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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи 

енергетичного менеджменту» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра спеціальностей "Електротехніка та 
електротехнологія" та "Автоматизоване управління технологічними 
процесами". Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у 
студентів системи знань, умінь і навичок з управління організаційними і 
технологічними процесами при оптимізації енергетичних витрат. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу «Основи енергетичного 
менеджменту» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань з 
таких дисциплін – «Основи менеджменту», «Вища математичка», «Фізика», 
«Електротехніка та електромеханіка», а також цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціалізованої літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України.  

Анотація  
Дисципліна "Основи енергетичного менеджменту" є невід'ємною 

складовою процесу формування професійної компетентності студентів. Ця 
дисципліна викладається з урахуванням теоретичних знань та практичних 
навичок, які були отримані студентами раніше під час вивчення ряду 
фундаментальних, загальнотехнічних, загальноекономічних дисциплін та 
спеціальних курсів. Дисципліна "Основи енергетичного менеджменту" 
включає теоретичні відомості про організаційну структуру виробників та 
споживачів енергетичних ресурсів, їх взаємодію в процесі виробництва, 
розподілу та використання енергії.  

Ключові слова: енергоменеджмент, енергоефективність, енергоаудит, 
енергозбереження, альтернативні джерела енергії. 

Аbstract  
 Discipline "Fundamentals of energy management" is considered to be an 
integral component of formation of professional competence of the students. This 
discipline bases on the theoretical knowledge and practical skills that students have 
received in the past while studying of fundamental, general engineering, general 
economic disciplines and special courses. Discipline "Fundamentals of Energy 
Management" includes theoretical information about the organizational structure of 
producers and consumers of energy resources, their interaction in the process of 
production, distribution and use of energy. 
 Key words: energy management, energy efficiency, energy audit, energy 
saving, alternative energy sources. 
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1. Опис навчальної дисципліни  
„Основи енергетичного менеджменту” 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість  
кредитів  – 4 

Галузь знань: 
14 Електрична інженерія 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

 

Спеціальність: 
141 "Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка" 

151 "Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані 

технології" 
 

Спеціалізація: 
Електротехніка та 
електротехнологія 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

 
Нормативна 

Модулів – 2 Рік підготовки 
Змістових  
модулів – 2 

4-й  

Загальна 
кількість 
годин – 120 

Семестр 
7-й  

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2;
самостійної 
роботи 
студента - 4 

Рівень вищої освіти: 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавр  

Лекції 
20 год.  

Практичні, семінарські 
20 год.  

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
80 год.  

Вид контролю: 
залік  

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50%; 
для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
" Основи енергетичного менеджменту” 

 
 Мета викладення дисципліни - вивчення сучасних основ та 
можливостей застосування енергетичного менеджменту на 
підприємствах для забезпечення високопродуктивної діяльності 
підприємства з мінімальними витратами матеріалів, праці, фінансів та 
раціональним використанням енергетичних ресурсів. 
 Завдання навчити застосовувати набуті знання з тенденцій і 
закономірностей використання енергоресурсів у повсякденній 
діяльності; навчання практичним навичкам роботи з управління 
енергозбереженням при виробництві продукції на основі застосування 
принципів енергетичного менеджменту на підприємстві; прищеплення 
студентам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення 
самостійного осмислення принципів і методів управління в 
енергетичному менеджменті. 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 
повинні  
 знати: теоретичні основи управління сферою раціонального 
використання енергоресурсів, існуючі моделі систем енергетичного 
менеджменту, методологічні основи формування та реалізації 
діяльності з раціонального використання енергоресурсів; 
 вміти: виконувати енергетичне обстеження підприємства, 
виконувати аудит системи енергетичного менеджменту, розробляти 
техніко-економічне обґрунтування необхідності запровадження СЕМ  
 мати компетентності: приймати участь у розробці технічного 
завдання на створювану СЕМ, формувати факторну модель 
енергетичної діяльності підприємства, визначати, енергетичну 
стратегію підприємства, енергетичну політику, цілі й задачі програми 
енергетичного менеджменту, визначати показники енергетичної 
ефективності (норми витрат), виконувати вимірювання фактичних 
показників енергетичної ефективності, виконувати співставлення 
фактичних показників з виміряними, розробляти й забезпечувати 
реалізацію заходів по встановленню їх відповідності. 
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3. Програма навчальної дисципліни "Основи енергетичного 
менеджменту” 

 

МОДУЛЬ 1. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційні основи енергетичного 
менеджменту. 
 

