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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У роботі вказано на проблеми управління енергозбереженням у вищих навчальних 

закладах (ВНЗ) та вказано на необхідність удосконалення механізмів стимулювання 

енергозберігаючої діяльності. За результатами вивчення методичних документів та 

наукових публікацій у цій сфері в даній роботі запропоновано застосування механізму 

бенчмаркінгу енергоефективності для порівняння рівнів енергоефективності окремих ВНЗ з 

метою стимулювання реалізації енергозберігаючої діяльності.  

Ключові слова: бенчмаркінг, вищий навчальний заклад, енергоефективність, 

енергозбереження, енергоспоживання. 

 

Чернявский А.В., Мидловец О.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГУ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ  

 

В работе указано на проблемы управления энергосбережением в высших учебных 

заведениях (ВУЗ) и указано на необходимость совершенствования механизмов 

стимулирования энергосберегающей деятельности. По результатам изучения методических 

документов и научных публикаций в этой сфере в данной работе предложено применение 

механизма бенчмаркинга энергоэффективности для сравнения уровней 

энергоэффективности отдельных вузов с целью стимулирования реализации 

энергосберегающей деятельности. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, высшее учебное заведение, энергоэффективность, 

энергосбережение, энергопотребление  

 

A. Cherniavskyi, O. Mydlovets 

BENCHMARKING TEHNOLOGY USAGE FOR ENERGY EFFICIENCY UNIVERSITIES 

COMPARISON  

 

It is pointed at problems of energy preservation management at institutes of higher education 

(IHE) and the necessity of improvement of energy preservation activity mechanism stimulation. On 

the base of studying methodical documents and scientific publications in this field to compare energy 

efficiency levels of some IHE with the aim of energy preservation activity realization stimulation it is 

proposed to apply the mechanism of benchmarking energy efficiency. 

Keywords benchmarking, institute of higher education, energy efficiency, energy 

preservation, energy consumption. 

 

Вступ. Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами 

енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено обмеженістю існуючих 

невідновлюваних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), відсутністю реальних альтернатив їх 

заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В останній час ці чинники 

набувають все більшого значення у зв'язку із загальною нестабільністю у регіонах видобутку 

ПЕР, напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо 

подальшого зростання цін на ПЕР. Розвинені країни світу, у першу чергу, країни ЄС, які вже 
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досягли значних успіхів у вирішенні проблем енергоефективності, продовжують пошук нових 

джерел енергозабезпечення та розробку заходів щодо енергозбереження, що є позитивним 

прикладом для України. З результатів розрахунків проведених на базі прогнозних даних 

проекту енергетичної стратегії України до 2030 року виходить, що в країні за рахунок 

енергозбереження до 2020 року можна досягти економії енергоносіїв у загальному обсязі 

порядку 470 млн. т у.п., що відповідає зменшенню витрат на їх імпорт близько 38 млрд. дол. 

[1] 

Питання ефективного використання ПЕР в бюджетній сфері все частіше обговорюється 

та отримує більшої уваги як з боку керівництва держави, так і з боку керівників окремих 

бюджетних установ. Особливо гостро воно постало з часів незалежності України та все більше 

загострюється протягом останніх років, через брак власних ПЕР та залежність від їх імпорту з 

закордону. Ситуація в державі неухильно позначається й на діяльності державних ВНЗ та 

призводить до збільшення частки видатків на покриття комунальних витрат у бюджеті 

університетів, що в свою чергу скорочує можливості розвитку матеріально-технічної бази. У 

зв’язку з цим першочерговими до реалізації є заходи, спрямовані на зменшення та визначення 

обґрунтованої необхідної частки видатків на покриття цих потреб, шляхом підвищення 

ефективності та посилення контролю за енерговикористанням, проведення навчання 

співробітників та студентів з питань ощадливого енерговикористання [2]. 

Шляхами вирішення питань, пов’язаних з нераціональним енерговикористанням в 

галузі освіти є розробка нових й удосконалення існуючих методів оцінювання рівня 

енергоефективності, проведення енергетичних обстежень будівель, побудова системи 

управління ефективністю енергоспоживаючих об’єктів, розробка та реалізація дієвої програми 

з підвищення енергоефективності [2]. 

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення дієвого інструменту 

стимулювання енергозбереження у ВНЗ України. Для досягнення мети в даній роботі 

поставлені та вирішені такі задачі дослідження: 

1. Огляд стану енергоефективності ВНЗ України та виявлення основних проблем, що 

стоять на шляху формування енергоефективних ВНЗ. 

2. Аналіз існуючих способів підвищення рівня енергоефективності ВНЗ України. 

