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3. Суть розробки, основні результати. 

 

(укр.) Авторами продовжено попередні дослідження, що були спрямовані на створення 

науково-технічних рішень для розробки та впровадження систем енергетичного менеджменту 

в галузі освіти, методик енергетичного оцінювання та сертифікації будівель, типових структур 

систем контролю, обліку та керування, алгоритмічного та програмного забезпечення 

інформаційних систем управління процесами енерговикористання, виконання енергетичного 

моделювання репрезентативних приміщень будівлі або будівель простої конструкції з 

врахуванням впливу кліматичних параметрів, режимів роботи системи опалення та вентиляції. 

Розроблено комплекс, що поєднує  динамічні моделі енергетичного стану будівлі і теплового 

комфорту людини, що дозволяє визначати динаміку зміни їх характеристик та взаємодії між 

ними. Створено багатофакторні нелінійні інерційні регресійні моделі для аналізу та 

прогнозування рівня опалення та температури повітря в будівлі. Удосконалено методику 

розрахунку природного повітрообміну в будівлях. Проведено енергетичне математичне 

моделювання будівель з врахуванням фактичного природного повітрообміну для різних типів 

віконних конструкцій. 

Створено математичні моделі багатоповерхових будівель складної архітектурної форми, 

що дозволяє врахувати більш складні форми повітрообміну та енергетичної взаємодії між 

зонами з різною орієнтацією, рівнем теплового захисту та характеристиками інженерних 

систем; розроблено інструментарій для функціонування системи енергоменеджменту для 

кінцевих споживачів житлово-громадської сфери. Для уточнення параметрів моделювання та 

співставлення і верифікації результатів проведено енергетичні обстеження пілотних будівель 

з визначенням розосереджених локальних даних по умовах експлуатації, а саме комфортності, 

енергоспоживанню та ін. Уточнено положення та методики організації систем 

енергоменеджменту, методи та моделі організації теплопостачання з використанням 

локальних ринків теплової енергії. 

Відповідно до вимог нещодавно прийнятих законів України, актуальним на сьогодні є 

підвищення якості управління енерговитратами будівлі і взаємозв’язок показів комерційного 

вузла обліку з витратами окремих споживачів будівлі. Розроблено рекомендації для створення 

первинної бази даних і подальшого управління енергоспоживанням багатоквартирних 

будівель, а також розподілу витрат між окремими споживачами залежно від технічних, 

експлуатаційних характеристик та соціальних факторів; технологію моніторингу 

енергоспоживання та моделі для прогнозування енергетичних характеристик будівель для 

оперативного контролю і реагування на зміну умов експлуатації. 

 

(рос.) Авторами продолжены предыдущие исследования, которые были направлены на 

создание научно-технических решений для разработки и внедрения систем энергетического 

менеджмента в сфере образования, методик энергетической оценки и сертификации зданий, 

типовых структур систем контроля, учета и управления, алгоритмического и программного 

обеспечения информационных систем управления процессами энергопотребления, 



выполнение энергетического моделирования репрезентативных помещений здания или 

зданий простой конструкции с учетом влияния климатических параметров, режимов работы 

системы отопления и вентиляции. 

Разработан комплекс, сочетающий динамические модели энергетического состояния 

здания и теплового комфорта человека, позволяет определять динамику изменения их 

характеристик и взаимодействия между ними. Созданы многофакторные нелинейные 

инерционные регрессионные модели для анализа и прогнозирования уровня отопления и 

температуры воздуха в здании. 

Созданы математические модели многоэтажных зданий сложной архитектурной формы, 

что позволяет учесть более сложные формы воздухообмена и энергетического взаимодействия 

между зонами с различной ориентацией, уровнем тепловой защиты и характеристиками 

инженерных систем; разработан инструментарий для функционирования системы 

энергоменеджмента для конечных потребителей жилищно-общественной сферы. Для 

уточнения параметров моделирования, сопоставления и верификации результатов проведены 

энергетические обследования пилотных зданий с определением рассредоточенных локальных 

данных по условиям эксплуатации, а именно комфортности, энергопотреблению и др. 

Уточнены положения и методики организации систем энергоменеджмента, методы и 

модели организации теплоснабжения с использованием локальных рынков тепловой энергии. 

В соответствии с требованиями недавно принятых законов Украины, актуальным на 

сегодня является повышение качества управления энергозатратами здания и взаимосвязь 

показаний коммерческого узла учета с расходами отдельных потребителей здания. 

Разработаны рекомендации для создания первичной базы данных и дальнейшего управления 

энергопотреблением многоквартирных зданий, а также распределения расходов между 

отдельными потребителями в зависимости от технических, эксплуатационных характеристик 

и социальных факторов; технологию мониторинга энергопотребления и модели для 

прогнозирования энергетических характеристик зданий для оперативного контроля и 

реагирования на изменения условий эксплуатации. 

