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У статті розроблено та апробовано систему показників для оцінювання потенціалу та 
ефективності енергозбереження в закладах освіти на прикладі ПТУ м. Івано-Франківська. На 
основі дослідження нормативно-правових та наукових джерел, наявної статистичної 
інформації обґрунтовано систему показників для аналізу потенціалу та ефективності 
енергозбереження в освітніх закладах, до якої включено: 1) кількісні показники споживання 
ПЕР; 2) приведений контингент студентів; 3) питомі витрати ПЕР на одного студента; 
4) рівень використання лімітів на споживання ПЕР; 5) вартісні показники споживання ПЕР; 6) 
потенціал енергозбереження за окремими ПЕР; 7) показники енергозбереження від 
внутрішнього споживання. Проаналізовано ефективність управління енергозбереженням на 
прикладі системи закладів професійної технічної освіти м. Івано-Франківська, що дозволило: 
дослідити ефективність інтенсивного та екстенсивного напрямів реалізації політики 
енергозбереження та її зростання в умовах децентралізації; виявити тенденцію зростання 
показника енергозбереження від внутрішнього споживання для теплоенергії й електроенергії, 
що відображає нарощування темпів реалізації заходів з оптимізації використання ПЕР та 
енергозбереження інтенсивного та екстенсивного впливу; виявити зростання потенціалу 
енергозбереження в розрізі усіх ПЕР під впливом багатьох чинників і наявність можливостей 
його реалізації шляхом впровадження адміністративно-організаційних та техніко-
технологічних заходів. 
 
In the article the system of indicators for assessing the potential and efficiency of energy saving in 
educational institutions developed and tested by the example of vocational schools of Ivano-Frankivsk. 
On the basis of the study of regulatory and scientific sources, available statistical information, the 
system of indicators for the analysis of the potential and efficiency of energy saving in educational 
institutions is substantiated, which includes: 1) quantitative indicators of consumption of FER; 2) 
adapted contingent of students; 3) the spend of FER on a single student ; 4) the level  of the FER limit  
using; 5) cost indicators of FER consumption; 6) the potential of energy saving for individual FER; 7) 
indicators of energy saving from domestic consumption. The efficiency of energy saving management is 
analyzed on the example of professional technical education institution system in Ivano-Frankivsk, 
which allowed: to study the efficiency of intensive and extensive directions of energy conservation policy 
implementation and its growth in conditions of decentralization; to reveal the tendency of increase of 



the energy saving index from domestic consumption for heat and electricity, which reflects an increase 
in the pace of implementation of measures to optimize the use of FER and energy saving of intensive and 
extensive impact; to reveal the growth of the potential of energy saving for all FER under the influence 
of many factors and the opportunity availability for its implementation through the introduction of 
administrative, organizational, technical and technological measures. 
 
Ключові слова: енергозбереження, потенціал енергозбереження, ефективність 
енергозбереження в освітніх закладах, ефективність управління енергозбереженням.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Останнім часом значна увага приділяється проблемам управління процесами енергозбереження та 
енергоефективності в освітніх закладах. Особливу роль при управлінні енергозбереженням має достовірність і 
повнота даних моніторингу енергоспоживання для обґрунтування дієвих рішень. Методологія оцінювання суттєво 
відрізняється залежно від застосовуваних підходів, методів, мети тощо, не забезпечуючи вичерпності, достовірності 
та повноти даних.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Різні 
аспекти енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів у закладах освіти досліджували вітчизняні 
та зарубіжні вчені Денисюк С. П. [10], Дешко В. І. [11,12], Фаренюк Г. Г. [13], Шевченко О. М.[12],  Шовкалюк 
М.[12], Верхотуров О. М. [12] та інші. Проте, виявлено ряд недостатньо розкритих питань через застосування 
традиційного інструментарію.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Поглибленого дослідження потребує 
розроблення та апробація системи показників для оцінювання потенціалу та ефективності енергозбереження в 
закладах освіти. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Цілі статті: 1) обґрунтувати систему показників для 
аналізу потенціалу та ефективності енергозбереження в освітніх закладах; 2) проаналізувати ефективність 
управління енергозбереженням на прикладі закладів професійної технічної освіти м. Івано-Франківська. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.   
Аналіз впливу чинників на споживання ПЕР потребує розроблення інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень щодо напрямів і заходів з енергозбереження. Міжнародний досвід характеризується 
зростанням обсягів накопичення інформації, яка надається установами щодо споживання відновлюваних та 
невідновних енергоресурсів, показників енергетичної ефективності, парникових газів, реалізації потенціалу 
енергозбереження та вторинних енергоресурсів тощо.  

