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Брич В. Я., Бицюра Л. О. Інноваційні заходи енергоефективності на підприємствах теплоенергетики
Метою статті є систематизація джерельної бази щодо вивчення складу моделей управління енергоефективністю підприємств комунального 
сектора, аналіз їх впровадження в Україні. Проаналізовано наукову базу щодо питання еволюції, напрямків та проблем енергоефективності у 
сфері управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні. Визначено, що до переліку основних моделей управління роз-
витком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні можна віднести такі: 1) вертикальну ієрархічну традиційну модель управління 
розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні, яка основана на положеннях планово-програмного підходу; 2) інноваційну мо-
дель управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні, яка передбачає два напрямки, пов’язані з ефективним рівнем 
споживання теплової енергії й ефективним рівнем енергетичного забезпечення. У результаті аналізу встановлено, що досліджувані суб’єкти 
даного сектора використовували впродовж 2015–2019 рр. інноваційну модель, яка пов’язана з ефективним рівнем споживання теплової енергії 
та енергетичного забезпечення. Доведено, що рівень енергоефективності від реалізації даної моделі в умовах функціонування вказаних підпри-
ємств залежить від їх потенціалу, підходів до управління за структурними напрямками тощо.
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Брыч В. Я., Быцюра Л. А. Инновационные мероприятия энергоэффективности на предприятиях теплоэнергетики
Целью статьи является систематизация базы источников, посвященных изучению состава моделей управления энергоэффективностью пред-
приятий коммунального сектора, анализу их внедрения в Украине. Проанализирована научная база касательно вопросов эволюции, направлений 
и проблем энергоэффективности в сфере управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине. Определено, что 
к перечню основных моделей управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине можно отнести следующие:  
1) вертикальную иерархическую традиционную модель управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине, 
основанную на положениях планово-программного подхода; 2) инновационную модель управления развитием предприятий тепловой комму-
нальной энергетики в Украине, которая предусматривает два направления, связанных с эффективным уровнем потребления тепловой энергии  
и эффективным уровнем энергетического обеспечения. В результате анализа установлено, что исследуемые субъекты данного сектора ис-
пользовали в течение 2015–2019 гг. инновационную модель, которая связана с эффективным уровнем потребления тепловой энергии и энер-
гетического обеспечения. Доказано, что уровень энергоэффективности от реализации данной модели в условиях функционирования указанных 
предприятий зависит от их потенциала, подходов к управлению по структурным направлениям и т. п.
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Brych V. Ya., Bytsyura L. O. Innovative Measures for Energy Efficiency at Heating Enterprises
The article is aimed at organizing the database of sources concerned with studying the composition of energy efficiency management models of communal 
enterprises, analyzing their implementation in Ukraine. The scientific base on the issues of evolution, directions and energy efficiency problems in the manage-
ment of the development of heating enterprises in Ukraine is analyzed. It is defined that a list of the main models for the development of heating enterprises 
in Ukraine can include the following: 1) vertical hierarchical traditional model of management of the development of heating enterprises in Ukraine, based on 
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the provisions of the planning and program approach; 2) innovative model for managing the development of heating enterprises in Ukraine, which provides for 
two areas related to the efficient consumption of thermal energy and efficient energy supply. On the basis of an analysis, it is determined that the researched 
subjects of this sector used during 2015–2019 an innovative model that is associated with the efficient thermal energy consumption and energy supply. It is 
proved that the level of energy efficiency from the implementation of this model into the operating conditions of these enterprises depends on their potential, 
approaches to management by structural areas, and so on.
Keywords: energy efficiency, thermal energy, energy supply, consumption, planning and program approach, innovative model.
Fig.: 1. Tabl.: 3. Bibl.: 13.
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Недостатньо ефективне функціонування під-
приємств комунального господарства викли-
кане низькою результативністю, невдалою 

