
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Управління енергоефективністю» 

 

Загальний опис дисципліни. 

В дисципліні розглядаються питання нагальної необхідності 

впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях цивільного та 

промислового призначення. Аналізуються основні енергетичні ресурси України 

в рамках динаміки світового енергетичного розвитку та впливу цінових й 

енергетичних факторів. Описані існуючі підходи до обігріву 

приміщень,наслідки приватизації ЖКГ, впливу цін на споживання 

енергоресурсів. Оцінено житловий фонд України,сучасний стан опалення та 

гарячого водопостачання. Сформульовано загальні методи стимулювання щодо 

енергозбереження: примушення, заохочення, сприяння, податкова політика, 

фонд енергозбереження. Розглянута структура та фактори, що визначають 

енергоспоживання будівель, комфортні параметри повітря приміщень, 

оптимальна та радіаційна температури, показники теплової ефективності, 

сумарна дія кліматичних умов на тепловий баланс будівель, 

повітропроникність та інфільтрація. Проведена оцінка енергоефективності 

існуючих систем опалення будинків. Розглянуті види циркуляції теплоносія, 

залежність ККД радіаторів від способу подачі теплоносія,тепловіддачі 

радіаторів від матеріалу, місця і способу їх встановлення. Конвекційне, 

інфрачервоне, повітряне та камінне опалення. Тепла підлога, 

низькотемпературні ІЧ обігрівачі. Зроблений акцент на гігієнічні проблеми 

енергопостачання житлових будинків. 

 Метою дисципліни є ознайомлення з напрямами енергозбереження, 

методами і способами зменшення витрат палива й енергії на виробництві та в 

організаціях, методиками розрахунку засобів енергозбереження та визначення 

ефективності їх застосування. 

Завдання вивчення дисципліни: 

Формування у здобувачів умінь і навичок приймати відповідні рішення 

щодо ефективного енергозбереження, управління процесами енергозбереження, 



вивчення засобів зменшення витрат палива та енергії на виробництві та 

ефективності застосування. 

Мета проведення лекційних занять полягає у тому, щоб здобувачи 

ознайомилися із напрямами енергозбереження та засобами зменшення витрат 

палива й енергії на виробництві (організаціях), і методиками розрахунку 

збереження енергії та визначення ефективності їх застосування. 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у професійній та 

повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання з курсу 

“Управління енергоефективністю”, що дозволить майбутньому менеджеру 

приймати оптимальні управлінські рішення щодо ефективного 

енергозбереження; 

- застосовувати прогресивні методи прогнозування, планування, 

обліку, контролю й аналізу використання енергії на підприємствах 

(організаціях); 

- навчитися проводити інспекторську перевірку, експертизу й 

енергетичний аудит використання енергії на виробництві (організаціях). 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

- здатність застосовувати прогресивні методи прогнозування, 

планування, обліку, контролю й аналізу використання енергії як на 

підприємствах, так і в організаціях; 

- здатність приймати оптимальні управлінські рішення щодо 

ефективного енергозбереження; 

- уміння вести діалог; 

- здатність проводити інспекторську перевірку, експертизу й 

енергетичний аудит щодо використання енергії на виробництві та в 

організаціях; 



- орієнтування в енергетичному ринку і здатність давати йому 

комплексну оцінку та впливати на енергетичну політику підприємства, 

організації. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

В результаті вивчення предмету «Управління енергоефективністю» 

здобувачи здатні засвоювати на практиці прогресивні методи ефективного 

енергозбереження шляхом прийняття оптимальних управлінських рішень і 

проведення енергоаудиту окремих виробничих ланок на підприємстві. 

 