Тема 1. Суть і значення енергетичного менеджменту для 
ефективного енергозабезпечення підприємства. 
Основні поняття та визначення, енергетичний потенціал України та 
його складові. Роль і значення енергетичного менеджменту на 
підприємстві. Обов'язки енергоменеджера та вимоги до нього. 
Прийняття рішень щодо раціонального енергозабезпечення 
підприємства. 
Тема 2. Формування стратегій енергозабезпечення. 
Види стратегій енергозабезпечення. Економічне обґрунтування 
обраних стратегій енергозабезпечення. Методи оцінки інвестицій у 
стратегічне енергозабезпечення 
Тема 3. Управління процесами енергозабезпечення. 
Основні принципи керування енерговикористанням. Координоване 
планування 
Тема 4. Управління енергетичним навантаженням. 
Управління енергетичним навантаженням. Маркетинг 
енергозабезпечення 
 

МОДУЛЬ 2. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методологічні основи економічних 
інструментів енергетичного менеджменту 
 

Тема 5. Нормалізація енергоспоживання. 
Суть і задачі нормалізації енергоспоживання. Види норм питомих 
витрат енергії та вимоги до них. 
Тема 6. Нормалізація енергоспоживання. Методики визначення 
норм питомих витрат. 
Методика визначення індивідуальних норм витрат електроенергії. 
Енергетичні баланси 
Тема 7. Економічна ефективність управління енергозбереженням 
на підприємстві. 
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Структура технологічних організаційно-технічних заходів. Економічні 
показники організаційно-технічних заходів 
Тема 8. Поновлювані джерела енергії 
Стан і перспективи застосування поновлювальних джерел енергії. 
Використання енергії сонця і вітру. Геотермальна енергія та 
гідроенергетика 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
„Основи енергетичного менеджменту” 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

ус
ьо
го  

у тому числі ус
ьо
го  

у тому числі 
л. п лаб інд. с.р. л п. лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Організаційні основи енергетичного менеджменту 

Тема 1. Суть і 
значення 
енергетичного 
менеджменту для 
ефективного 
енергозабезпечен
ня підприємства 

14 2 2   10       

Тема 2. Формування 
стратегій 
енергозабезпечення. 

16 3 3   10       

Тема 3. Управління 
процесами 
енергозабезпечення. 

16 3 3   10       

Тема 4. Управління 
енергетичним 
навантаженням. 

14 2 2   10       

Разом за ЗМ 1 60 10 10   40       
Модуль 2. 

Змістовий модуль 2.  Методологічні основи економічних інструментів енергетичного 
менеджменту 

Тема 1. 
Нормалізація 
енергоспоживання  

14 2 2   10       

Тема 2. Нормалізація 
енергоспоживання. 
Методики визначення
норм питомих витрат.

14 2 2   10       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 3. 
Економічна 
ефективність 
управління 
енергозбереження
м на підприємстві. 

 16 3 3   10       

Тема 4. Поновлювані 
джерела енергії та 
перспективи їх 
застосування. 

16 3 3   10       

Разом за ЗМ 2 60 10 10   40       
Усього годин  120 20 20   80       

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Прийняття рішень щодо раціонального 
енергозбереження підприємства. 

2  

2 Управління в енергетичному менеджменті. 
Складання балансу робочого часу одного 
середньоспискового робітника. 

4  

3 Формування стратегії енергозбереження на 
підприємстві. Економічне обгрунтування 
вибраних стратегій енергозбереження. 

2  

4 Координоване планування 
енерговикористання 

2  

5 Нормалізація енергоспоживання та управління 
процесами енергозабезпечення. Розрахунок 
питомих норм витрат енергії. 

4  

6 Розрахунок економічної ефективності 
управління енергозбереженням на 
підприємстві. 

4  

7 Перспективи підвищення ефективності 
енергетичного менеджменту. Перспективи 
застосування поновлюваних джерел енергії. 

2  

 Р А З О М 20  
 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачені робочим планом. 
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7. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять                

(А1 = 40 . 0,5 =20). 
Підготовка    до     контрольних  заходів  –  6 год. на 1 кредит ЄКТС 

(К1 = 6 . 4 = 24). 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях - 80 год. (Т1 = 80 - 24 - 20 = 36). 
 

7.1. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з./п. 
Назва теми Кількість 

годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Склад і особливості функцій управління в 

енергетиці. 
12  

2 Поняття організаційної структури 
управління. Основні ланки і рівні 
управління. 

12  

3 Кваліфікаційні вимоги до енергоменеджера 
згідно державного класифікатора професій. 

12  

4 Вплив зовнішнього середовища на 
енергослужбу підприємства. 

12  

5. Контроль ефективності використання 
енергії в ЦОЕ. 

12  

6. Нормативне забезпечення системи 
енергоменеджменту. 