3. Розроблення механізму порівняння структурних підрозділів ВНЗ України за рівнем 

їх енергетичної ефективності. 

Матеріал і результати досліджень. Згідно даних [3] система вищої освіти налічує 966 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів. При цьому слід звернути увагу на те, що більшість 

державних ВНЗ мають проблеми з енергозбереженням та енергоспоживанням своїх корпусів. 

Провівши систематизацію існуючих проблем можна зробити висновок, що у більшості ВНЗ 

вони однакові. Сюди можна віднести, наприклад:  

 наявність застарілої системи опалення корпусів;  

 високе енергоспоживання корпусів та гуртожитків на потреби опалення, вентиляції та 

гарячого водопостачання; 

 використання в системі штучного освітлення будівель університету джерел світла з 

низьким рівнем енергоефективності; 

 відсутність приладів обліку споживання ПЕР та води; 

 відсутність достатнього фінансування для проведення робіт з комплексної модернізації 

енергоспоживаючого обладнання з метою зменшення енергоспоживання студмістечка; 

 застосування електрокотлів, виготовлених за допомогою ручного складання з 

матеріалів, наявних на момент виготовлення; 

 використання електричних опалювальних приладів; 
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 приготування гарячої води в їдальнях часто здійснюється місцево в електричних 

водонагрівачах; 

 будівлі підключені до застарілих трансформаторів, виготовлених в 1950-60-ті роки; 

 застосування фізично і морально застарілих електроприймачів; 

 у великій кількості зустрічаються вугільні котельні малої потужності з фізично 

застарілим обладнанням та відсутністю хімводопідготовки;  

 втрати теплоти в котельнях багаторазово перевищують допустимі норми; 

 нещільності у віконних прошарках і в конструкціях вхідних дверей; 

 порушення циркуляції теплоносія. 

            Проте деякі ВНЗ вже розпочали свою діяльність у сфері підвищення 

енергоефективності та впровадили ряд заходів. Сюди можна віднести [2]:  

 проведення енергетичного аудиту будівель;  

 розробка енергетичних паспортів будівель з затвердженням енергетичних показників 

(існуючі та бажані рівні споживання);  

 створення автоматизованої системи обліку та моніторингу споживання електричної та 

теплової енергії, а також холодної води;  

 скорочення втрат енергоносіїв в інженерних мережах;  

 підвищення теплозахисту огороджувальних конструкцій будівель;  

 створення системи мотивації ощадливого енерговикористання структурних 

підрозділів;  

 популяризація та розвиток ефективного енерговикористання серед студентів та 

співробітників.  

Однак головними проблемами залишаються нестача коштів та неефективність 

проведених заходів. Слід також звернути увагу на те, що в більшості університетів відсутній 

підрозділ, який займається аналізом ефективності витрат енергетичних ресурсів та розробкою 

пропозицій щодо заходів з енергозбереження, а також відсутність дієвої системи 

стимулювання енергозберігаючої діяльності [2]. 

Для створення системи стимулювання енергозберігаючої діяльності перш за все 

необхідно розробити методику оцінки ефективності виконуваних робіт у сфері 

енергозбереження на рівні конкретних корпусів. Для цього в даній роботі пропонується 

проводити порівняння ефективності виконуваних робіт у сфері енергозбереження на рівні 

конкретних корпусів пропонується із застосуванням принципів бенчмаркінгу. 

Бенчмаркінг (англ. Benchmarking) - це процес визначення, адаптації наявних прикладів 

ефективного функціонування компанії, це процес пошуку шляхів для досягнення підвищення 

ефективності виробництва продукції шляхом систематичного аналізу процесів та методів 

роботи на різних підприємствах[4,5]. Бенчмаркінг є  ефективним інструментом, що надає 

можливість підприємству постійно нарощувати продуктивність, покращувати якість своєї 

роботи, бути енергоефективним. Він передбачає безперервний аналіз та оцінку існуючих 

способів виробництва шляхом порівняння з найкращими внутрішніми та зовнішніми зразками 

з наступним впровадженням найбільш ефективних підходів. Його мета полягає в тому, щоб за 

допомогою дослідження визначати необхідність у змінах, та досягати успіхів завдяки ним. 

Бенчмаркінг застосовується в різних сферах. Його використовують банки для покращення своєї роботи 

[6], досить вдале застосування він має в сільському господарстві [7], його можна використовувати для 

покращення будь-чого.         