науковою обґрунтованістю системи управління в 
цій сфері, високим ступенем зносу основних фондів, 
значними втратами енергоресурсів та відсутністю 
стимулів у виробників і споживачів комунальних по-
слуг до зниження цих втрат. Можна відмітити, що для 
комплексного вирішення системних проблем галузі 
та реалізації потенціалу енергозбереження в кому-
нальному секторі недостатньо простого відтворення 
основних фондів комунальних підприємств – для до-
сягнення вказаної цілі необхідне впровадження інно-
ваційних, науково обґрунтованих енергозберігаючих 
технологій та обладнання. Зважаючи на актуальність 
наукового, методичного та практичного вивчення за-
значеної проблематики, спробуємо систематизувати 
наукові підходи стосовно складу моделей управління 
енергоефективністю підприємств комунального сек-
тора, проаналізуємо приклади їх впровадження.

Проаналізуємо сучасні дослідження, в яких ви-
кладено ключові аспекти управління енергоефектив-
ністю в комунальній сфері України, у тому числі за на-
прямком сектора теплоенергетики. У сучасних пра-
цях учених, дослідників, у роботах фахівців існують 
наукові розвідки, методики, рекомендації стосовно 
підвищення рівня ефективності управління енерго-
ефективністю комунального сектора, характеристик 
певних напрямків, моделей щодо енергозбереження в 
даній сфері. Зокрема, можна відмітити праці О. Бубен-
ка (висвітлено відмінності систем енергозбереження 
та енергоспоживання підприємств комунальної та 
інших сфер) [1], Н. Криштофа (представлено реко-
мендації стосовно фінансування енергозбереження 
комунального сектора) [4], О. Ковалко, Н. Новосель-
цева, Т. Євтухової (викладено напрямки зростання 
енергоефективності у сфері теплової енергетики) 
[3], Т. Черкасової, Н. Шишман (проаналізовано низку 
проблем впровадження заходів оновлення об’єктів 
комунальної теплової енергетики) [9], В. Шишкіна, 
А. Оверченко (розкрито стратегічні аспекти енерго-
ефективності в промисловості) [10], Л. Горошкової, 

В. Волкова, Г. Коваленко (систематизовано та охарак-
теризовано основні проблеми застосування моделей 
енергозбереження в комунальній сфері України) [2], 
Н. Лукашук (висвітлено основні напрямки держав-
ного регулювання енергоефективності в Україні) [5], 
М. Назарова (проаналізовано характеристики та осо-
бливості напрямків енергозбереження, енергоефек-
тивності в Україні через призму їх впливу на конку-
рентні позиції регіонів) [6].

Вивчення положень зазначених наукових праць 
дозволило констатувати, що на сучасному етапі роз-
витку підприємств теплової комунальної енергетики 
в Україні використовується низка моделей управлін-
ня функціонуванням (рис. 1).

Зокрема, встановлено, що серед основних моде-
лей управління розвитком підприємств теплової ко-
мунальної енергетики в Україні можна виділити:

1) вертикальну ієрархічну традиційну модель 
управління розвитком підприємств теплової 
комунальної енергетики в Україні, яка осно-
вана на положеннях планово-програмного 
підходу;

2) інноваційну модель управління розвитком 
підприємств теплової комунальної енерге-
тики в Україні, яка передбачає два напрямки, 
по в’язані з ефективним рівнем споживання 
теплової енергії та ефективним рівнем енер-
гетичного забезпечення.

Варто відмітити, що ідентифікація моделі управ-
ління розвитком підприємств теплової кому-
нальної енергетики дасть змогу встановити 

склад і характеристики проблем за вказаним на-
прямком. Для реалізації зазначеної цілі потрібне ви-
користання відповідного методичного забезпечення, 
яке б давало вичерпну характеристику досліджува-
ного питання. Можна запропонувати застосування 
статистичного методу (оцінка статистичних звітних 
і прогнозних даних функціонування суб’єктів тепло-
вої комунальної енергетики) та порівняльного мето-
ду (для порівняння параметрів розвитку оцінюваних 
підприємств даної сфери).
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Планово-програмний підхід до:
– управління постачанням 
   теплової енергії, гарячої води;
– технічного обслуговування 
   обладнання, об’єктів;
– інших видів діяльності;
– використання енергоефективних 
   підходів (тільки тих, що мають 
   високий рівень апробації, 
   прогнозні варіанти впровадження 
   з мінімальними ризиками)

