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МОДЕЛЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
УДК 658.26-025.73

Трач О. Ю.

Описано модель запровадження заходів з енергозбереження в житловокомунальному господарстві на прикладі міста. Встановлено, що для оптимального
вирішення проблеми енергозбереження в Україні необхідно робити акцент саме
на житлово-комунальному господарстві. У процесі проведення аналізу було визначено, що для формування моделі запровадження заходів з енергозбереження
в житлово-комунальному господарстві спочатку необхідно суб'єкти, які будуть залучені до управління політикою енергозбереження на місцевому рівні. Окрім того,
слід чітко визначити цілі енергозбереження в місті, заходи з енергозбереження,
які можна поділити на початкові та підсилювальні, вибрати посередників для проведення промоційної кампанії та здійснити сегментування споживачів енергії.
Ключові слова: енергозбереження, житлово-комунальне господарство, заходи з енергозбереження, модель.

МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 658.26-025.73

Трач О. Ю.

Описана модель внедрения мероприятий по энергосбережению в жилищнокоммунальном хозяйстве на примере города. Установлено, что для оптимального
решения проблемы энергосбережения в Украине необходимо делать акцент
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именно на жилищно-коммунальном хозяйстве. В ходе анализа было определено,
что для формирования модели внедрения мероприятий по энергосбережению в
жилищно-коммунальном хозяйстве сначала необходимо определить субъекты,
которые будут привлечены к управлению политикой энергосбережения на местном уровне. Кроме того, следует четко определить цели энергосбережения в городе, определить меры по энергосбережению, которые можно разделить на начальные и усиливающие, выбрать посредников для проведения промокампании и
осуществить сегментирование потребителей энергии.
Ключевые слова: энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство,
мероприятия по энергосбережению, модель.

A MODEL OF INTRODUCTION OF ENERGY EFFICIENCY
MEASURES IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR
UDC 658.26-025.73

O. Trach

A model of introduction of energy efficiency measures in the housing and utilities
sector of a city (as an example) was highlighted. Focusing on the housing and utilities
sector was found to be necessary to solve the problem of energy saving in Ukraine. In
the course of analysis, the entities involved in the management of the energy saving
policy at the local level were proved to be necessary to identify to form a model of
introduction of energy efficiency measures in the housing and utilities sector. In
addition to that targets of energy saving in the city, energy saving measures that can
be divided into primary and reinforcing should be clearly identified, intermediaries for
promotional campaigns are to be chosen as well as a segmentation of energy
consumers should be made.
Keywords: energy efficiency, housing and utilities sector, energy efficiency
measures, model.
Питання енергозабезпечення є актуальною темою
в Україні. Окрім нестачі власних енергетичних ресурсів
для задоволення енергетичних потреб країни та необхідності імпорту енергоносіїв, проблему енергозабезпечення
України підсилюють ще й високі ціни на енергоресурси й
погані технічні характеристики будівель та мереж.
Житловий фонд України перебуває у вкрай незадовільному стані. Це підтверджують наступні факти [1, с. 6–11;
2, с. 6; 3]:
споживання теплової енергії в житлових будинках в
Україні вдвічі перевищує споживання тепла в європейських житлових будинках;
у 80 % багатоповерхівок середній рівень споживання енергії в будинках становить 120 кВт год/ за національних державних будівельних норм (ДБН) до 90 кВт год/ ;
із 200 тисяч багатоповерхових будинків в Україні 10 %
знаходяться в аварійному стані;
потенціал енергозбереження в житловому фонді
України становить за оцінками експертів від 20 до 67 %
спожитої енергії.
Звичайно, проблеми існують не тільки в житловому
фонді, але й у виробників тепла та в мережах теплопоста-

