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У статті розглядається питання розро-
блення моделі оцінки ефективності системи 
енергоменеджменту на муніципальному рівні. 
Проведено дослідження оцінки рівня ефек-
тивності системи енергоменеджменту як 
управлінської системи в органах місцевого 
самоврядування. Розглянуто оцінювання 
ефективності управлінської діяльності сис-
теми енергоменеджменту з погляду функці-
онування самої системи керування, а також 
із погляду досягнення результативних показ-
ників. Вивчено світовий досвід щодо моделей 
оцінювання ефективності систем керування 
та ефективності місцевої влади. Запропоно-
вано для оцінки ефективності управлінської 
діяльності системи енергоменеджменту 
в місцевому самоврядуванні застосування 
моделі “performance measurement” – вимірю-
вання результативності. Запропоновано 
використання певних критеріїв для оцінки 
результативності та перелік організацій-
них, фінансових та іміджевих результатів 
упровадження системи енергоменеджменту.
Ключові слова: енергоресурси, енергоме-
неджмент, муніципалітет; самоврядування, 
результативність, ефективність.

В статье рассматриваются вопросы 
разработки модели оценки эффектив-

ности системы энергоменеджмента на 
муниципальном уровне. Проведено иссле-
дование оценки уровня эффективности 
системы энергоменеджмента, как управ-
ленческой системы в органах местного 
самоуправления. Рассмотрено оценива-
ние эффективности управленческой дея-
тельности системы энергоменеджмента 
с точки зрения функционирования самой 
системы управления, а также достиже-
ния результативных показателей. Изучен 
мировой опыт относительно моделей 
оценки эффективности системы управ-
ления и эффективности местной вла-
сти. Предложено для оценки эффектив-
ности управленческой деятельности 
системы энергоменеджмента в мест-
ном самоуправлении применение модели 
“performance measurement” – измерение 
результативности. Предложено исполь-
зование определенных критериев для 
оценки результативности и перечень 
организационных, финансовых и имид-
жевых результатов внедрения системы 
энергоменеджмента.
Ключевые слова: энергоресурсы, энергоме-
неджмент, муниципалитет; самоуправле-
ния, результативность, эффективность.

The article deals with the development of a model for assessing the effectiveness of the energy management system on the municipal level. The evaluation 
of effectiveness of management activity of the energy management system is proposed to carry out in a complex manner from the point of view of function-
ing of the management system itself, as well as in terms of achieving effective indicators. The world experience of models of estimation of efficiency of the 
control system at the local level and efficiency of local authorities is studied. The author proposes to use the “performance measurement” model to assess 
the effectiveness of management activities of the energy management system in local self-governance – is measurement of effectiveness and “contribution-
result” model is suggested to be used. The following criteria are used in the model: productivity, efficiency, and performance. The first indicator for evaluating 
management is productivity. According to this criterion, the governance system in the authorities should work as productively as possible. The efficiency 
indicator is divided into two indicators: efficiency as “costs-benefit” and efficiency as “costs-effectiveness”. Effectiveness is an assessment of achievement 
of a goal, without taking into account the costs incurred. In accordance with this approach, estimation of the energy efficiency of management activity of the 
system of energy management in local self-government, it is proposed to use the following criteria for the assessment of performance: not exceeding the 
baseline level of energy consumption; reduction of energy consumption relatively to the baseline level (in such a case during calculation, such institutions 
where discrepancy with the regulatory requirements of microclimate was detected are not take into account); the amount of funds attracted for the needs 
to increase the efficiency of energy consumption; the effectiveness of implementation of projects characterized by the parameter – in fact, annual savings/
invested funds have been achieved; observance of regulatory requirements for microclimate in premises. For the above criteria a list of organizational, 
financial and image results of implementation of the energy management system has been developed.
Key words: energy resources, energy management, municipality; self-government, effectiveness, efficiency.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ  
НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ
THE EFFICIENCY OF THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM  
ON THE MUNICIPAL LEVEL