Бенчмаркінг енергоефективності - це один із інструментів підтримки та безперервного 

покращення діяльності в сфері енергозбереження (ISO 50001:2011) [3]. 
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Згідно рекомендацій [9], [10] бенчмаркінгу енергоефективності проводиться для: 

 підвищення рівня інформованості об'єктів в одному класі для стимулювання 

впровадження енергозберігаючих заходів; 

 визначення цілей у підвищенні рівня енергоефективності; 

 визначення та спостереження за динамікою рівня енергетичної ефективності 

об'єктів.   

Згідно методології бенчмаркінгу енергоефективності, що запропонована в [8], для 

порівняння енергоефективності об’єктів застосовується такий показник, я коефіцієнт 

енергетичної ефективності (КЕЕ): 

.
КЕЕ

факт і

і ід

факт

W

W
  

де .факт і
W  – фактичне загальне споживання ПЕР об’єктом;  

ід

факт
W  – фактичне загальне споживання ПЕР подібного об’єкту з найнижчими 

показниками питомого споживання ПЕР, який обрано за «ідеал». 

На практиці у більшості випадків оперують значеннями не загального, а питомого 

споживання ПЕР, приведеного до деякої бази. Так для ВНЗ можуть застосовуватися такі 

показники, як: питоме енергоспоживання приведене до кількості людей, що знаходяться в 

корпусі; питоме енергоспоживання на 1 м2 опалювальної або корисної площі; питоме 

енергоспоживання на 1 м3 опалювального об’єму корпусу. 

Покажемо можливість застосування цієї методології для оцінки енергоефективності 

ВНЗ на прикладі порівняння енергоефективності окремих корпусів Національного технічного 

університет України «Київського політехнічного інституту» (НТУУ «КПІ»). Результати 

представлені в таблицях 1 та 2, а також на рисунках 1 - 4. 

 

 
Рис. 1. Питоме енергоспоживання на 1 особу,           Рис. 2 Питоме енергоспоживання на 1 м2             

що  перебуває в корпусі.                                                               опалювальної площі. 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

№ Назва об'єкту* Спожито енергії Кількість Опалю- Корисна Опалю-
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п/п 

Теплової, 

Гкал 

Електричної,  

кВт∙год 

людей у 

будівлі 

вана 

площа 

будинку, 

м2 

площа 

будинку, 

м2 

ваний 

об’єм 

будинку

,  м3 

1 Корпус1 2671,2 822 748 3303 28178,25 20029,25 183061 

2 Корпус 2 785,2 245 000 200 4493,5 2281,3 24500 

3 Корпус 4 1921,2 322 503 1645 13177,2 9428,1 76783 

4 Корпус 5 1382,9 295 518 1590 14108,96 7882,2 60050 

5 Корпус 6+музей 444,5 147 434 232 6980,2 6257,36 29427 

6 Корпус 7 (разом с ЦКМ) 3344,1 544 172 2946 41579,66 23166,96 242805 

7 Корпус 8 236,6 76 077 762 3871 2680,9 15558 

8 Корпус 9 1524,8 189 202 318 12011,46 5773,3 50851 

9 Корпус 11 308,9 130 036 366 3228 2442,1 17960 

10 Корпус 12 951,9 292 864 1787 13539,68 9052,98 63912 

11 Корпус 13 196,5 85 792 288 3008 1642,2 12271 

12 Корпус 14 255,4 112 651 475 2808,6 1899,2 11215 

13 Корпус 15 261,0 91 677 686 3024 1745 12306 

14 Корпус 16 268,4 62 821 35 2957 2013,43 11844 

15 Корпус 17 1232,7 194 880 1109 11281,8 7273,8 11276 

16 Корпус 18 1751,6 409 779 2763 21490,4 12078,5 101700 

17 Корпус 19 1573,1 593 421 1000 21826,79 12946,02 101724 

18 Корпус 20 1621,7 193 717 1340 16916,4 8954,8 77240 

19 Корпус 21 659,3 260 184 1588 6754,3 3798,6 28000 

20 Корпус 22 1111,5 322 613 1710 16029,31 9564,14 74300 

21 Корпус 23 605,3 61 620 585 6399,7 4547,97 33675 

22 Корпус 24 3819,2 728 236 489 19968,26 11286,66 160000 

23 Корпус 28 980,5 98 000 478 6941,8 4552,5 36634 

24 Корпус №30 391,5 69 110 540 3763,2 2482,8 23195 

25 Корпус 31(Ст. Мет.) 660,8 243 120 165 5655,43 4337,23 26582 

26 Корпус 35 224,5 49 000 221 1229,7 836,7 5672 

* через відсутність даних на момент проведення експерименту в порівнянні приймали участь 

не всі корпуси. 

