит — це комплексне енергетичне обстежен�
ня будівлі, що включає: збір вихідних даних,
складання балансів споживання та розподілу
енергії, аналізу фінансової та технічної інфор�
мації, виявлення нераціональних втрат, розроб�
ку енергозберігаючих заходів, видачі рекомен�
дацій і визначення ефекту від їх впроваджен�
ня.

Його основною метою є оцінка ефектив�
ності використання паливно�енергетичних ре�
сурсів і розробка ефективних заходів для зни�
ження витрат будівлі. Результатом робіт з енер�
гоаудиту є інформаційний продукт, оформле�

ний у вигляді технічного звіту. Можливостями
енергетичного аудитує правильне визначення
стратегії і тактики енергозбереження, визна�
чення заходів енергозбереження, досягнення
енергонезалежності будівлі, скорочення пря�
мих і непрямих витрат на виробництво і со�
бівартість продукції, отримання кредитів та
застосування інвестицій [2].

За допомогою удосконалення теоретико�
методичних засад проведення енергетично�
го аудиту можливо здійснити експертизу
стану енергоспоживання та обрахувати еко�
номічний ефект від впроваджених заходів.
Це надасть можливість всім секторам еконо�
міки перейти на шлях енергозаощадження і
покращити енергетичний баланс в цілому у
країні.
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