Постановка проблеми. Від ефективності вико-
ристання енергоресурсів та ефективності системи 
управління ними залежить виконання важливих 
соціальних і суспільних завдань, ділова активність, 
комфортність роботи працівників та жителів муні-
ципальних утворень. Місцева енергетика є однією 
з найвагоміших складових частин економіки. Вона 
забезпечує якість життя, здоров’я і безпеку жите-
лів, ділову активність та темпи економічного зрос-
тання місцевих громад. Необхідність підвищення 
ефективності використання енергоресурсів зумов-
лена тим, що 70% їх споживання сконцентровано 
на рівні громад. Тривалий час облік використання і 
споживання енергії та енергоресурсів, а також сис-
тема управління цими процесами не були складо-
вими напрямами державної політики та місцевого 

економічного розвитку. Збільшення видатків місце-
вих бюджетів на енергоносії суттєво понижувало 
рівень якості життя населення. Сьогодні назріла 
необхідність запровадження, налагодження ефек-
тивної системи енергоменеджменту на місцевому 
рівні в частині споживання енергії та енергоносіїв. 
Без ефективного вирішення цих проблем ство-
рюються передумови виникнення кризових явищ 
соціального, економічного та екологічного харак-
теру. Виникає потреба у пошуку заходів, спрямо-
ваних на раціональна та економне використання 
енергоресурсів. 

Реалізація територіально-адміністративної 
реформи в Україні потребує особливої уваги до 
формування державної політики у сфері енергое-
фективності та її впровадження на регіональному 
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та місцевому рівнях. Вона повинна гармонійно 
поєднувати інтереси держави та кожної терито-
ріально-адміністративної одиниці з метою забез-
печення її життєздатності. Створення та запрова-
дження ефективно діючої системи енергетичного 
менеджменту та сприйняття її громадськістю дасть 
змогу отримати бажаний результат щодо ефектив-
ного енерговикористання. Ця система дасть змогу 
сформувати модель енергоефективної територі-
альної громади, підвищити рівень життя та якість 
надання послуг населенню, виконання функцій 
влади загалом та окремих муніципальних об’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами енергозбереження та енергоефек-
тивності в муніципальному секторі займаються 
зарубіжні та вітчизняні вчені. Муніципальну енер-
гоефективність вивчають Е. Вексей, А. Гула, 
В. Колодзєйчик (Польща); окремі проблеми енер-
гоефективності – К. Тімпе, Г. Люкінг, Г. Меессен 
(Німеччина); економічні аспекти енергозбере-
ження – Л. Третякова, О. Шандрівська, Є. Крикав-
ський, Н. Косар, Я. Олійник; проблеми енергоз-
береження у муніципальному секторі на основі 
системного підходу – І. Андрійчук, С. Головко, 
Л. Гаманюк, М. Демченко, В. Задорський, С. Кирик, 
Г. Козоріз, Ю. Костін, В. Мамалига, В. Миколаєнко.

Постановка завдання. Метою цього дослі-
дження є вивчення світового науково-практичного 
досвіду щодо оцінки ефективності систем управ-
ління на муніципальному рівні, обґрунтування 
моделі та критеріїв оцінки ефективності системи 
егнергоменеджменту (системи управління енерго-
ресурсами) на рівні органів місцевого самовряду-
вання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід європейських держав та окремих муніци-
пальних утворень в Україні підтверджує доціль-
ність для масштабного енергозбереження у 
запровадженні ефективної системи енергетичного 
менеджменту в систему адміністрування само-
врядною територіальною одиницею. Така система 
повинна функціонувати в контексті забезпечення 
сталого розвитку території та реалізації держав-
ної політики у сфері енергоефективності на регіо-
нальному та місцевому рівні.