Рис. 3 Питоме енергоспоживання на 1 м2             Рис. 4 Питоме енергоспоживання на 1 м3  

             корисної площі                                                               опалювального об'єму. 
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Таблиця 2 

№ п/п Назва об'єкту 

Сумарна 

енерго-

споживання, 

кг ум.п. 

Питоме енергосоживання 

на 1 особу, 

що 

перебуває в 

корпусі,  

кг 

ум.п./1ос. 

на 1 м2   

опалюваної 

площі, 

кг ум.п./1м2 

оп. пл. 

на 1 м2   

корисної 

площі,  

кг ум.п./1 

м2 к. пл... 

на 1 м3   

опалю-

ваного 

об'єму,  

кг ум.п./ 1 

м3 оп.об. 

1 Корпус1 482699,5 146,1397 17,13 24,1 2,64 

2 Корпус 2 142277,1 711,3855 31,66 62,367 5,81 

3 Корпус 4 314086,4 190,934 23,84 33,314 4,09 

4 Корпус 5 233870,5 147,0884 16,58 29,671 3,89 

5 Корпус 6+музей 81616,74 351,7963 11,69 13,043 2,77 

6 Корпус 7(разом с ЦКМ) 544596,6 184,8597 13,1 23,507 2,24 

7 Корпус 8 43148,37 56,6252 11,15 16,095 2,77 

8 Корпус 9 241077,8 758,1062 20,07 41,757 4,74 

9 Корпус 11 60107,44 164,228 18,62 24,613 3,35 

10 Корпус 12 171972,9 96,2356 12,7 18,996 2,69 

11 Корпус 13 38613,58 134,0749 12,84 23,513 3,15 

12 Корпус 14 50328,3 105,9543 17,92 26,5 4,49 

13 Корпус 15 48551,01 70,7741 16,06 27,823 3,95 

14 Корпус 16 46062,32 1316,066 15,58 22,878 3,89 

15 Корпус 17 200046,9 180,385 17,73 27,502 17,74 

16 Корпус 18 300582,3 108,7884 13,99 24,886 2,96 

17 Корпус 19 297648,3 297,6483 13,64 22,991 2,93 

18 Корпус 20 255475,4 190,6533 15,1 28,529 3,31 

19 Корпус 21 126157,2 79,4441 18,68 33,212 4,51 

20 Корпус 22 198428,5 116,0401 12,38 20,747 2,67 

21 Корпус 23 94043,31 160,7578 14,69 20,678 2,79 

22 Корпус 24 635085,9 1298,744 31,8 56,269 3,97 

23 Корпус 28 152113,7 318,2295 21,91 33,413 4,15 

24 Корпус №30 64420,83 119,2978 17,12 25,947 2,78 

25 Корпус 31(Ст. Мет.) 124274,7 753,1798 21,97 28,653 4,68 

26 Корпус 35 38092,56 172,3645 30,98 45,527 6,72 
 

        Після проведення бенчмаркінгу енергоефективності з графіків залежності питомого 

енергоспоживання (W) від частки сукупного об’єму виробництва енергії можна помітити 

закономірність, що показники загального питомого енергоспоживання на 1 особу, що 

перебуває в корпусі, на 1 м2 опалювальної площі, на 1 м2 корисної площі та на 1 м3 

опалювального об'єму корпусів  8, 12, 19, 22 є найкращими, а 20, 24, 28, 29, 35 – найгіршими. 

В середині рейтингу знаходяться корпуси 30, 17 20, 31.  
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Висновки. 

1. На даний момент в світі існує обмеженість невідновлюваних ПЕР, відсутність 

реальних альтернатив їх заміни, наявність ризиків при їх виробництві і транспортуванні, тому 

кожна країна ставить пріоритетним напрямом енергоефективність та енергозбереження.  

2. Одним із кроків в напрямку енергозбереження та енергоефективності є покращення 

енергоспоживання та енергопостачання ВНЗ, так як їхня кількість в нашій країні досить 

значна, а проблеми досить глобальні і різносторонні. Для прикладу було розглянуто НТУУ 

«КПІ» – один з найбільших університетів нашої країни, а саме навчальні корпуси і застосували 

один із інструментів підтримки та безперервного покращення діяльності в сфері енергозбереження – 

бенчмаркінг. 

3. Отримані результати показали закономірність, що показники загального питомого 

енергоспоживання на 1 особу, що перебуває в корпусі, на 1 м2 опалювальної площі, на 1 м2 

корисної площі та на 1 м3 опалювального об'єму корпусів  8, 12, 19, 22 є найкращими, а 20, 24, 

28, 29, 35 – найгіршими. В середині рейтингу знаходяться корпуси 30, 17 20, 31. 
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