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УДК 681.83 

О. Б. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

Визначено поняття ефективності функціонування системи теплопостачання, наведено його класифікацію. Докладно розглянуті складові 

економічної ефективності: капіталовкладення і експлуатаційні витрати. У капітальних витратах враховуються капітальні витрати на теплові 

мережі, абонентські системи і теплову ізоляцію, а в експлуатаційних − витрати на паливо; перекачування теплоносія; річну вартість 
теплових втрат теплопроводами; вартість річних відрахувань від капітальних вкладень на відновлення основних фондів, капітальний і 

поточний ремонти. Наведено підходи до оцінки соціальної, технологічної та бюджетної ефективності. 

Ключові слова: система теплопостачання, економічна, соціальна, технологічна і бюджетна ефективність, капітальні та експлуатаційні 
витрати. 

Вступ. Система теплопостачання складається з 

джерела теплоти, теплової мережі, вузлів управління, 

транспортування та розподілу теплоти (насосні 

перекачувальні станції, теплові пункти тощо) та 

систем споживання теплоти [1]. Основне призначення 

будь-якої системи теплопостачання полягає в 

забезпеченні споживачів необхідною кількістю 

теплоти необхідної якості (тобто теплоносієм 

необхідних параметрів) [1, 2]. У загальному вигляді 

під ефективністю розуміється співвідношення 

результату і витрат на його досягнення [3]. Отже, 

ефективність функціонування системи 

теплопостачання − це багаторівнева, комплексна 

категорія. Тому визначення її поняття, класифікація та 

оцінка є актуальними та мають важливе практичне 

значення, оскільки результати дослідження будуть 

спрямовані не тільки на теплозаощадження та 

підвищення ефективності господарства, але і на 

вирішення соціально-економічних задач. 

Аналіз основних досягнень і літератури. 

Останнім часом питання ефективності 

функціонування теплопостачання стали об’єктом 

багато досліджень. Значний внесок у вивчення 

економічної природи системи теплопостачання, 

зокрема питань, пов’язаних із забезпеченням її 

ефективного функціонування, внесли такі вчені, як 

О. М. Гаврись, О. Б. Білоцерківський [4],              

Ю. О. Колихаєва [5], Д. Х. Шазамов [6], 

І. А. Башмаков [7], В. Н. Папушкін [8], А. С. Некрасов 

[9] та ін. Проте значною мірою тематика наукових 

досліджень присвячена економічним і технічним 

проблемам ефективності функціонування системи 

теплопостачання. Недостатньо вивчені методи оцінки 

інших видів ефективності.  

Метою роботи є визначення і класифікація 

ефективності функціонування системи 

теплопостачання, а також аналіз методів оцінки різних 

видів ефективності. 

Постановка задачі та методи дослідження. На 

думку Ю.О. Колихаєвої, ефективність 

функціонування системи теплопостачання – це 

сукупність результативних показників, що 

характеризують ступінь задоволення зовнішніх і 

внутрішніх потреб суб’єктів і об’єктів управління, що 

враховують економічні, соціальні, бюджетні, технічні, 

технологічні, екологічні та інші відносні ефекти [5]. 

Ефективність функціонування системи 

теплопостачання можна класифікувати за такими 

ознаками [5]: 

1. За рівнями: мікрорівень (ефективність 

підприємства теплопостачання); мезорівень 

(ефективність системи теплопостачання регіону і 

ефективність системи теплопостачання 

муніципального утворення); макрорівень 

(ефективність системи теплопостачання держави). 

2. За видами: економічна ефективність; соціальна 

ефективність; бюджетна ефективність; технічна 

ефективність; технологічна ефективність; 

інвестиційна ефективність; екологічна ефективність 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні види ефективності в 

комунальному комплексі 

Вид Сфера дії 

Бюджетна Визначається з позиції органів влади як 

додатковий прибуток бюджетів всіх рівнів, 

або як економія бюджетних коштів 

Економічна Такий спосіб виробництва, при якому вартість 

ресурсів, що використовуються для випуску 

даної кількості продукції, є мінімальною 

Соціальна Відображається в досягненні інтересів 
суспільства 

Технічна Оцінюється показниками роботи техніки і 

устаткування, а також станом інфраструктури 

Технологічна Це такий рівень організації виробництва, при 

якому із заданої кількості ресурсів 

виробляється максимально можлива кількість 
готової продукції (товарів, послуг) 

Інвестиційна Кількісна оцінка використання інвестицій при 

реалізації інвестиційного проекту 

Екологічна Зіставлення витрат на проведення екологічних 
заходів і можливого збитку (як для 

організації-потенційного платника штрафу за 

перевищення рівня забруднень, так і для 
суспільства в цілому − порушення екологічної 

рівноваги та її наслідки) у разі ігнорування 

даних заходів  

 

3. За спрямованістю: зовнішня ефективність; 

внутрішня ефективність. 

4. Залежно від суб’єкта: для контролюючих і 

регулюючих органів; для споживачів послуг 

(виробнича сфера, невиробнича сфера, житлова сфера 

(населення), бюджетна сфера); для інших суб’єктів 

ринку; для працівників; для підприємств виробників і 

постачальників комунальних послуг. 