 Ефективний рівень споживання 
теплової енергії, який постійно 
оптимізується, передбачає 
забезпечення зростання 
результативності ресурсного 
використання, що реалізується 
в рамках енергетичного 
менеджменту, застосування 
інноваційних контрольних 
компонентів, своєчасного 
оновлення мереж інженерної 
інфраструктури тощо 

 

Вертикальна ієрархічна традиційна 
модель управління розвитком 

підприємств теплової комунальної 
енергетики в Україні

Інноваційна модель управління 
розвитком підприємств теплової 
комунальної енергетики в Україні

Ефективне енергетичне 
забезпечення, яким 
реалізується результативний 
рівень постачання теплової 
енергії, гарячої води
(встановлення теплових 
насосів, бойлерів, сонячних 
панелей тощо), здійснюється 
постачання клієнтам 
за тарифами, які нижчі, 
ніж у конкурентів 
(або компаній інших 
територіальних утворень)

Рис. 1. Моделі управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні
Джерело: складено за [1–6; 9; 10].

Серед досліджуваних суб’єктів обрано такі під-
приємства теплової комунальної енергетики в Украї-
ні, зокрема: 
 КП «Теплопостачання міста Одеси» (скороче-

на назва КП «ТМО») (м. Одеса) [7];
 КП «Харківські теплові мережі» (скорочена 

назва КП «ХТМ») (м. Харків) [8].
У табл. 1 наведено комплекс заходів енерго-

ефективності, задекларованих КП «ТМО» (м. Одеса) 
на 2015–2019 рр. 

Виявлено, що в рамках програмних проєктів 
енергоефективності КП «ТМО» (м. Одеса) на 
2015–2019 рр. було передбачено низку оптимі-

заційних заходів, орієнтованих на:
1) впровадження технологій енергозбереження 

в рамках об’єктів комунального господарства та об-
ладнання, яке використовується для обслуговування 
комунальної власності м. Одеса. Зокрема, на 2015 р. 
передбачено встановлення нових теплових пунктів у 
будинках, які мають строк експлуатації більше 50 ро-
ків (100% будівель такої категорії). Згідно із прогно-
зами щодо реалізації зазначеного заходу очікувався 
ефект енергозбереження на рівні 25–30% теплової 
енергії в разі повної реалізації даного плану. На 2016 р.  
було заплановано здійснення аналогічного заходу 
стосовно будинків, які мають строк експлуатації біль-
ше 40 років (100% будівель такої категорії), на 2017 р. –  
щодо будинків зі строком експлуатації більше 30 ро-
ків (30% будівель такої категорії), на 2018 р. – відносно 
вказаних об’єктів, які мають строк експлуатації біль-
ше 30 років (30% будівель такої категорії), на 2019 р. –  
щодо будинків, які мають строк експлуатації більше 
30 років (40% будівель такої категорії);

2) самостійний випуск електричної теплової 
енергії із застосуванням джерел альтернативного на-
прямку, зокрема рециклінгу сортованих відходів, які 
мають калорійність вище 7 МДЖ/кг (в м. Одеса скла-
дають 12% усіх відходів). Було передбачено отримати 
економію ціни для споживача на даний обсяг тепло-
вої енергії на рівні 30%;

3) постійний енергоаудит щодо енергоефек-
тивності, яким визначено прогноз щорічного ефекту 
енергозбереження на рівні 2–5% теплової енергії;

4) термомодернізацію будівель комунальної 
власності м. Одеса, яка б забезпечувала щороку ефект 
енергозбереження на рівні 10–15% теплової енергії.

Можемо констатувати високу економічну 
(скорочення ціни теплової енергії для спо-
живача) та екологічну (рециклінг відходів, 

економія теплової енергії) ефективність прогнозних 
заходів у КП «ТМО» (м. Одеса) на 2015–2019 рр. 
Проведемо оцінку досягнення (виконання) прогноз-
них показників енергоефективності, задекларованих 
і реалізованих КП «ТМО» (м. Одеса) за 2015–2019 рр. 
(табл. 2).