До індикаторів ефективності управління енергозбереженням в освітніх закладах  відповідно до  чинних 
нормативно-правових та програмних документів слід включити показники аналізу ефективності реалізації політики 
енергозбереження [1]:  

- показник енергозбереження від внутрішнього споживання у базовому році; 
- тарифи на ПЕР в розрізі їх видів; 
- структура споживання ПЕР (структура кінцевого споживання ПЕР); 
- базовий рівень споживання ПЕР та житлово-комунальних послуг; 
- планове енергозбереження до 2020 (згідно Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року 

повинно скласти 9% від середнього внутрішнього споживання енергії); 
-  термомодернізація бюджетних установ (50% до 2020 року) [2]; 
- облік споживання теплової енергії та води (100%) [2]; 
- частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (10% у 

2015 р.) [3]; 
- зменшення обсягів використання природного газу для виробництва теплової енергії (35%) [4]; 
- зменшення обсягів видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з 

енергозабезпечення бюджетних установ (50% за ДЦП) [4]; 
- зменшення обсягів споживання ПЕР (15-20%) [5]; 
- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (15-20%) [5]; 
- потенціал енергозбереження (згідно форми оцінювання регіонального співробітництва); 
- динаміка питомого споживання ПЕР [6]; 
- частка витрат на ПЕР у собівартості послуг; 
- потенціал енергоощадності (можлива кількість зекономлених ПЕР); 
- обсяг надання освітніх послуг, тис грн; 
- структура витрат на енергію; 
- термомодернізація до 20 відсотків будівель бюджетних установ [2]; 



- запровадження 100-відсоткового комерційного обліку споживання природного газу, теплової енергії та 
води у будівлях бюджетних установ та житлових будинках [2]; 

- частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до загальної 
потужності котелень регіону; 

- частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних видів палива або відновлюваних 
джерел енергії за звітний період, відсотків до загального обсягу виробленої теплової енергії в регіоні за звітний 
період [7]; 

- класи будівель за енергопрофілями.  
Згідно форми для  моніторингу енергоспоживання об’єктами бюджетної сфери Держенергоефективністю 

запроваджено підхід «знизу-вгору» щодо формування бази оцінювання потенціалу енергозбереження, яка 
передбачає відображення наступних індикаторів [8]: рік забудови ;будівельний об’єм будівлі, м3; площа основної 
будівлі (без підвалів, горищ,ганків), м2; кількість персоналу, що розміщується у будівлі, люд.; кількість слухачів 
учбових закладів (ВНЗ, ПТУ), люд; вид теплозабезпечення; забезпечення гарячою водою; наявність теплового 
пункту; наявність приладів обліку енергоресурсів; наявність припливної вентиляції; режим роботи, діб на рік; режим 
роботи, год на добу; споживання теплоенергії, Гкал; споживання гарячої води, м3; споживання газу, м3; споживання 
електроенергії, кВт год; споживання холодної води, м3; споживання твердого палива, тонн. 

В межах проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» [9] для моніторингу пропонують 
обчислювати додатково: показник енергозбереження від внутрішнього споживання, що обчислюється як 
співвідношення зменшення обсягу споживання і-го енергоресурсу до фактичного споживання у базовому періоді, та 
потенціал енергозбереження за формулою 1: 
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де біфі СС ,  – фактичне споживання і-го енергоресурсу у звітному і базовому періодах відповідно. 

 
Споживання енергії чи ПЕР прийнято оцінювати за кількістю використаної енергії чи енергоресурсів 

певного виду, а в якості показника енергетичної результативності енергозбереження застосовуються кількісні 
значення або вимірювані величини енергетичної результативності згідно з методологією установи [10]. Результати 
дослідження наведено в табл.1. 

 
Таблиця 1. 