Під системою муніципального енергетичного 
менеджменту ми розуміємо вид управлінської 
діяльності, яка є частиною загальної системи 
управління гуманітарним та комунальним секто-
рами громади, має забезпечувати раціональне 
використання енергетичних ресурсів та забезпе-
чення її потреб необхідними енергетичними послу-
гами, спираючись на спеціальну політику ради 
у питаннях використання енергоресурсів, має 
власні цілі та завдання, відповідну організаційну 
структуру, кадрове та інформаційне забезпечення, 
особливі процедури планування, впровадження, 
оцінки діяльності у сфері енергетичного користу-

вання. При цьому управління споживанням енер-
гії у громаді розглядаємо не тільки як інструмент 
для зменшення енергоспоживання бюджетними 
об’єктами, але й як шлях до підвищення якості 
муніципальних послуг [1, с. 441].

Довгий час проблему ефективності підвищення 
використання енергоресурсів розглядали як інже-
нерно-технічне завдання і суттєво менше – як 
організаційно-управлінське завдання. Недооціню-
вали потребу у детальній інформації про обсяг та 
характер динаміки процесів споживання енергоре-
сурсів в муніципальному секторі, мав місце брак 
експертів із цих питань.

Підвищення зацікавленості до систем енер-
гетичного менеджменту на рівні муніципалітетів 
стало можливим завдяки активній діяльності міст-
членів Асоціації «Енергоефективні міста України» 
та міст-підписантів Угоди Мерів – провідної ініці-
ативи, започаткованої Європейським Союзом, 
котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, 
які беруть на себе добровільні зобов’язання під-
вищувати енергоефективність та нарощувати 
використання відновлювальних джерел енергії 
на своїх територіях. Завдяки співпраці Асоціації 
та Державного агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України розроблена низка 
нормативно-правових актів та нормативно-тех-
нічної документації щодо покращення рамкових 
умов для запровадження системи енергетичного 
менеджменту та надається експертно-консульта-
тивна підтримка в питаннях формування енерго-
ефективної територіальної громади. А наступним 
поступом у цьому питанні стало розроблення 
агентством Держенергоефективності в межах про-
екту USAID «Муніципальна енергетична реформа 
в Україні» положення про «Запровадження сис-
теми енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах за рахунок коштів місцевих бюджетів».

На сучасному етапі стоїть завдання роз-
роблення методики оцінки рівня ефективності 
системи енергоменеджменту як управлінської 
системи в органах місцевого самоврядування. 
Система має певні цілі та завдання, характери-
зується наявністю певного штату, організаційною 
структурою, каналами управління, інформацій-
ними потоками.

Поняття ефективності управлінської системи 
та діяльності в органах муніципальної влади є 
складним і суперечливим. По-перше, у науковій 
літературі відсутній одностайний підхід до визна-
чення категорії «ефективність», а по-друге, у 
сучасному менеджменті виокремлюють кілька її 
видів для характеристики ефективності управлін-
ської діяльності.

Оцінювання ефективності управлінської діяль-
ності системи енергоменеджменту пропонується 
здійснювати комплексно з декількох позицій, а 
саме з погляду функціонування самої системи 
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керування, а також із погляду досягнення резуль-
тативних показників.

Так, відповідно до першого підходу рівень ефек-
тивності системи енергоменеджменту як суб'єкта 
управління енергоресурсами на рівні муніципалі-
тетів можна оцінювати за допомогою низки якісних 
та кількісних критеріїв та показників, згрупованих 
у такі блоки:

– показники цілеспрямованості управлінської 
системи;

– показники технології процесів управління;
– показники структури системи управління;
– показники кадрового забезпечення системи 

управління.
Щодо іншого підходу, то це цілісна методика 

дослідження енергетичної ефективності управ-
лінської діяльності органів місцевого самовря-
дування як раціональне використання енергоре-
сурсів і досягнення максимального соціального 
результату, зумовленого підвищенням рівня 
якості життя населення та економічним розви-
тком території.