Вивчення результатів (див. табл. 2) свідчить, що 
рівень виконання комплексу заходів з енергоефек-
тивності, задекларованих КП «ТМО» (м. Одеса) на 
2015–2019 рр. за певними напрямками був різним.

Зокрема, можна зазначити, що:
1) заходи щодо впровадження технологій енер-

гозбереження в рамках об’єктів комунального гос-
подарства та обладнання, яке використовується для 
обслуговування комунальної власності м. Одеса, 
були виконані: у 2015 р. – на рівні 15%, що дало змо-
гу забезпечити 50% задекларованого рівня енерго-
ефективності (а саме, фактичний її рівень склав 15%), 
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Таблиця 1

Комплекс заходів енергоефективності, задекларованих КП «ТМО» (м. Одеса) на 2015–2019 рр.

№ з/п Плановий  
показник

Рік

2015 2016 2017 2018 2019

1 Впровадження технологій енергозбереження в рамках:

1.1

об’єктів ко-
мунального 
господарства 
та обладнання, 
яке використо-
вується для об-
слуговування 
комунальної 
власності м. 
Одеса

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 50 ро-
ків, у м. Одеса 
(100% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
25–30% тепло-
вої енергії

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 40 ро-
ків, у м. Одеса 
(100% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
25–30% тепло-
вої енергії

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Одеса 
(30% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
25–30% тепло-
вої енергії

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Одеса 
(30% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
25–30% тепло-
вої енергії

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Одеса 
(40% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
25–30% тепло-
вої енергії

2 Самостійний випуск електричної теплової енергії із застосуванням джерел альтернативного напрямку, у т. ч.:

2.1

Рециклінг 
сортованих від-
ходів, які мають 
калорійність 
вище 7 МДЖ/кг. 
Сортовані від-
ходи, які мають 
калорійність 
вище 7 МДЖ/кг,  
у м. Одеса скла-
дають 12% усіх 
відходів

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними вида-
ми відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 30%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними вида-
ми відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 30%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними вида-
ми відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 30%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними вида-
ми відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 30%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними вида-
ми відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 30%

3

Постійний 
енергоаудит 
щодо енергое-
фективності

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії

4

Термомодерні-
зація будівель 
комунальної 
власності  
м. Одеса

Ефект – енерго-
збереження 
10–15% тепло-
вої енергії

Ефект – енерго-
збереження 
10–15% тепло-
вої енергії

Ефект – енерго-
збереження 
10–15% тепло-
вої енергії

Ефект – енерго-
збереження 
10–15% тепло-
вої енергії

Ефект – енерго-
збереження 
10–15% тепло-
вої енергії

Джерело: складено за [7].

аналогічною ситуація була у 2016 р. У 2017, 2018 рр. 
рівень виконання за цим напрямком склав 33% (сту-
пінь енергоефективності склав 10%), у 2019 р. рівень 
виконання плану дорівнював 25%, а енергоефектив-
ності – 8%;

2) заходи стосовно самостійного випуску елек-
тричної теплової енергії із застосуванням джерел аль-
тернативного напрямку, зокрема рециклінгу сортова-
них відходів, які мають калорійність вище 7 МДЖ/кг, 
виконані на 0% у 2015–2017 рр. (відсутність енергое-
фективності), а у 2018, 2019 рр. – на 100% (економія 
ціни для споживача на даний обсяг теплової енергії 
відповідала задекларованій, а саме – 30%);

3) заходи з постійного енергоаудиту щодо енер-
гоефективності у 2015–2019 рр. виконано на 100%, 
що дало змогу отримати щорічний ефект енергозбе-
реження на рівні 2–5% теплової енергії;

4) заходи з термомодернізації будівель кому-
нальної власності м. Одеса у 2015–2017 рр. виконано 
на 0% (відповідно, була відсутність енегоефективнос-
ті), у 2018–2019 рр. – 100% виконання планових по-
казників, яке вплинуло на отримання ефекту енергоз-
береження на рівні 15%.

