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ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Твердохлєбова Н. Є., старший викладач, НТУ «ХПІ», м. Харків 
 

Досвід показує, що на кожному українському підприємстві є проблема 

нераціонального використання та втрати енергоресурсів. Проблему посилює 

підвищення тарифів на енергоресурси, що позначається на 

платоспроможності багатьох об’єктів економіки. Тому підприємства країни 

обирають курс на зниження споживання енергоресурсів і енергоживлення, 

тобто на підвищенні енергетичної ефективності.  
Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до 

методики, що розробляється з урахуванням вимог актів законодавства 

Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих 

європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері будівництва [1]. Є дві основні 

методики контролю і аналізу енергоспоживання: методика питомого 

нормування (як правило, застосовується на вітчизняних підприємствах) і 

методика Контролю і Нормалізації (застосовується за кордоном). 
Енергоаудит (або енергетичне обстеження) – це комплексне 

дослідження всіх аспектів діяльності підприємства для визначення структури 

й ефективності його витрат  паливно-енергетичних ресурсів і виявлення 

найбільших енерговитрат.  
Мета енергоаудиту – визначити причини та обсяги витрат енергії й 

потенціалу його енергозбереження, на основі зібраних даних розробити 

рекомендації для підвищення енергоефективності, тобто скорочення обсягів 

споживання енергоресурсів і зниження витрат на їх сплату.  
Технічний облік енергоресурсів – це комплекс сучасних 

автоматизованих засобів обліку, за допомогою яких можна здійснювати 

оперативний контроль витрат тих чи інших енергоресурсів та їх параметри. 
Енергоаудит складається з комплексу таких заходів: 
− збирання даних про поточні енерговитрати; 
− складання балансів споживання і розподілу енергії; 
− аналіз фінансових показників; 
− аналіз технічної документації; 
− визначення джерел втрат енергоресурсів у системах 

водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції; 
− вивчення систем електропостачання та автоматики; 
− розробку заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності; 
− визначення ефекту від впровадження заходів з енергозбереження. 
− Енергоаудит будівель охоплює всі або частину таких обстежень: 
− огороджувальних конструкцій (стін, вікон, дверей, даху); 
− систем опалення і вентиляцій; 
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− електропостачання, освітлення, ліфтів та устаткування холодного й 

гарячого водопостачання; 
− мікроклімату будівлі. 
Термографія як інструмент проведення енергоаудиту дає змогу 

виявляти проблеми експлуатації промислового встаткування.  
Грамотно організований енергоаудит і впровадження всіх його 

рекомендацій дають змогу в опалювальний сезон скоротити тепловитрати 

будівлі, а отже, і витрати на її утримання на 20–60 %. Але існує проблема 

рівня професіонального досвіду й знань експертів з енергоаудиту, тому що 

жоден навчальний заклад їх не готує. Енергоаудитор повинен, зокрема, уміти 

використовувати сучасні засоби вимірювання енергетичних параметрів, 

знати методи обробки даних і технології споживання теплової й  електричної 

енергії. Крім того, аудиторська компанія повинна мати потрібні дозволи й 

сертифікати. 
Сучасні організації пропонують кілька різновидів енергоаудиту: 

експрес-аудит, аудит окремого виробничого процесу, комплексний аудит 

об`єкта, а також  первинний, перед експлуатаційний, черговий і позачерговий 

енергоаудити. 
Сформулюємо основні етапи проведення енергоаудиту [2]: 
1. Підписання договору з організацією, яка проводить енергоаудит, у 

якому обов`язково повинна бути чітко зазначена мета його проведення. 
2. Документальний енергоаудит. Його мета – зрозуміти чи потрібний 

підприємству докладніший енергоаудит. 
3. Інструментальні виміри й тепловійне обстеження. 
4. Визначення ступеня ефективності використання ресурсів. 
5. Визначення причин енерговитрат. 
6. Об`єктивна оцінка втрат, потенціал збереження  енергії, 

можливості виконання заходів з енергозбереження. 
7. Підготовка рекомендацій і розробка проекту з підвищення 

енергоефективності. 
8. Розробка звітної документації й енергетичного паспорта об`єкта.  
9. Упровадження програми усунення причин енерговитрат і 

модернізація встаткування. 
Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва 

здійснюється на замовлення та за рахунок замовника.  
Таким чином, енергоаудит дозволяє визначити реально досяжні 

оптимальні рівні енергоспоживання. 
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