Вивчення світового науково-практичного досвіду 
показало, що у західному науковому світі застосо-
вується процедура оцінювання ефективності сис-
теми керування на місцевому рівні, що називається 
“performance measurement” – вимірювання резуль-
тативності. Шведський дослідник із питань оцінки 
діяльності державних органів влади Е. Ведунг про-
понує використовувати модель «внесок-результат» 
(рис. 1) [2, с. 69].

Перший показник, який виділяє Е. Ведунг для 
оцінки управління, – це продуктивність. Згідно 
з цим критерієм система управління в органах 
влади повинна працювати максимально продук-

тивно. Показник ефективності автор поділяє на 
два показники: ефективність як «витрати-вигоди» 
й ефективність як «витрати-результативність». 
Результативність, на думку Е. Ведунга, – це оці-
нювання досягнення мети без врахування нане-
сених витрат. Тут береться до уваги лише сту-
пінь досягнення цілей і оцінка впливу отриманих 
результатів [1, с. 69, 70].

Результативність – ступінь відповідності досяг-
нутих результатів поставленій меті, погодження 
використаних засобів і результатів із поставленою 
метою. Цей показник дає можливість оцінити, чи 
вчасно досягнута мета і за яку ціну (вигідну чи 
невигідну), чи правильно визначена цільова група, 
ступінь задоволення людей. Стандарт – встанов-
лені цілі [4, с. 34].

З огляду на позитивний світовий досвід та укра-
їнські реалії є можливим розглянути перспективи 
застосування цих методів в Україні та запропо-
нувати адаптовану методику оцінки ефективності 
системи управління енергоресурсами на рівні 
територіально-адміністративних одиниць.

Здійснюючи згідно з цим підходом оцінювання 
енергетичної ефективності управлінської діяль-
ності системи енергоменеджменту в місцевому 
самоврядуванні, доцільним є використання таких 
критеріїв для оцінки результативності, як:

– неперевищення споживання енергоресурсів 
базового рівня;

– зниження споживання енергоресурсів від-
носно базового рівня. При цьому під час підрахунку 
не враховуються заклади, де було виявлено невід-
повідність нормативним вимогам мікроклімату;

– кількість залучених коштів на потреби підви-
щення ефективності енергоспоживання;

Рис. 1. Модель «внесок-результат» 

Джерело: розроблено автором на основі [3, с. 142]

 

Результат 2 

Система 
управління 

Результат 1 

Діяльність Внесок Цілі Результат 

Відповідність результатів і 
стабільність 

Продуктивність 

Ефективність  
(результативність за витратами) 

Результативність  
(досягнення цілей) 
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– ефективність реалізації проектів, що харак-
теризується параметром: фактично досягнута 
річна економія/вкладені кошти;

– дотримання нормативних вимог до мікроклі-
мату в приміщеннях.

Організаційні, фінансові та іміджеві результати 
впровадження системи енергоменеджменту наве-
дені в таблиці 1.

Без організаційних, управлінських важелів впливу, 
пошуку джерел фінансування не можна побудувати 
ефективну систему енергоменеджменту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, запропонована комплексна нау-
ково-обґрунтована методика оцінки ефектив-
ності управлінської діяльності системи енергоме-
неджменту в місцевих органах самоврядування 
«внесок-результат» може мати практичне засто-
сування. Цілі та завдання системи управління 
енергоресурсами зумовлюють використання 
широкого спектру критеріїв під час оцінки її 
управлінської діяльності. Загалом оцінювання 
ефективності має забезпечити досягнення таких 
цілей: здійснення публічного нагляду за ефек-
тивністю та результатами діяльності системи 
енергоменеджменту в місцевих органах само-
врядування; прийняття обґрунтованих рішень 
щодо напрямів майбутніх капіталовкладень у 
проекти енергоефективності, раціональне вико-
ристання бюджетних коштів; формування раці-
ональної організаційної структури енергоме-
неджменту (розміру апарату та обсягу функцій); 
приділення більшої уваги досягненню головних 
цілей системи енергоменеджменту і зміцнення 
принципів особистої відповідальності та звіт-
ності місцевої влади.
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THE EFFICIENCY OF THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ON THE MUNICIPAL LEVEL