чання. Так, значна зношеність мереж постачання теплота електроенергії призводить до надмірних втрат енергії,
вартість яких закладається в тарифи для населення та
збільшує витрати кінцевих споживачів. Зношеність мереж
теплопостачання в Україні становить 70 %, коефіцієнт
корисної дії (ККД) більшості котлів нижчий за 82 %, а частина з них перебуває в експлуатації більше 20 років. Крім
того, приблизно 30 % українських котелень не оснащені
лічильниками споживання тепла, як і 70 % споживачів [1, с. 8;
3; 4, с. 7].
Тему енергозбереження досліджували, зокрема,
такі вчені, як Дзяна Г. В., Таранюк Л. М., Максименко О. С.,
Люльчак З. С., Єліна Т. Н., Темукуєв Т. Б. та ін. Зокрема,
Дзяна Г. В. [5, с. 194–198; 6, с. 45–47] досліджувала
соціально-економічні аспекти енергозбереження в контексті державної політики енергозбереження та виділила
комплексні показники оцінювання ефективності заходів з
енергозбереження. Єліна Т. Н. [7, с. 87–111] досліджувала
процеси управління регіональними енергозберігальними
програмами, зокрема провела оцінювання фінансової привабливості проектів з енергозбереження. Крім того, такі
науковці, як Ю. Костін, Таранюк Л. М., К. Міцобучі,

Ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè

66
К. Мартінез [8, с. 45–46; 9 – 11] виділили ряд чинників, які
впливають на застосування заходів з енергозбереження, а
саме економічні, соціальні, технологічні, екологічні. Салашенко Т. І. [12, с. 21] виділила ряд показників, які складають
стратегічну карту енергоефективності регіону. Проте невирішеним залишається питання формування моделі запровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Ці факти зумовлюють актуальність теми статті.
Цілями статті є формування моделі запровадження
заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та аналіз її окремих елементів.
Як уже згадувалось, проблеми втрат енергії є як у
житловому фонді, так і у виробників та постачальників
тепло- та електроенергії. Тому для того щоб визначити
конкретні напрями втілення політики енергозбереження,
доцільно зробити акцент саме на ЖКГ та сформувати
модель запровадження заходів з енергозбереження на
прикладі міста (надалі – Модель).
Для того щоб сформувати дану Модель, необхідно
спочатку визначити відповідні суб'єкти, які повинні бути
залучені до управління процесом запровадження заходів з
енергозбереження в ЖКГ міста. На місцевому рівні до
управління політикою енергозбереження залучені наступні
суб'єкти [13, с. 7]:
міський голова та його заступники;
служба енергетичного менеджменту, включаючи
енергоменеджерів;
зацікавлені особи – енергосервісні компанії ЕСКО,
фінансові установи, постачальники енергоресурсів;
структурні підрозділи муніципалітету – комунальні
підприємства, управління ЖКГ.
Слід розглянути детальніше етапи моделі запровадження заходів з енергозбереження в ЖКГ міста.
Першим етапом Моделі повинен бути аналіз вихідної ситуації – дослідження наявних у місті мереж тепло- та
електропостачання, а також характеристика всіх наявних у
місті споживачів енергії.
Після аналізу вихідної ситуації слід визначити цілі
запровадження заходів з енергозбереження. Загалом політика енергозбереження в ЖКГ міста може бути спрямована на:
зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси
(ПЕР);
зменшення використання ПЕР;
зниження викидів.
Причому ця політика може передбачати як досягнення однієї цілі, так і поєднання двох або трьох.
На основі інформації про наявні мережі тепло- та
електропостачання в місті, а також після визначення цілей
запровадження заходів з енергозбереження в ЖКГ міста
розробляється енергетичний план міста, важливим елементом якого є запровадження моніторингу споживання
енергії.
Наступним етапом Моделі є визначення цільових
аудиторій, на які буде спрямована політика енергозбереження в місті, – житловий фонд та бюджетні будівлі. Цей
етап має на меті визначення споживачів енергії, які використовують значно більше енергії, ніж це передбачено в
ДБН, та надання їм пріоритетності у запровадженні заходів з енергозбереження.