5. За значенням показника: високе; середнє; 

низьке; негативне. 
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Розглянемо методи оцінки ефективності 

функціонування систем теплопостачання.  

Економічна ефективність відображає різні 

вартісні показники, що характеризують проміжні та 

кінцеві результати промислового виробництва на 

підприємстві (в галузі чи в промисловості в цілому). 

До таких показників відносять обсяг товарної, чистої 

або реалізованої продукції; величину одержаного 

прибутку; економію тих або інших видів виробничих 

ресурсів або загальну економію від зниження 

собівартості продукції тощо [4]. 

Річний економічний ефект від реалізації заходів 

із теплопостачання на основі сучасних підходів можна 

визначити в такий спосіб [10]: 

ΔВ = В1 – В2 = (C1 + EH K1) – (C2 + EH K2),      (1) 

де  В1, В2 – приведені витрати відповідно до і після 

реалізації заходів з економії теплової енергії 

(теплозаощадження);  

C1, C2 – відповідні річні витрати виробництва 

(експлуатаційні витрати) за тими варіантами;  

K1, K2 – капіталовкладення;  

EH – нормативний коефіцієнт порівняльної 

ефективності капіталовкладень. 

Розглянемо докладно складові річного 

економічного ефекту. 

Приведені витрати – це сумарні витрати, що 

враховують капіталовкладення і експлуатаційні 

витрати, та зведені до єдиного вимірника [4]. Також, 

приведені витрати – це сума поточних витрат, які 

приведені до однакової розмірності відповідно до 

нормативного коефіцієнта ефективності [11].  

Для економічно вигідного варіанту повинно: 

   С + EH K = min.       (2) 

Основними складовими капіталовкладень і 

експлуатаційних витрат, які доводиться враховувати 

при техніко-економічних розрахунках в області 

теплопостачання, є такі [4, 12]: 

1) капіталовкладення: 

 у джерела теплової і електричної енергії: 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ), районні теплові 

електричні станції (КЕС), районні або місцеві 

котельні; 

 у теплові і електричні мережі, в центральні 

(ЦТП) і місцеві (МТП) теплові пункти; 

 у місцеві абонентські установки і окремі 

елементи систем теплопостачання: насоси, 

теплообмінники, баки-акумулятори та ін. 

2) експлуатаційні витрати: 

 щорічні відрахування від перерахованих вище 

капіталовкладень на амортизацію, поточний 

ремонт, техніку безпеки та ін.; 

 щорічні витрати на паливо, теплові втрати, 

перекачування теплоносія, воду, 

хімводоочищення підживлювальної води і на 

обслуговування систем теплопостачання. 

Крім того, при будівництві систем 

теплопостачання доводиться іноді враховувати 

додаткові витрати, пов’язані з відторгненням землі, 

перенесенням існуючих виробництв з компенсацією 

продукції, що втрачається, та ін. 

Автори В.Є. Козін, А.П. Сафонов для вирішення 

поставлених техніко-економічних завдань 

пропонують у капітальних витратах враховувати три 

складові: капітальні витрати на теплові мережі, 

абонентські системи і теплову ізоляцію [4, 13]. 

Капітальні вкладення в теплові мережі       проф. 

Б.Л. Шифрінсон рекомендує визначати за формулою 

[2, 4, 13] 

     
m

ii lbdaK
1

β

т.м ,       (3) 

де  т − кількість ділянок теплової мережі;  

a, b, β – коефіцієнти, що залежать від способу 

прокладання і конструкції мереж, методу виробництва 

робіт; 

di, li − діаметр і довжина ділянки теплопроводу, 

м.  

У техніко-економічних розрахунках можна 

приймати β = 1, тоді 

    
m

i bMlaK
1

т.м ,       (4) 

де 
m

iildM
1

 − це матеріальна характеристика 

теплової мережі, м
2
. 

Капітальні вкладення в абонентські системи 

житлових і громадських будівель можна приймати 

такими. Вартість теплової ізоляції на ділянці 

теплопроводу визначається за формулою 

      ,δ2δδπ пии  dadalK       (5) 

де l, d − довжина і діаметр ділянки теплопроводу, м; 

δ − товщина ізоляції, м;  

аи − питома вартість ізоляції, грн/м
3
;  

ап − питома вартість захисного покриття, грн/м
2
. 

На думку А.А. Іоніна, А.В. Клименка, В.М. 

Зоріна, капіталовкладення в елементи та вузли 

систем теплопостачання повинні визначатися за 

кошторисними даними [12, 14]. 

Експлуатаційні витрати на виробництво та 

передачу електричної та теплової енергії, грн/рік, 

групуються у кошторисі відповідно за їхнім 

економічним змістом і розраховуються за формулою 

[2, 14]: 

 С = Смат + Соп + Ссоц.п + Сам + Сін,      (6) 

де  Смат – матеріальні витрати; 

Соп – витрати на оплату праці; 

Ссоц.п – відрахування на соціальні потреби;  

Сам – амортизація основних засобів на їх повне 

відновлення (реновацію);  

Сін – інші витрати. 

