
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     358 

допомогоюпоказників енергоефективності можна обрати більш ефективне джерело енергії 

для інтеграції в енергосистему. 

Ключові слова: показники енергоефективності, розосереджена генерація (РГ), 

нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ), інтегровані системи. 

 

В статье рассмотрены и проанализированы применения показателей 

энергоэффективности для выбора и построения эффективных интегрированных систем 

энергоснабжения. Подано алгоритм оценки влияния интегрированных источников энергии на 

систему энергоснабжения. Также с помощью показателей энергоэффективности можно 

выбрать болем эффективный источник энергии для интеграции в энергосистему. 

Ключевые слова:показатели енергоефективності, розосереджена генерація (РГ), 

нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ), інтегровані системи. 

 

The paper consider sandanalyzes the application of energy efficiency indicators to select and 

build effective integrated energy systems. Posted algorithm for integrated assess ment of energy 

sources in the energy supply system. Also with energy efficiency indicators can choose more efficient 

energy source for integration into the grid. 

Keywords: indicators of energy efficiency, dispersed generation (WG), alternative and 

renewable energy sources (Rs), integrated system. 

 

Вступ 

Безумовно найближче майбутнє належить інтегрованим системам енергопостачання 

споживачів, оскільки протягом значного періоду часу будуть «співіснувати» як 

централізовані, так і децентралізовані системи із поступовим розширенням останніх. На 

сучасному етапі винятково важливою задачею є забезпечення такого «співіснування». 

Звичайно ми повинні прагнути, щоб воно було безконфліктним, гармонійним і максимально 

ефективним [1]. 

 

Для оцінки впливу на роботу системи енергопостачання інтеграції розосередженої 

генерації (РГ) інетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) звернемосьдо 

показників ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.  

Згідно наказу НАЕР № 35 від 13.03.08 «Про запровадження системи показників 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» [2] до переліку показників 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» включено нижченаведені 

показники. 

Основні показники: 

- енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) (кг у.п./грн., кг н.е./дол. 

США за ПКС); 

- питомі витрати енергоносіїв на одиницю основних видів виробленої продукції 

(наданих послуг) за видами економічної діяльності та за регіонами; 

- втрати основних видів енергоресурсів та води за видами економічної діяльності 

та регіонами. 

Допоміжні показники: 

- загальний обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) по Україні в 

одиницях умовного палива та за окремими їх видами; 

- обсяг споживання енергоресурсів за видами економічної діяльності та 

регіонами; 
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- обсяг основних видів продукції (послуг) у натуральних одиницях за видами 

економічної діяльності та регіонами; 

- обсяг основних видів продукції (послуг) у натуральних одиницях за видами 

економічної діяльності та регіонам; 

- енергоємність ВВП за видами ПЕР; 

- енергоємність валової доданої вартості (ВДВ) за видами економічної діяльності 

та регіонами; 

- енергоємність ВДВ продукції (послуг), які виробляються (надаються) 

користувачами ПЕР; 

- обсяг економії основних видів енергоресурсів у регіонах за рахунок підвищення 

енергоефективності та впровадження енергозберігаючих заходів у натуральних 

та умовних одиницях; 

- обсяг коштів, залучених на фінансування заходів з енергоефективності в розрізі 

регіонів (у тому числі окремо: власні кошти підприємств, з державного, 

місцевого бюджетів, інвестиції тощо); 

- кількість встановлених приладів обліку споживання енергоресурсів та води (у 

натуральних показниках і відсотках до кількості об’єктів споживання ресурсів). 

Оскільки основні та допоміжні показники актуальні тільки на рівні регіону, а РГ та 

НВДЕ можуть бути інтегровані на різних рівнях, то з метою більш детальної оцінки 

пропонуємо скористатися переліком показників енергоефективності за якими розраховуються 

основні і допоміжні показники, що наведені в таблиці 1.Також вони допоможуть нам обрати 

більш ефективне джерело енергії для інтеграції в енергосистему. 

 

Таблиця 1 – перелік показників енергоефективностіза якими розраховуються основні і 

допоміжні показники. 

 
№ 

з/п 
Показник 

Одиниці 

вимірювання 
Визначення 

1 екс
  % 

Ексергетичний коефіцієнт корисної дії –величина, що характеризує 

термодинамічну ефективність процесів виробництва продукції, робіт, 

послуг і дорівнює відношенню корисно витраченої ексергії до 

підведеної. 

2   % 

Коефіцієнт корисної дії – відношення всієї кількості корисно 

використаної енергії об'єктом до кількості підведеної енергії.  