 

(eng.) The authors continued previous studies, which were aimed at creating scientific and 

technical solutions for the development and implementation of energy management systems in 

educational sector, methods of energy assessment and certification of buildings, typical structures of 

control, monitoring and management systems, algorithmic and software for information systems 

aimed at energy consumption processes management, performing energy modelling of representative 

premises or buildings of simple geometry, taking into account the influence of climatic parameters, 

operating modes of the heating and ventilation systems. 

A complex has been developed that combines dynamic models of the building energy balances 

and the thermal comfort of a person, which makes it possible to determine the dynamics of changes 

in their characteristics and the interaction between them. Multifactorial nonlinear inertial regression 

models have been created to analyse and predict the heating energy demand and air temperature in a 

building.  

Mathematical models of multi-storey buildings of complex architectural design have been 

created, which allows taking into account more complex forms of air exchange and energy interaction 

between zones with different orientations, the level of thermal protection and the characteristics of 

building technical systems; a toolkit for the functioning of the energy management system for end 

users of the housing and public sector has been developed. To clarify energy modelling parameters, 

compare and verify the results, energy surveys of pilot buildings were carried out with the definition 

of dispersed local data on operating conditions, namely, comfort, energy consumption, etc. 

The provisions and methods for organizing energy management systems, methods and models 

for organizing heat supply using local heat energy markets have been improved. 

In accordance with the requirements of the recently adopted laws of Ukraine, the task of 

improving the quality of building energy costs management and the relationship between the readings 

of the commercial metering unit and the energy costs for individual consumers of the building is of 



high importance today. Recommendations for creating the primary database and further management 

of energy consumption in multi-apartment buildings have been developed, as well as the distribution 

of costs between individual consumers, depending on technical, operational characteristics and social 

factors; energy monitoring technology and models for predicting the buildings energy performance 

for operational control and response to changes in operating conditions. 

 

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності 

1. Дешко В.І., Білоус І.Ю., Буяк Н.А. Оцінювання динаміки енергопотреби будівель з 

урахуванням ексергетичної моделі теплового комфорту, на прикладі будівель масової 

забудови. Свідотство про реєстрацію авторського права. № 99480; 03.09.2020 р. 

2. Дешко В.И., Белоус И.Ю., Буяк Н.А. Оценивание динамики энергопотребности 

зданий с учетом эксергетической модели теплового комфорта на примере зданий массовой 

застройки. Свидетельство о регистрации авторского права. № 99480; 03.09.2020 г. 

 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Створені математичні моделі відповідають світовому рівню наукових досліджень в сфері 

енергоефективності будівель, але в свою чергу будуть враховувати особливості вітчизняної 

будівельної теплофізики, фонду будівель і характеристик централізованого теплопостачання, 

інженерних систем громадських та житлових будівель. Поєднання динамічних моделей 

енергетичного стану будівлі і теплового комфорту людини, дозволило отримати нові дані 

динаміки зміни їх характеристик та взаємодії, що опубліковано в рейтингових міжнародних 

віданнях. Створено багатофакторні нелінійні інерційні регресійні моделі для аналізу та 

прогнозування рівня опалення та температури повітря в будівлі, які дозволяють враховувати 

інерційні параметри будівля та історію зміни впливових параметрів. Проведено енергетичне 

моделювання будівель з врахуванням експлуатаційно-поведінкових особливостей 

мешканців/працівників, що дозволяє уточнити рівень енергетичної ефективності будівель.  

Розвиток методів аналізу будівель як енергетичних систем ґрунтується на поєднанні та 

співставленні результатів, отриманих у єдиному полі міжнародної нормативної бази, але з 

урахуванням національної специфіки. У цьому контексті використання та розвиток на базі 

вітчизняних об’єктів і систем методів енергетичного аналізу та управління відповідає 

глобальним тенденціям. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок 

За експертними оцінками впровадження енергетичного менеджменту дозволить досягти 

без додаткових інвестицій від 5% до 8% економії енергоресурсів за рахунок впровадження 

енергоефективних заходів споживачами та до 20% – за рахунок налагодження 

енергоефективної експлуатації об’єктів. Зважаючи на це, потенційними замовниками є 

об’єкти житлово-громадської сфери не залежно від форми власності, органи центральної та 

місцевої виконавчої влади, комунальні підприємства, що забезпечує широкий ринок для 

впровадження науково-практичних результатів роботи.  

 

7. Потенційні користувачі 

Потенційними замовниками є державні адміністрації, об’єкти малої енергетики, 

промислові та комунальні підприємства, а також приватні підприємства, що забезпечує 

широкий ринок для впровадження науково-практичних результатів роботи. 