Вартісні показники, 
тис. грн. Види 

енергоносіїв та 
комунальних 
послуг 

Ліміт на 
січень-
грудень 
2017р. 

Факт. спо-
живання  за  
січень-
грудень 
2017р. 

% вико-
нання Ліміт на 

2017р. 

Факт. 
спож. у 
2017р. 

% 
вико-
нання 

Фактично 
профінан-
совано за 
січень-
грудень 

2017 р., тис. 
грн. 

% фінан-
суван-ня 

Електроенергія, 
тис. кВт год 

1441 1388 96,3 1789 1777 99,3 1754,1 98,7 

Теплоенергія, 
Гкал 

5411 4788 88,5 7924 7680 96,9 7911,3 103,0 

Холодна вода,  
м

3 
18990 26544 139,8 

Водовідведення, 
м

3 
18990 31856 167,8 

372 364 97,7 357,0 98,2 

Всього, тис. грн х х х 10084,7 9819,9 97,4 10022,4 102,1 

 
Згідно наведеної інформації рівень споживання електроенергії та теплоенергії у 2017 році нижче 

затверджених лімітів, що свідчить про ефективність реалізації заходів з енергозбереження щодо споживання 
енергоресурсів. Зазначена ситуація обумовлена розширенням обсягів запровадження заходів щодо 
термомодернізації будівель, встановлення індивідуальних опалювальних пунктів на твердому паливі, 
енергоощадних ламп освітлення, оптимізації організації навчального процесу тощо. Нульовий рівень споживання 
природного газу обумовлений використанням централізованої системи опалення в ПТУ м. Івано-Франківська. 
Водночас, спостерігається перевищення лімітів споживання води та послуг з водовідведення через ветхість систем 
водопостачання і водовідведення у місті, що обумовлює аварії. 

Рівень фінансування витрат на електроенергію та послуги з водопостачання і водовідведення нижче від 
необхідного через значні перевитрати, що можуть обумовлюватися скороченням контингенту студентів. 



Проте, наведеної інформації недостатньо для прийняття управлінських рішень, тому пропонуємо проводити 
дослідження енергоефективності з використанням сформованої системи показників (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Аналіз ефективності управління енергозбереженням у ПТУ м. Івано-Франківська 
Роки Відхилення 

Показники 
2013 2014 2015 2016 2017 од. % 

Використання електроенергії, тис. 
кВт год 

1786 1459 1416 1285 1388 -399 -22,3 

Використання теплоенергії, Гкал 5754 5194 4548 4537 4788 -966 -16,8 

Використання холодної води , м3 38993 38556 38422 38301 26544 -12449 -31,9 

Водовідведення, м3 47317 47233 47013 46897 31856 -15461 -32,7 

Приведений контингент студентів, 
осіб 

4820 4635 4854 4563 4456 -364 -7,6 

Питомі витрати електроенергії на 
одного студента, тис. кВт год/(рік 
особу) 

0,371 0,315 0,292 0,282 0,311 -0,06 -16 

Питомі витрати теплоенергії на 
одного студента, Гкал/(рік особу) 

1,194 1,121 0,937 0,994 1,075 -0,12 -10 

Питомі витрати холодної води на 
одного студента, м3/(рік особу) 

8,090 8,318 7,916 8,394 5,957 -2,13 -26,4 

Питомий обсяг послуг з 
водовідведення на одного студента, 
м3/(рік особу) 

9,817 10,191 9,685 10,278 7,149 -2,67 -27,2 

 Рівень використання лімітів на 
споживання електроенергії, % 

101,1 96,4 99,4 84,37 96,32 -4,78 -4,7 

 Рівень використання лімітів на 
споживання теплоенергії, % 

98,9 97,1 82,3 80,72 88,49 -10,41 -10,5 

 Рівень використання лімітів на 
споживання холодної води, % 

99,9 100 112,6 129,83 139,78 39,88 39,9 

 Рівень використання лімітів на 
водовідведення, % 

100,2 104,5 99,5 158,97 167,75 67,55 67,4 

Вартісні показники споживання 
електроенергії, тис. грн 

1452,42 1442,55 1408,54 1595,60 1776,90 324,48 22,3 

  Вартісні показники споживання 
теплоенергії , тис. грн. 