 

Продовження таблиці 1 

3  ккв % 

Коефіцієнт корисного використання енергії (к. к. в.) для будь-яких 

процесів, установок, об'єктів – це відношення корисно використаної 

енергії до енергії зовнішнього джерела, підведеної до об’єкту. 

4 кквп
  % 

Коефіцієнт корисного використання палива (в умовному обчисленні) 

– це відношення корисно використаного в т.у.п. до кількості палива 

підведеного до об’єкту в т.у.п.. 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     360 

5 Кп.ер % 

Коефіцієнт перетворення енергетичних ресурсів – відношення всієї 

кількості енергії, одержаної в процесі перетворення енергетичного 

ресурсу, до кількості підведеної енергії. 

6 b 
Дж/одиницю 

продукції, послуг 

Питомі витрати енергетичного ресурсу – це відношення сумарних 

витрат ПЕР на виробництво даного виду продукції (послуг) до обсягу 

виробленої продукції (послуг). 

7 ум
b  

т.у.п./одиницю 

продукції, послуг 

Питомі витрати палива (в умовному обчисленні) – це відношення 

сумарних витрат ПЕР (в т.у.п.) на виробництво даного виду продукції 

(послуг) до обсягу виробленої продукції (послуг). 

8 w 
кВт.год./одиницю 

продукції, послуг 

Питомі витрати електроенергії (в натуральному обчисленні) – це 

відношення сумарної витрати електроенергії на виробництво даного 

виду продукції (послуг) до обсягу виробленої продукції (послуг). 

9 q 
Гкал/одиницю 

продукції, послуг 

Питомі витрати теплоенергії (в натуральному обчисленні)  – це 

відношення сумарної витрати теплової енергії на виробництво даного 

виду продукції (послуг) до обсягу виробленої продукції (послуг). 

10 П
  кг, м3 

Втрати енергоносіїв на виготовлення та експлуатацію (використання) 

речовини, матеріалів, продукції, виробів (у натуральних одиницях). 

11 Е
  кг, м3 

Втрати палива та енергії під час видобутку, виробництва, 

перетворення, споживання, переробки, транспортування, зберігання 

та розподілу (у натуральному обчисленні). 

12 Кувер % 

Коефіцієнт утилізації ВЕР – відношення фактичної економії палива 

внаслідок використовування ВЕР до можливої економії палива 

внаслідок використовування ВЕР. 

13 Кввер % 

Коефіцієнт виробітку за рахунок ВЕР – відношення фактичного 

виробітку енергії за рахунок ВЕР до можливого виробітку енергії за 

рахунок ВЕР. 

14 Квевер % 

Коефіцієнт використання виробітку енергії за рахунок ВЕР – 

відношення фактичного використання енергії, одержаної за рахунок 

ВЕР, до фактичного виробітку енергії за рахунок ВЕР 

 

Продовження таблиці 1 

15 КзРГ % 
Коефіцієнт залучення РГ – це відношення обсягів спожитої енергії, що 

вироблена за рахунок РГ, до всієї спожитої енергії. 

16 WE 
Дж/одиницю 

продукції, послуг 

Енергоємність продукції – відношення всієї спожитої за рік енергії (в 

натуральному обчисленні) до річних обсягів продукції (в натуральному, 

умовному чи вартісному обчисленні). 
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17 WS 
кВт.год./одиницю 

продукції, послуг 

Електроємність продукції– відношення всієї спожитої за рік 

електроенергії (в натуральному обчисленні) до річних обсягів продукції 

(в натуральному, умовному чи вартісному обчисленні). 

18 WQ 

Дж(Гкал)/одиниц

ю продукції, 

послуг 

Теплоємність продукції – відношення всієї спожитої за рік теплової 

енергії (в натуральному обчисленні) до річних обсягів продукції (в 

натуральному, умовному чи вартісному обчисленні). 

19 WE,овф Дж/грн 
Енергоємність основних виробничих фондів – відношення всіх 

спожитих видів енергії до вартості виробничих фондів. 

20 WS,овф кВт.год./грн. 
Електроємність основних виробничих фондів – цевідношення спожитої 

електричної енергії до вартості виробничих фондів. 

21 Кв % 

Коефіцієнт використання обладнання (завантаження за потужністю) – 

це відношення фактично споживаної потужності до суми номінальних 

потужностей встановленого обладнання. 

22 Кеп кВт.год./т.у.п. 

Електропаливний коефіцієнт – відношення обсягів спожитої за рік 

електричної енергії до річних обсягів спожитої енергії в паливі (без 

урахування витрат на виробництво електричної енергії). 