1. Вищі заклади освіти України в частині підвищення ефективності управління 

процесами енерговикористання.  

2. Міністерство освіти і науки України в частині організації системи управління 

процесами енерговикористання в галузі освіти.  

3. ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій в частині 

гармонізування української нормативної бази з питань оцінки енергоефективності будівель. 



4. Громадські організації, зокрема: Український фонд соціальних інвестицій, Інститут 

місцевого розвитку, Асоціація енергоефективних міст України, Асоціація енергоаудиторів 

тощо. 

5. Відділи державних адміністрацій, що займаються питаннями енергетичної 

ефективності та управління енергопостачанням. 

Досвід взаємодії авторів із представниками реального сектору економіки, науково-

практичною спільнотою, Держенергоефективності говорить, що розробка та впровадження 

новітніх технологій управління та автоматизації будівель та їх інженерного обладнання є 

нагальною потребою та має значний попит у промислових галузях та комунальному 

господарстві України.  

 

8. Стан готовності розробки. 

1. Математичні моделі багатоповерхових будівель складної архітектурної форми, що 

дозволяють враховувати більш складні форми повітрообміну та енергетичної взаємодії між 

зонами з різною орієнтацією, рівнем теплового захисту та характеристиками інженерних 

систем;  

2. Інструментарій для функціонування системи енергоменеджменту кінцевих 

споживачів житлово-громадської сфери.  

3. Звіти з енергоаудиту за результатами проведення енергетичних обстежень пілотних 

будівель з визначенням розосереджених локальних даних по умовах експлуатації, а саме 

комфортності, енергоспоживанню та ін. для уточнення параметрів моделювання та 

співставлення і верифікації результатів. 

4. Методи та моделі організації теплопостачання з використанням локальних ринків 

теплової енергії. 

5. Методики і рекомендації для створення первинної бази даних і подальшого управління 

енергоспоживанням різних типів багатоквартирних будівель, а також розподілу витрат між 

окремими споживачами залежно від технічних, експлуатаційних характеристик та соціальних 

факторів. 

 

9. Існуючі результати впровадження. 

- Матеріали науково-дослідної роботи «Інжинірингові аспекти функціонування системи 

енергоменеджменту об’єктів житлово-громадської сфери» прийняті до використання ДП 

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій і Технічним комітетом з 

енергоефективності в будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України при розвитку вітчизняної нормативної бази в 

сфері підвищення енергоефективності будівель та її гармонізації з європейськими та 

міжнародними підходами, зокрема при удосконаленні підходів до оцінки та аналізу 

енергетичної ефективності будівель. 

- Дослідження та напрацювання за науково-дослідною роботою покладені в основу 

створюваної системи віддаленого енергомоніторингу об’єктів КПІ ім. Ігоря Сікорського 

- динамічні моделі функціонування різних джерел енергії для енергозабезпечення 

підприємства впроваджені на ДП «Державтотранспроект»  

- матеріали науково-дослідної роботи «Інжинірингові аспекти функціонування системи 

енергоменеджменту об’єктів житлово-громадської сфери» використані Громадською 

організацією «Школа енергоефективності» при розробці навчальних матеріалів проекту GIZ 

«Енергоефективність у громадах ІІ» до курсу «Енергоменеджмент та енергоаудит у лікарнях». 

 

10. Назва підрозділу, телефон, e-mail. 

Кафедра теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту, тел.: 406-82-50/406-86-43, e-mail: http://te.kpi.ua 

 

11. Фото розробки. 



12. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання. 

Монографії: 

1. Ексергетичний аналіз систем створення теплового комфорту у будівлях 

[електронний ресурс]: монографія / >В. І. Дешко,< В.А. Волощук, >Н. А. Буяк< – Київ: КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 296 с. 

Розділи в монографіях мовами ЄС: 

1. Deshko, V.I., Bilous, I.Yu., Sukhodub, I.O., Shovkaliuk, M.М.,  EFFICIENCY OF USING 

ENERGY IN THE HOUSING SECTOR. ChapterІ. Еxperimental and calculation research of 

distribution of building thermal state characteristics for educational building in Кyiv Under the 

generaleditor ship of A.M. Pavlenko. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2020,  Рр. 7 - 87.  

http://www.jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/09/EFFICIENCY-OF-USING-

ENERGY-IN-THE-HOUSING-SECTOR.pdf 

2. Deshko V.I., Karpenko D.S. Management of technological processes in energy 

technologies. Analysis of aspects and simulation modeling of the thermal energy market in Ukraine. 

Unde rthe general editorship of A.M. Pavlenko. Politechnika Swietokrzyska. Kielce 2019, Р. 7-49 

Підручники та навчальні посібники: 
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