Невід'ємним елементом Моделі є вибір послідовності впровадження заходів з енергозбереження. Часто
заходи з енергозбереження поділяють на ті, які передбачають безпосереднє енергозбереження та непряме енергозбереження [14, с. 132]. Автор пропонує здійснити поділ
заходів відповідно до послідовності їх упровадження. Серед початкових заходів можна виділити дві підгрупи залежно від напрямів їх дії: заходи економії енергії (фінансове
та психологічне стимулювання, нормативне забезпечення,
встановлення регулятивних пристроїв і под.) та заходи, які
передбачають економію енергії завдяки ліквідації втрат у
системі теплопостачання (теплоізоляцію, дотримання
технологічних процесів, ремонт/заміну застарілого обладнання, встановлення приладів обліку тощо). До підсилювальних заходів слід віднести заходи, що передбачають
використання альтернативних шляхів теплозабезпечення
(використання твердих побутових відходів, енергії стічних
вод, теплоти ґрунту та ґрунтових вод, сонячної енергії та ін.)
[15, с. 79–81; 16, с. 114–115]. Для досягнення найбільшої
ефективності від впровадження заходів з енергозбереження спочатку доцільно поєднати заходи економії енергії
та ліквідації втрат. Можна стверджувати, що саме ці два
блоки заходів є взаємозалежними та взаємодоповнювальними. Після того як будуть ліквідовані втрати енергії, підкріплені відповідними законодавчими вимогами, фінансовими та психологічними стимулами, для досягнення більшої ефективності використання ПЕР доцільно почати пошук
альтернативних шляхів енергозабезпечення. Під час такого пошуку існує ймовірність знаходження нових заходів,
які забезпечать ліквідацію втрат та економію енергії.
Після вибору заходів з енергозбереження необхідно вибрати посередників для запровадження заходів з
енергозбереження. Ними можуть бути житлово-експлуатаційні контори (ЖЕКи), кондомініуми або енергосервісні
компанії.
Наступний етап спрямований на вибір посередників для проведення промоційної кампанії. До даного етапу
слід залучити банки (для надання пільгових кредитів на
заходи з енергозбереження), засоби масової інформації
(ЗМІ) (в ролі інформатора), а також освітні заклади (для
підвищення обізнаності населення про енергозбереження).
Ще одним важливим елементом втілення політики
енергозбереження ЖКГ міста є сегментування споживачів.
Цей процес необхідний для визначення особливостей
поведінки та купівельних преференцій споживачів енергії
для успішного формування інструментів активізування
енергозбереження. Автор пропонує розподілити споживачів за ознакою місця проживання на мешканців індивідуальної забудови; мешканців квартир, що обслуговуються
ЖЕКами; мешканців квартир, що обслуговуються ОСББ та
мешканців житла спеціального призначення (гуртожитків,
службових квартир, комунальних квартир).
Після проведення сегментування споживачів передбачається вибір інструментів активізування енергозбереження, кожен з яких повинен формуватись з урахуванням особливостей поведінки та купівельних преференцій споживачів енергії. Це такі інструменти, як реклама,
персональний продаж, зв'язки з громадськістю, стимулювання збуту, пропаганда, стандартизація.
На основі проаналізованих окремих етапів Моделі
на рисунку викладено повну модель запровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста.
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Аналіз вихідної ситуації (виконує служба енергетичного менеджменту)
емпіричні дослідження
теоретичні дослідження
Визначення цілей запровадження заходів з енергозбереження (міський
голова та його заступники, служба енергетичного менеджменту,
постачальники енергоресурсів)
зменшення витрат
економія енергії
зменшення викидів
Формування енергетичного плану міста (служба енергетичного
менеджменту)
Запровадження моніторингу споживання енергії (служба енергетичного
менеджменту, управління ЖКГ)
формування електронної бази даних
аналіз відповідних даних
споживання енергії в будівлях
про споживання енергії
Визначення цільових аудиторій (служба енергетичного менеджменту,
комунальні підприємства, управління ЖКГ, постачальники енергоресурсів)
житловий фонд
бюджетні будівлі
Вибір заходів з енергозбереження (міський голова та його заступники,
служба енергоменеджменту, ЕСКО, постачальники енергоресурсів,
комунальні підприємства, управління ЖКГ)
використання
економія енергії
ліквідація втрат
альтернативних шляхів
енергозабезпечення
Вибір посередників для запровадження заходів з енергозбереження
(міський голова та його заступники, служба енергоменеджменту)
ЖЕКи, кондомініуми
енергосервісні компанії
Вибір посередників для проведення промоційної кампанії (міський голова
та його заступники, служба енергоменеджменту)
банки
ЗМІ
освітні заклади
Сегментування споживачів енергії (енергоменеджер міста)
мешканці
мешканці квартир, мешканці квартир, мешканці житла
індивідуальної
які обслугоякі обслуспеціального
забудови
вуються ЖЕКами говуються ОСББ
призначення
Вибір інструментів активізування енергозбереження (міський голова та його
заступники, служба енергоменеджменту)
зв'язки з
персональстимулюстандартиреклама
громадпропаганда
ний продаж
вання збуту
зація
ськістю
Запровадження заходів з енергозбереження (служба енергетичного
менеджменту, комунальні підприємства, управління ЖКГ, постачальники
енергоресурсів, фінансові установи)
Моніторинг результатів (служба енергетичного менеджменту, управління
ЖКГ)
Рис. 1. Модель запровадження заходів з енергозбереження
в житлово-комунальному господарстві міста
З рисунка можна зробити висновок, що процес запровадження заходів з енергозбереження в ЖКГ міста
містить численну кількість етапів та задіяних суб'єктів,
кожен з яких відповідає за визначені завдання та є невід'ємним елементом Моделі.
Проведений аналіз показав, що процес запровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста складається із численної кількості
етапів. Для кожного міста модель запровадження заходів