6962,75 5753,25 5128,11 6643,80 7679,55 716,80 10,3 

  Вартісні показники споживання 
холодної води та водовідведення , 
тис. грн. 

344 369 384 402 363,45 19,45 5,7 

Потенціал енергозбереження за 
електроенергією, долі одиниць 

х 0,184 0,207 0,281 0,223 0,223 121,6 

 Потенціал енергозбереження за 
теплоенергією, долі одиниць 

х 0,097 0,210 0,212 0,168 0,168 172,4 

 Потенціал енергозбереження за 
холодною водою, долі одиниць 

х 0,011 0,015 0,018 0,319 0,319 2848,7 

 Потенціал енергозбереженняз 
водовідведення, долі одиниць 

х 0,002 0,006 0,009 0,327 0,327 18405,9 

 Показник енергозбереження від 
внутрішнього споживання для 
електроенергії, долі одиниці 

х 0,184 0,024 0,073 0,223 0,223 121,56 

 Показник енергозбереження від 
внутрішнього споживання для 
теплоенергії, долі одиниці 

х 0,097 0,112 0,002 0,168 0,168 172,44 

 Показник енергозбереження від 
внутрішнього споживання для 
холоднодної води, долі одиниці 

х 0,011 0,003 0,003 0,302 0,302 2690,4 

 Показник енергозбереження від 
внутрішнього споживання для 
водовідведення, долі одиниці 

х 0,002 0,005 0,002 0,318 0,318 17906 

 



Сьогодні у підпорядкуванні муніципалітету перебувають 9 ПТУ, процеси енергоспоживання та 
енергозбереження в яких виступають об’єктом дослідження. Івано-Франківськ відноситься до першої температурної 
зони, що впливає на рівень споживання енергоресурсів відповідно до середньодобової температури в опалювальний 
сезон. 

За даними табл. 2 прослідковується скорочення чисельності студентів (на 7,6% або 364 особи), що вимагає 
оптимізації використання аудиторного фонду за рахунок раціоналізації організації навчального процесу. Цей 
показник опосередковано характеризує завантаженість учбово-навчальних корпусів, оскільки навчання у ПТУ 
проводиться на денній формі. 

Згідно даних [11]; [12] у віковій структурі будівель у підпорядкуванні МОНУ переважає категорія введених 
у експлуатацію до 1970 року (до 50%), до 20 % будівель  побудовані у 1971-1980 рр., а 25% - у 1981-1996 рр., біля 
3% експлуатуються з 1997-2006 років, 5% - з 2007 року. Отже, значна частка будівель освітніх закладів мають 
високий рівень енергоспоживання, оскільки в умовах командної економіки і дешевих енергоресурсів критерієм 
відбору проектів була мінімізація інвестиційних витрат, а не експлуатаційних, що які враховували як вторинний 
показник [245]. 

За умови обмеженості фінансування до передачі ПТУ у підпорядкування органів самоврядування (до 2015 
р.) спостерігалася тенденція запровадження мало бюджетних заходів енергозбереження задля оптимізації 
енерговитрат. Зокрема, зміна технологічних умов опалювання будинків та недотримання санітарно-гігієнічних умов 
праці зумовлювали дискомфортні умови експлуатації та руйнування конструкцій.   

Екстенсивний аспект енергозбереження вимагає реорганізації навчального процесу адміністративно-
управлінськими заходами, що відображають зниження питомого обсягу витрат електроенергії на 0,06 тис. кВт 
год/(рік особу) (-16%), теплоенергії – на 0,12 Гкал /(рік особу) (-10%), питомого споживання води (-2,13 м3 /(рік 
особу) та -26,4%) та питомого обсягу послуг з водовідведення – на 2,67 м3 /(рік особу) і -27,2% відповідно за 
досліджуваний період 2013 – 2017 рр. (табл. 2). Незважаючи на скорочення чисельності контингенту студентів 
зменшення використовуваної площі учбово-лабораторних будинків за рахунок передачі в оренду та перебудова 
навчального процесу перенесенням  усіх видів практики на час опалювального сезону і скорочення тривалості сесій 
стимулювали досягнення бажаного результату.  