Слід констатувати, що досліджуване КП «ТМО» 
(м. Одеса) продемонструвало більш високі показни-
ки за основними складовими у 2018–2019 рр., хоча за 
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Таблиця 2

Рівень виконання комплексу заходів енергоефективності, задекларованих КП «ТМО» (м. Одеса) на 2015–2019 рр.

№ з/п Плановий  
показник

Рік

2015 2016 2017 2018 2019

1 Впровадження технологій енергозбереження в рамках:

1.1

об’єктів ко-
мунального 
господарства 
та обладнання, 
яке використо-
вується для об-
слуговування 
комунальної 
власності м. 
Одеса

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 50 ро-
ків, у м. Одеса 
(50% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
15% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
50%

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 40 ро-
ків, у м. Одеса 
(50% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
15% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
50%

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Одеса 
(10% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
10% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
33%

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Одеса 
(10% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
10% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
33%

встановлення 
нових тепло-
вих пунктів у 
будинках, які 
мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Одеса 
(10% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енер-
гозбереження 
8% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
25%

2 Самостійний випуск електричної теплової енергії із застосуванням джерел альтернативного напрямку, у т. ч.: 

2.1

Рециклінг 
сортованих від-
ходів, які мають 
калорійність 
вище 7 МДЖ/кг. 
Сортовані від-
ходи, які мають 
калорійність 
вище 7 МДЖ/
кг, у м. Одеса 
складають 12% 
всіх відходів

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними ви-
дами відходів 
складає 0% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової енер-
гії – 30%. Рівень 
виконання – 0%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними ви-
дами відходів 
складає 0% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової енер-
гії – 30%. Рівень 
виконання – 0%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними ви-
дами відходів 
складає 0% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової енер-
гії – 30%. Рівень 
виконання – 0%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними ви-
дами відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової енер-
гії – 30%. Рівень 
виконання – 
100%

Обсяг вироб-
ництва тепло-
вої енергії за 
даними ви-
дами відходів 
складає 8% від 
потреби в те-
пловій енергії. 
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової енер-
гії – 30%. Рівень 
виконання 
–  100%

3

Постійний 
енергоаудит 
щодо енергое-
фективності

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії. Рівень 
виконання –  
100%

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії. Рівень 
виконання –  
100%

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
100%

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії. Рівень 
виконання –  
100%

Ефект – енерго-
збереження 
2–5% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
100%

4

Термомодерні-
зація будівель 
комунальної 
власності м. 
Одеса

Ефект – енерго-
збереження 
0% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 0%

Ефект – енерго-
збереження 
0% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 0%

Ефект – енерго-
збереження 
0% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 0%

Ефект – енерго-
збереження 
15% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
100%

Ефект – енерго-
збереження 
15% теплової 
енергії. Рівень 
виконання – 
100%

Джерело: складено за [7].

компонентою «Впровадження технологій енергозбере-
ження в рамках об’єктів комунального господарства та 
обладнання, яке використовується для обслуговування 
комунальної власності м. Одеса» виконання було на 
рівні 33%. Аналіз управління свідчить, що досліджува-
не підприємство використовує інноваційну модель, яка 
пов’язана з ефективним рівнем споживання теплової 

енергії та енергетичного забезпечення. Також доведе-
но, що ефективність реалізації зазначеної моделі по-
кращується з огляду на набуття підприємством зазна-
ченої сфери досвіду за вказаним напрямком.

У табл. 3 наведено комплекс заходів з енерго-
ефективності, задекларованих КП «ХТМ» (м. Харків) 
на 2015–2019 рр. 
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Таблиця 3

Комплекс заходів енергоефективності, задекларованих КП «ХТМ» (м. Харків) на 2015–2019 рр.