з енергозбереження в ЖКГ буде відрізнятись залежно від
особливостей міської інфраструктури, енергоносіїв, що використовуються в місті, типу забудови тощо. Проте незмінними для кожного міста залишаються такі етапи Моделі,
як визначення цілей запровадження заходів з енергозбереження, вибір самих заходів, проведення сегментування споживачів енергії, а також вибір інструментів активізування енергозбереження.
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Подальші дослідження будуть присвячені практичному втіленню окремих етапів моделі запровадження заходів з енергозбереження в ЖКГ міста, визначенню ефективності процесу сегментування споживачів енергії,
формуванню інструментів активізування енергозбереження відповідно до особливостей поведінки споживачів енергії, а також перевірці всієї Моделі на практиці.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гаращук О. В.
Куценко В. І.

УДК 332:316.334.2(477)

Освіта тримає руку на пульcі людських цінностей та ідеалів, індивідуального та суспільного світогляду поведінкових пріоритетів і конкретних вчинків.
Академік Б. Гершунський
Розкрито необхідність в умовах науково-технічного прогресу постійного підвищення вимог сучасного ринку праці до професійної кваліфікації працівників. За
цих обставин актуальною є проблема формування системи неперервної освіти,
передачі знань від одного покоління до іншого. Висвітлено сутність неперервної
освіти та її складових. Особливу увагу приділено вищій освіті, яка посідає вагоме
місце в системі неперервної освіти, у формуванні головної продуктивної сили суспільства. Підкреслено, що проблемам її формування та розвитку значну увагу
приділяють країни Західної Європи. Розкрито особливості неперервної освіти в
ряді європейських країн. Обґрунтовано необхідність подальшого підвищення
ефективності неперервної освіти, у тому числі шляхом формування парадигми
освітнього середовища, а також більш ефективного використання при цьому синергетичного підходу.
Ключові слова: неперервна освіта, освітнє середовище, науково-технічний
прогрес, синергетика.
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