The purpose of the article. Realization of territorial and administrative reform in Ukraine is accompanied 
by solution of energy efficiency issues at the local and regional levels. For formation of a model of an energy-
efficient territorial community, energy management systems are being created and implemented. The issue of 
developing a model for assessing the efficiency of energy management system becomes very actual.

Results. For a long time, the problem of efficiency of increasing energy use was considered as an engi-
neering and technical problem and significantly less than an organizational and managerial task. The activi-
ties of energy management systems have changed this situation. At the present stage, the task is to develop 
a model for assessing the level of efficiency of the energy management system as a management system 
in local government bodies. The system has certain goals and tasks, it is characterized by the presence of 
a certain personnel, organizational structure, management channels, information flows. The evaluation of 
effectiveness of management activity of the energy management system is proposed to carry out in a complex 
manner from the point of view of functioning of the management system itself, as well as in terms of achieving 
effective indicators. According to the first approach, the level of efficiency of the energy management system 
as an entity for managing energy resources at the municipal level can be assessed using a number of qualita-
tive and quantitative criteria and indicators, grouped into the following blocks: indicators of the management 
system purposefulness; indicators of technology of management processes; indicators of the structure of the 
management system; indicators of personnel provision of the management system. In relation to another 
approach, this is an integral methodology of research of energy efficiency of management activity of local 
self-government bodies as a rational use of energy resources and achieving the maximum social result due to 
an increase in quality of life of the population and economic development of the territory. The world scientific 
and practical experience shows that the procedure of assessing the effectiveness of the management system 
at local level which is called “performance measurement” is measurement of effectiveness and “contribution-
result” model is suggested to be used. The following criteria are used in the model: productivity, efficiency, 
and performance. The first indicator for evaluating management is productivity. According to this criterion, 
the governance system in the authorities should work as productively as possible. The efficiency indicator is 
divided into two indicators: efficiency as “costs-benefit” and efficiency as “costs-effectiveness”. Effectiveness is 
an assessment of achievement of a goal, without taking into account the costs incurred. Here only the degree 
of achievement of goals and the assessment of impact of results is taken into account. Effectiveness is the 
degree of conformity of the achieved results with the set goal, coordination of the used means and results with 
the set goal. This criterion makes it possible to assess whether the goal has been achieved in a timely manner 
and at what price (advantageous or disadvantageous), whether the target group is correctly defined, and the 
degree of satisfaction of people. Standard is the set goals. Taking into account the positive world experience 
and Ukrainian realities, it is possible to consider the prospects of applying of these methods in Ukraine and 
to propose an adapted method for assessing the efficiency of the energy management system at the level of 
territorial and administrative units.

Practical implications. In accordance with this approach, estimation of the energy efficiency of manage-
ment activity of the system of energy management in local self-government, it is proposed to use the following 
criteria for the assessment of performance: not exceeding the baseline level of energy consumption; reduc-
tion of energy consumption relatively to the baseline level (in such a case during calculation, such institutions 
where discrepancy with the regulatory requirements of microclimate was detected are not take into account); 
the amount of funds attracted for the needs to increase the efficiency of energy consumption; the effectiveness 
of implementation of projects characterized by the parameter – in fact, annual savings/invested funds have 
been achieved; observance of regulatory requirements for microclimate in premises. For the above criteria a 
list of organizational, financial and image results of implementation of the energy management system has 
been developed.

Value/originality. The model and criteria for assessing the effectiveness of the energy management sys-
tem at the municipal level has been considered in the article. In future the issue of methods for identifying 
specific indicators for use in this model needs great attention.