№ з/п Плановий  
показник

Рік

2015 2016 2017 2018 2019

1 Впровадження технологій енергозбереження в рамках:

1.1

Об’єктів  
комунального 
господарства 
та обладнання, 
яке використо-
вується для 
обслуговування 
комунальної 
власності  
м. Харків

1) реконструк-
ція котелень;  
2) встанов-
лення нових 
теплових пунк-
тів у будинках 
(теплові лічиль-
ники, системи 
погодних 
регулювань), 
які мають строк 
експлуатації 
більше 50 ро-
ків, у м. Харків 
(100% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енерго-
збереження 
25–30% тепло-
вої енергії

1) реконструк-
ція котелень;  
2) встанов-
лення нових 
теплових пунк-
тів у будинках 
(теплові лічиль-
ники, системи 
погодних 
регулювань), 
які мають строк 
експлуатації 
більше 40 ро-
ків, у м. Харків 
(100% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енерго-
збереження 
25–30% тепло-
вої енергії

1) реконструк-
ція котелень;  
2) встанов-
лення нових 
теплових пунк-
тів у будинках 
(теплові лічиль-
ники, системи 
погодних 
регулювань), 
які мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Харків 
(30% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енерго-
збереження 
25–30% тепло-
вої енергії

1) реконструк-
ція котелень;  
2) встанов-
лення нових 
теплових пунк-
тів у будинках 
(теплові лічиль-
ники, системи 
погодних 
регулювань), 
які мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Харків 
(30% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енерго-
збереження 
25–30% тепло-
вої енергії

1) реконструк-
ція котелень;  
2) встанов-
лення нових 
теплових пунк-
тів у будинках 
(теплові лічиль-
ники, системи 
погодних 
регулювань), 
які мають строк 
експлуатації 
більше 30 ро-
ків, у м. Харків 
(40% будівель 
такої категорії). 
Ефект – енерго-
збереження 
25–30% тепло-
вої енергії

2

Автоматизо-
ваний облік 
витрат теплової 
енергії

100% переве-
дення на авто-
матизований 
облік.  
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 0,5%

100% переве-
дення на авто-
матизований 
облік.  
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 0,5%

100% переве-
дення на авто-
матизований 
облік.  
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 0,5%

100% переве-
дення на авто-
матизований 
облік.  
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 0,5%

100% переве-
дення на авто-
матизований 
облік.  
Економія ціни 
для споживача 
на даний обсяг 
теплової  
енергії – 0,5%

Джерело: складено за [8].

Аналіз показав, що в рамках програмних про-
єктів енергоефективності КП «ХТМ» (м. Хар-
ків) на 2015–2019 рр. було передбачено пев-

ний перелік оптимізаційних заходів, орієнтованих на:
1) впровадження технологій енергозбереження 

в рамках об’єктів комунального господарства та об-
ладнання, яке використовується для обслуговування 
комунальної власності м. Харків. Визначено, що на 
2015 р. було передбачено встановлення нових тепло-
вих пунктів у будинках, які мають строк експлуатації 
більше 50 років (100% будівель такої категорії). Відпо-
відно до планів установлено ефект енергозбереження 
на рівні 25–30% теплової енергії в разі повної реалі-
зації даного плану. Щодо 2016 р. було заплановано 
здійснення аналогічного заходу стосовно будинків, 
які мають строк експлуатації більше 40 років (100% 
будівель такої категорії), на 2017 р. – щодо будинків 
зі строком експлуатації більше 30 років (30% буді-
вель такої категорії), на 2018 р. – відносно вказаних 
об’єктів, які мають строк експлуатації більше 30 років 

(30% будівель такої категорії), на 2019 р. – щодо бу-
динків, які мають строк експлуатації більше 30 років 
(40% будівель такої категорії);

2) автоматизований облік витрат теплової енер-
гії, який передбачав економію ціни для споживача на 
даний обсяг теплової енергії на рівні 0,5%. 