Впродовж 2013-2017 років відбулося скорочення використання теплоенергії на -966 Гкал (-16,8%). Суттєвий 
обсяг зниження у 2015 – 2017 рр. обумовлений зменшенням використовуваної площі гуртожитків та учбово-
лабораторних приміщень та приведеної чисельності учнів. Зниження обсягів споживання теплоенергії через 
підвищення середньорічна температури не компенсувало впливу зростання тарифів, що зумовило зростання витрат 
на оплату споживання теплоенергії на +716,8 тис. грн (+10,3%).  

Скорочено обсяги споживання ПТУ електроенергії на -399 тис. кВт год. (-22,3%) за рахунок підвищення 
енергоефективності та енергоощадності шляхом застосування санації, тепломодернізації, заміни вікон, систем 
опалення, проте скасування диференційованих тарифів для бюджетних установ та закладів соціально-культурної 
сфери обумовило ріст вартісних показників споживання електроенергії на 324,48 тис. грн. або на +22,3%. 

Усі вище наведені тенденції та структурні зміни у вартісному споживанні енергоресурсів та комунальних 
послуг зумовили зростання потенціалу енергозбереження за електроенергією до 0,223 долі одиниці (+121,6%), за 
теплоенергією – на 0,168 долі одиниці (+172,4%), за холодною водою – до 0,319 долі одиниці (для водовідведення – 
до 0,327долі одиниці). 

Водночас, простежується високий рівень показників енергозбереження від внутрішнього споживання для 
електроенергії (0,223 долі одиниці чи 121,5 %) та теплоенергії (0,168 долі одиниці чи 172,4 %), що характеризує 
високий рівень ефективності реалізації політики енергозбереження в освітніх установах, а стійка тенденція 
підвищення свідчить про скорочення потенціалу енергозбереження. А для холодної води і водовідведення – існують 
значні резерви, які сьогодні не залучені. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.  Враховуючи, що 
навчання у ПТУ здійснюється на безкоштовній основі відповідно до чинного законодавства і фінансується з 
бюджету м. Івано-Франківська, застосовувати коефіцієнт прибутковості енергозбереження при оцінюванні 
економічної ефективності неможливо. Водночас, відсутність інформації згідно показників форми для  моніторингу 
енергоспоживання об’єктами бюджетної сфери Держенергоефективністю, останні не були застосовані. Тому, за 
результатами дослідження сформовано наступну систему показників в розрізі окремих видів енергоресурсів та 
послуг: 1) кількісні показники споживання ПЕР; 2) приведений контингент студентів; 3) питомі витрати ПЕР на 
одного студента; 4) рівень використання лімітів на споживання ПЕР; 5) вартісні показники споживання ПЕР; 6) 
потенціал енергозбереження за окремими ПЕР; 7) показники енергозбереження від внутрішнього споживання. 

Нормативний рівень питомих показників теплоспоживання в освітніх установах недовиконується, про що 
свідчить низький рівень використання лімітів з тенденцією зниження (-10,41% за досліджуваний період) за рахунок 
впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівель та врахування умов комфортності у приміщеннях. 
Динаміка стійкого росту показника енергозбереження від внутрішнього споживання для теплоенергії відображає 
нарощування темпів реалізації заходів з оптимізації використання ПЕР та енергозбереження інтенсивного та 
екстенсивного впливу. Нормативний рівень питомих показників споживання електроенергії не досягається і 
зменшується на 4,78% у 2013-2017 рр., що характеризує ефективність реалізації політики енергозбереження у ПТУ. 

Зростання потенціалу енергозбереження в розрізі усіх ПЕР під впливом багатьох чинників свідчить про 
наявні можливості для його реалізації шляхом оптимізації навчального процесу за рахунок ущільнення графіків 



навчання, впровадження індивідуальних теплових пунктів та автономної регуляції теплопостачання залежно від 
температурного режиму у приміщеннях, удосконалення систем освітлення та обліку споживання електроенергії.  

Підвищення ефективності використання енергоресурсів та використання потенціалу характерні для 
інтенсивного аспекту енергозбереження, спрямованого на раціоналізацію енергоспоживання в освітніх закладах 
шляхом модернізації і технічного оновлення енергогосподарства навчальних закладів, впровадження систем 
енергоменеджменту чи окремих елементів (заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності), що 
вимагає активних дій учасників та значних інвестицій. 
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