23 Кел/Екор % 

Коефіцієнт електрифікації (відношення кількості спожитої електричної 

енергії до всієї спожитої енергії за рік) у відношенні до корисної енергії 

(корисна енергія = підведена енергія – втрати енергії). 

24 Кел/Епер % 

Коефіцієнт електрифікації (відношення кількості спожитої електричної 

енергії до всієї спожитої енергії за рік) у відношенні до первинної енергії 

(енергія, зосереджена у природних ресурсах (наприклад, вугілля, сира 

нафта, сонячне світло, уран), яку не піддавали ніяким штучним змінам 

чи перетворенням) 

25 Ктел 
Дж/Вт (Гкал/кВт. 

год.) 

Теплоелектричний коефіцієнт – відношення обсягів спожитої за рік 

теплової енергії (у вигляді пари та гарячої води) до річних обсягів 

використаної електричної енергії.                 

26 Wпр 
Дж/год 

(т.у.п./год.) 

Енергоозброєність праці – показник, що визначається загальною 

установчою потужністю двигунів, установок, механізмів в кВт, що 

припадає на 1 робітника. 

27 Eпр.P кВт/людину 

Електроозброєність праці за потужністю – відношення встановленої 

потужності електроспоживачів до середньоспискової чисельності 

промислово-виробничого персоналу найбільш завантаженої зміни, 

взятих за певний період. 

Продовження таблиці 1 

28 Eпр.W 
кВт.год/ 

людину 

Електроозброєність праці за енергією – відношення всієї спожитої за рік 

на електричної енергії, враховуючи втрати в мережах, до 

середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу чи 

до відпрацьованих людино-годин за той самий час. 
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29 Qn МВт (Гкал/год.) 

Номінальна теплопродуктивність – найбільша теплопродуктивність, 

яку повинен забезпечити опалювальний водогрійний котел під час 

тривалої роботи при номінальних значеннях параметрів води з 

урахуванням допустимих відхилень. 

30 Hn т/год 
Номінальна паропродуктивність– відношення маси виробленого пару 

до часу роботи установки. 

31 
р

в
Q  

Дж/кг, Дж/куб.м, 

Дж/моль 

Вища теплота згорання палива– теплота, що виділяється при повному 

окисленні горючих складових палива, і теплота, що виділяється при 

конденсації водяної пари, що міститься в продуктах згорання палива.                                                                  

32 
р

н
Q  

Дж/кг, Дж/куб.м, 

Дж/моль 

Нижча теплота згорання палива – теплота, що виділяється при повному 

окисленні всіх горючих складових палива. 

33 P Вт 

Номінальна потужність – це те навантаження, яке може нести прилад 

протягом тривалого проміжку часу і передбачена при його 

конструюванні (вказана в паспорті приладу). 

34 U В 
Номінальна напруга – це така величина напруги, яка передбачена для 

роботи приладу при його конструюванні (вказана в паспорті приладу). 

35 I А 
Номінальний струм– це така величина струму, яка передбачена для 

роботи приладу при його конструюванні (розраховується). 

36 f Гц 
Частота – фізична величина, характеристика будь-яких процесів, які 

регулярно повторюються; кількість подій за одиницю часу. 

37 соsφ % 

Коефіцієнт потужності — безрозмірна фізична величина, що 

характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору 

наявності в навантаженні реактивної складової. Коефіцієнт потужності 

показує, наскільки зсувається по фазі змінний струм, що протікає через 

навантаження, щодо прикладеного до нього напруги. 

38 p Па 
Тиск повітря для спалювання (палива) перед пальником – буде 

відрізнятися в залежності від палива і пальника. 

39 Pхх кВт 
Втрати потужності холостого ходу трансформатора – наближено рівні 

втратам в сталі сердечника.  

40 Ркз кВт 
Втрати потужності короткого замикання трансформатора – наближено 

рівні втратам в міді обмоток. 

41 Qеф % 

Ефективність теплообміну – це відношення отриманої кількості теплоти 

тілом приймачем до відданої кількості теплоти тілом передавачем або 

нагрівачем. 

 

Для спрощення аналізу впливуна систему енергопостачання РГ та НВДЕв 

промисловості виконаємо розподіл показників енергоефективності за п’ятьма рівнями:  

- регіон; 

- промисловий вузол; 

- підприємство; 

- технологія; 
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- обладнання.  

Також виконаємо розподіл даних показників за рівнями, який буде стосуватися 

житлового та комерційного секторів: 

- регіон; 

- громада; 

- організація; 

- дільниця; 

- пристрій.  