Виявлено, що за результатами впровадження 
програмних заходів дане підприємство забезпечи-
ло їх 100%, що свідчить про успішність управління 
енергоефективністю. Було доведено, що КП «ХТМ» 
використовує інноваційну модель, яка пов’язана з 
ефективним рівнем споживання теплової енергії та 
енергетичного забезпечення. Порівняно з досвідом 
діяльності підприємства цієї сфери в м. Одеса (КП 
«ТМО») даний суб’єкт комунального сектора тепло-
вої енергетики в м. Харків встановив і забезпечив 
менший спектр інноваційних заходів, хоча ті, що були 
заплановані, реалізував повною мірою. Це свідчить 
про високий рівень ефективності управління за да-
ним напрямком.
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ВИСНОВКИ 
У дослідженні проаналізовано джерельну базу 

щодо складу моделей управління енергоефективніс-
тю підприємств комунального сектора, проаналізова-
но приклади їх впровадження в Україні. Встановлено, 
що до переліку основних моделей управління розви-
тком підприємств теплової комунальної енергетики 
в Україні можна віднести такі: 1) вертикальну ієрар-
хічну традиційну модель управління розвитком під-
приємств теплової комунальної енергетики в Україні, 
яка основана на положеннях планово-програмного 
підходу; 2) інноваційну модель управління розви-
тком підприємств теплової комунальної енергетики 
в Україні, яка передбачає два напрямки, пов’язані з 
ефективним рівнем споживання теплової енергії й 
ефективним рівнем енергетичного забезпечення. 

Емпіричне дослідження управління розвитком 
підприємств теплової комунальної енергетики в Украї-
ні здійснене на прикладі двох підприємств теплової 
комунальної енергетики – у м. Харків та м. Одесі. 
Встановлено, що зазначені суб’єкти даного сектора 
впродовж 2015–2019 рр. використовували інновацій-
ну модель, яка пов’язана з ефективним рівнем спожи-
вання теплової енергії та енергетичного забезпечен-
ня. Рівень виконання та енергоефективності від реалі-
зації даної моделі в умовах функціонування вказаних 
підприємств залежить від їх потенціалу, підходів до 
управління за структурними напрямками тощо.         
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Брич В. Я., Барна С. С. Проблеми інноваційного розвитку енергосервісних підприємств
Стаття присвячена виявленню та пошуку шляхів подолання проблем інноваційного розвитку енергосервісних підприємств. Метою статті є 
виявлення, систематизація та класифікація найбільш актуальних проблем інноваційного розвитку, притаманних діяльності енергосервісних 
підприємств в Україні й обґрунтування напрямів їх вирішення. Обґрунтовано доцільність підвищення енергоефективності в Україні; наголошено 
на важливому значенні енергосервісу в цьому процесі; визначено його стан та умови здійснення. Виявлено та структуровано проблеми функціо-
нування енергосервісних підприємств, здійснено їх класифікацію за низкою ознак. Обґрунтовано важливість такої класифікації та її значення для 
управління проблемами; визначено суть енергосервісних підприємств, яким відведено роль головних ініціаторів та модераторів удосконалення 
енергоефективності на підприємствах, у житловій та соціальній сферах, що привело до інституційного визнання та створення нормативної 
бази для їх ефективної діяльності. Відзначено, що проблеми, притаманні розвитку енергосервісу на ранніх етапах, з часом вирішуються, нато-
мість виникають або формулюються нові проблеми, що свідчить про хорошу динаміку інституційного розвитку, за якого відбувається прогрес 
системи енергетичного сервісу. Проте наявні проблеми потребують ідентифікації та структуризації задля формулювання цілісного механізму 
їх вирішення. Виявлено, що на даний момент в Україні існує безліч компаній, які позиціонують себе як енергосервісні, але їхня діяльність, як прави-
ло, стосується постачання приладів обліку, енергозберігаючого обладнання та матеріалів, проведення енергетичних обстежень або постачан-
ня енергетичних ресурсів, що прямо не пов’язано з енергозбереженням і підвищенням енергетичної ефективності замовника, а також одержан-
ням економії енергетичних ресурсів. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на розв’язання окремих проблем енергосервісу та його активізацію. 
Найбільшу увагу приділено фінансовим та інституціональним проблемам, а також первинним проблемам і проблемам системного характеру.
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