10  

7. Міжнародні стандарти енергоменеджменту. 10  
 Р А З О М 80  

 
8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Всім студентам рекомендується написати професійно-орієнтовану 
наукову доповідь або реферат. З цією метою студентам надається 
професійно-орієнтований „Перелік тем наукових доповідей, 
рефератів”: 
1. Способи і технічні засоби акумулювання енергії. 
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2. Використання енергії сонця і вітру. 
3. Стан і перспективи застосування поновлювальних джерел енергії. 
4. Методи оцінки інвестицій в енергозбереження. 
5. Розрахунок витрат на теплоізоляцію власної квартири або будинку. 
6. Принципи та методики оцінки економічної ефективності 
підприємства щодо енергозбереження. 
7. Управління електричним навантаженням в Україні. 
8. Особливості електропостачання та електроспоживання. 
9. Основні принципи використання енергії. 
10. Характеристика проблем ефективного використання енергії. 
11. Методика визначення індивідуальних норм витрат електроенергії. 
12. Види норм питомих витрат енергії та вимоги до них. 
13. Суть і задачі нормалізації енергоспоживання. 
14. Паливно-енергетичний баланс. 
15. Рекомендації та оціночні розрахунки щодо енергозбереження. 
16. Оцінка споживання енергоресурсів. 
17. Аналіз потоків енергії. 
18. Вимоги, яким повинен відповідати енергоменеджер. 
19. Енергетичний аудит. Його задачі та основні етапи. 
20. Проблеми вибору раціонального джерела енергії. 
21. Види енергії та її використання. 
22. Функції та обов'язки енергоменеджера. 
23. Перешкоди на шляху ефективного використання енергії. 
24. Енергозбереження та енергоефективність. 
25. Стратегія розв'язання пробем енергозбереження. 

 
 

9. Методи навчання 
1. Лекційний курс з використанням демонстрацій, технічних 

засобів навчання, графічних опорних конспектів. 
2. Тематичні консультації. 
3. Самостійна робота студентів. 
4. Підготовка студентами професійно-орієнтованих наукових 

доповідей та рефератів. 
5. Участь студентів в науково-дослідній роботі кафедри. 
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10. Методи контролю 
1. Поточний контроль здійснюється у формі фронтального, 

індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час 
практичного заняття та перевірки якості конспектів лекцій. 

2. Контроль самостійної роботи студентів проводиться за 
результатами захисту відповідного звіту про самостійну роботу. 

3. Усі форми контролю охоплені 100-бальною шкалою оцінювання 
знань студентів за ECTS. 

4. Залік.  
              

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 
10 10 10 10 15 15 15 15 

 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 
Оцінка за національною шкалою 

 

90-100 відмінно   
82-89 

добре  
74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

12. Методичне забезпечення 
1. Гаращенко В.І. Конспект лекцій з дисципліни "Основи енергетичного 
менеджменту" для спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології" 
2. Робоча програма дисципліни "Основи енергетичного менеджменту" 
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13. Рекомендована література 
Базова 

1. Дзядикевич Ю. В. Енергетичний менеджмент / Ю. В. Дзядикевич, М. В. 
Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 295 с. 
Електронний ресурс: http://nebook.net/book_energetichnij-menedzhment_665/ 
2. Праховнік А.В. та інші. Енергетичний менеджмент. - К:.:2003. 
3. Праховник А.В. Энергетический менеджмент /А.В.Праховник, 
А.И.Соловей, В.В.Прохоренко и др.// К.:ІЕЕ НТУУ "КПІ", 2001. - 472с. 
4. Маляренко В.А., Немировский И.А. Энергосбережение и энергетический 
аудит. Учебное пособие / Под ред. Проф. Маляренко В.А.- Харьков: ХНАГХ, 
2008.-253 с. с прил. 
5. Карпаш О.М. Соломчак О.В., та ін. Енергоменеджмент та 
енергоефективність: навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел. 2008. - 
450с. 
6. Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з 
прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. - К.: Освіта України, 
2009. - 438с. 

 
Допоміжна  

1. Праховник А.В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах 
энергоснабжения. - Киев.: Освіта України, 2007. - 464с. 
2. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії / За заг. ред. 
А.К.Шидловського. - Київ.: Українські енциклопедичні знання. 2007. - 560с. 
3.Березовский Н.И. Технология энергосбережения: Учеб. пособие 
/Н.И.Березовский, С.Н.Костюкевич. - Минск: БИП-С Плюс, 2007. - 152с. 
4. Приступа М., Булгакова М. Енергозбереження в Україні: правові аспекти і 
практична реалізація, посібник для місцевих органів влади. - РІвне: Вид. 
О.Зень, 2011. - 56с. 
5. Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94р. №74/94-ВР, зі 
змінами та доповненнями. 
6. Мамалига В.М., Ямко М.П. Служба енергоменеджменту промислового 
підприємства - Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя, - 2002. - 120с. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/   

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/   

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 
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режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/   
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/   
5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/   
6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/   
7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/   
8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568   

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