Такий розподіл показників за масштабом розгляду системи дозволить виключити ті, які 

на відповідному рівні не доцільно розглядати. Враховуючи те, що РГ та НВДЕ можуть бути 

інтегровані на різних рівнях (як на рівні пристрою так і на рівні регіону), таке ранжування 

дозволить нам оцінювати саме ті показники, які актуальні на потрібному нам рівні. Для того, 

щоб можна було зробити експрес-оцінку зміни показників відмітимо напрям бажаного 

збільшення ефективності по кожному з цих показників.Розподіл показників за рівнями для 

промислового та житлового сектору зведено в табл. 2. 

Таблиця 2 – Ранжування показників за якими розраховуються основні і допоміжні 

показникиза п’ятьма рівнями 
№ 

з/п 

Показник Напрям 

збільшен

ня 

ефективн

ості 

Рівень 

Регіон Промисл

овий 

вузол / 

громада 

Підприє

мство / 

організа

ція 

Технологія/

дільниця  

Обладнан

ня / 

пристрій 

1 Ексергетичний коефіцієнт 

корисної дії 
– - - - + + 

2 Коефіцієнт корисної дії ↑ - - - + + 

3 Коефіцієнт корисного 

використання енергії 
↑ + + + + + 

4 Коефіцієнт корисного 

використання палива 
↑ + + + + + 

5 Коефіцієнт перетворення 

енергетичних ресурсів 
↑ + + + + + 

6 Питомі витрати енергетичного 

ресурсу 
↓ + + + + + 

7 Питомі витрати палива ↓ - - + + + 

8 Питомі витрати електроенергії ↓ - - + + + 

9 Питомі витрати теплоенергії ↓ - - + + + 

10 Втрати енергоносіїв на 

виготовлення та експлуатацію 

(використання) речовини, 

матеріалів, продукції, виробів 

↓ + + + + + 

11 Втрати палива та енергії під час 

видобутку, виробництва, 

перетворення, споживання, 

переробки, транспортування, 

зберігання та розподілу 

↓ + + + + + 

Продовження таблиці 2 

№ 

з/п 

Показник Напрям 

збільшен

Рівень 
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ня 

ефективн

ості 

Регіон Промисл

овий 

вузол / 

громада 

Підприє

мство / 

організа

ція 

Технологія/

дільниця  

Обладнан

ня / 

пристрій 

12 Коефіцієнт утилізації ВЕР ↑ + + + + + 

13 Коефіцієнт виробітку за рахунок 

ВЕР 
↑ + + + + + 

14 Коефіцієнт використання 

виробітку енергії за рахунок ВЕР 
↑ + + + + + 

15 Коефіцієнт залучення РГ ↑ + + + + + 

16 Енергоємність продукції ↓ - - + + + 

17 Електроємність продукції ↓ - - + + + 

18 Теплоємність продукції ↓ - - + + + 

19 Енергоємність основних 

виробничих фондів 
↓ + + + + - 

20 Електроємність основних 

виробничих фондів 
↓ + + + + - 

21 Коефіцієнт використання 

обладнання 
↑ + + + + + 

22 Електропаливний коефіцієнт ↑ + + + + - 

23 Коефіцієнт електрифікації у 

відношенні до корисної енергії 
↓ + + + + - 

24 Коефіцієнт електрифікації у 

відношенні до первинної енергії 
↓ + + + + - 

25 Теплоелектричний коефіцієнт ↓ + + + + - 

26 Енергоозброєність праці ↓ + + + + - 

27 Електроозброєність праці за 

потужністю 
↓ + + + + - 

28 Електроозброєність праці за 

енергією 
↓ + + + + - 

29 Номінальна теплопродуктивність – - - - - + 

30 Номінальна паропродуктивність – - - - - + 

31 Вища теплота згорання палива – - - - - + 

32 Нижча теплота згорання палива – - - - - + 

33 Номінальна потужність – - - - - + 

34 Номінальна напруга – - - - - + 

35 Номінальний струм – - - - - + 

36 Частота – - - - - + 

37 Коефіцієнт потужності – - - - - + 

38 Тиск повітря для спалювання 

(палива) перед пальником 
– - - - - + 

39 Втрати потужності холостого 

ходу трансформатора 
↓ - - - - + 

40 Втрати потужності короткого 

замикання трансформатора 
↓ - - - - + 

41 Ефективність теплообміну ↑ - - - - + 

 

Вище наведені показники енергоефективності відображають вплив на систему 

енергопостачанняінтеграції РГ та НВДЕ. Оцінку такого впливу пропонуємо проводити за 

наступним алгоритмом: 

1. Обираємо рівень, на якому ми будемо аналізувати показники енергоефективності; 

2. З відповідного переліку показників обираємо ті, на які має вплив інтеграція в 

енергосистему РГ та НВДЕ (табл. 3); 
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3. Обчислюємо значення показників до і після змін в енергосистемі; 

4. Порівнюючи відповідні показники за допомогою напряму бажаного збільшення 

ефективності визначаємо в позитивну чи негативну сторону пройшли зміни. Також 

розраховуємо величину, зміни показників в ту чи іншу сторону. 

Для вибору найбільш ефективного джерела енергії доцільно виконати такі дії: 

1. Обираємо декілька варіантів систем електропостачання (на основі різних джерел 

енергії); 

2. Обираємо рівень, на якому слід проаналізувати показники енергоефективності; 

3. З відповідного переліку показників обираємо ті, які відображають вплив джерел РГ 

та НВДЕ на енергосистему (табл. 3); 

4. Обчислюємо відібрані показники для вибраних джерел енергії. 

5. Порівнявши показники за напрямом бажаного збільшення визначаємо найбільш 

ефективне джерело енергії для вибраного. 

 

Таблиця 3 – Перелік показників енергоефективності за якими розраховуються основні 

і допоміжні показники, на які впливають РГ і НВДЕ. 

Показник Напрям 

збільшен

ня 

ефективн

ості 

Рівень 

Регіон Промисл

овий 

вузол / 

громада 

Підприєм

ство / 

організац

ія 

Технологія/д

ільниця  

Обладнан

ня / 

пристрій 

Питомі витрати енергетичного 

ресурсу 
↓ + + + + + 

Питомі витрати палива ↓ - - + + + 

Коефіцієнт залучення РГ ↑ + + + + + 

Електропаливний коефіцієнт ↑ + + + + - 

Коефіцієнт електрифікації у 

відношенні до корисної енергії 
↓ + + + + - 

Коефіцієнт електрифікації у 

відношенні до первинної енергії 
↓ + + + + - 

 

Оскільки інтеграція в систему енергопостачання РГ та НВДЕ має вплив на показники, 

що наведені в табл. 3, то зазнають змін і деякі з основних та допоміжних показників 

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.  

Перелік основних та допоміжних показників ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів, на які впливають РГ і НВДЕ наведено нижче. 

Основні: 

 питомі витрати енергоносіїв на одиницю основних видів виробленої продукції (наданих 

послуг) за видами економічної діяльності та за регіонами; 

 втрати основних видів енергоресурсів та води за видами економічної діяльності та 

регіонами. 
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Допоміжні: 

 загальний обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів по Україні в одиницях 

умовного палива та за окремими їх видами; 

 обсяг споживання енергоресурсів за видами економічної діяльності та регіонами; 

 енергоємність ВВП за видами паливно-енергетичних ресурсів; 

 обсяг економії основних видів енергоресурсів у регіонах за рахунок підвищення 

енергоефективності та впровадження енергозберігаючих заходів у натуральних та 

умовних одиницях; 

 обсяг коштів, залучених на фінансування заходів з енергоефективності в розрізі 

регіонів (у тому числі окремо: власні кошти підприємств, з державного, місцевого 

бюджетів, інвестиції тощо). 

Висновок 

Україні поступово потрібно модернізувати енергетичну систему відповідно до світових 

тенденцій розвитку енергетики (інтелектуальна енергетика, SmartGrid, РГ та НВДЕ). Оскільки, 

цей процес є довготривалим, та потребує багато інвестицій, то на даному етапі потрібно 

максимально ефективно використовувати існуючі генеруючі потужності та мережі, поступово 

інтегруючи в систему електропостачання РГ та НВДЕ, з допомогою яких на початковому етапі 

зменшувати навантаження на мережу (проводити керування навантаженням/споживанням), а 

в подальшому, на їх основі створювати локальні мікромережі, з централізованим 

диспетчерським керуванням. 

В статті проведено оцінку впливу інтеграції РГ та НВДЕ на систему енергопостачання 

та сформовано алгоритм для вибору найбільш ефективного джерела енергії.Для спрощення 

аналізу досліджуваних систем виконано розподіл показників енергоефективності за п’ятьма 

рівнями: регіон, промисловий вузол/громада, підприємство/організація, дільниця/технологія, 

обладнання/пристрій. Такий розподіл показників за масштабом розгляду системи дозволив 

виключити ті, які на відповідному рівні не доцільно розглядати. 
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