В.Є. Козін, А.А. Іонін, А.П. Сафонов для 

вирішення вузького класу техніко-економічних 

завдань пропонують враховувати тільки такі складові 

експлуатаційних витрат [4, 13]: 

   С = Ст + Сп + Ст.п + Со,        (7) 

де  Ст – витрати на паливо, грн/рік; 

Сп – витрати на перекачування теплоносія;  
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Ст.п − річна вартість теплових втрат 

теплопроводами;  

Со − вартість річних відрахувань від капітальних 

вкладень на відновлення основних фондів, 

капітальний і поточний ремонти. 

Д.Х. Шазамов пропонує такі підходи до оцінки 

економічної, соціальної, технологічної та бюджетної 

ефективності: [6]: а) економічну ефективність 

підприємств теплопостачання пропонується 

оцінювати за допомогою ряду традиційних 

показників, що характеризують фінансову стійкість і 

платоспроможність організацій теплопостачання, їх 

витрати і результати виробничої діяльності; б) 

соціальна ефективність може оцінюватися за 

допомогою показника, оберненого до даної 

ефективності, − величини додаткових витрат 

споживачів унаслідок неефективної роботи системи 

теплопостачання, які необхідно мінімізувати. 

Соціальна ефективність у цілому з урахуванням 

додаткових витрат споживачів визначається за 

формулою: 

  КЕ.соц = tн / (tн + tп + tо),                    (8) 

де tн − величина плати за опалення при нормативних 

показниках роботи системи теплопостачання;  

tп − переплата споживачів унаслідок прямих 

втрат енергоресурсів у системі теплопостачання;  

tо − додаткові витрати споживачів унаслідок 

низької ефективності системи теплопостачання, 

пов’язані з вимушеним використанням 

альтернативних теплоустановок і опалювальних 

приладів. Чим ближче значення показника КЕ.соц до 

одиниці, тим вище соціальна ефективність 

теплопостачання. Також соціальна ефективність 

розглядається як скорочення додаткових витрат 

населення, викликаних низькою якістю послуг 

теплопостачання: 

  Есоц = (tн / КЕ.соц.б − tн / КЕ.соц.ф)·ч,        (9) 

де ч − чисельність населення, що обслуговується 

підприємством теплопостачання, осіб;  

КЕ.соц.б − коефіцієнт соціальної ефективності 

підприємства в базовому періоді часу; 

КЕ.соц.ф − коефіцієнт соціальної ефективності 

підприємства фактично (за прогнозом); 

tн − величина плати за опалення при нормативних 

показниках роботи системи теплопостачання; 

в) технологічну ефективність підприємств 

теплопостачання пропонується оцінювати за 

допомогою таких комплексних показників, як 

енергетична ефективність; надійність 

теплопостачання; якість послуг; екологічність 

теплопостачання. Технологічна ефективність 

визначається за формулою: 

   Ет = Qзаг·(КЕт.ф – КЕт.б)·r,    (10) 

де  Qзаг − загальний річний відпуск теплової енергії 

підприємством, Гкал;  

КЕт.ф − коефіцієнт енергетичної ефективності 

підприємства фактично (за прогнозом);  

КЕт.б − коефіцієнт енергетичної ефективності 

підприємства в базовому періоді часу; r − вартість 

одиниці послуги, грн; 

г) бюджетна ефективність розглядається як 

збільшення суми податкових доходів бюджету: 

   Еб = ΣПф − ΣПб,     (11) 

де  ΣПф − сума податкових надходжень до бюджету з 

боку підприємства фактично (за прогнозом), грн;  

ΣПб − сума податкових надходжень до бюджету з 

боку підприємства у базовому періоді (за прогнозом), 

грн. 

Висновки. Проведено аналіз методів оцінки 

ефективності систем теплопостачання. З цією метою: 

1) було визначено поняття «ефективність 

функціонування системи теплопостачання»;                

2) наведено класифікацію цього поняття за такими 

ознаками, як: рівні, види, спрямованість, суб’єкт, 

значення показника; 3) досліджено основні 

досягнення і літературу з питань ефективності 

функціонування теплопостачання. Зазначено, що 

тематика наукових досліджень присвячена 

економічним і технічним проблемам ефективності 

функціонування системи теплопостачання. 

Недостатньо вивчені методи оцінки інших видів 

ефективності; 4) докладно розглянуті складові річного 

економічного ефекту: капіталовкладення і 

експлуатаційні витрати. Пропонується при вирішенні 

поставлених техніко-економічних завдань 

враховувати у капітальних витратах тільки три 

складові: капітальні витрати на теплові мережі, 

абонентські системи і теплову ізоляцію. В 

експлуатаційних витратах враховують чотири 

складові: витрати на паливо; витрати на 

перекачування теплоносія; річну вартість теплових 

втрат теплопроводами; вартість річних відрахувань 

від капітальних вкладень на відновлення основних 

фондів, капітальний і поточний ремонти; 5) соціальна 

ефективність може оцінюватися за допомогою 

показника, оберненого до економічної ефективності, − 

величини додаткових витрат споживачів унаслідок 

неефективної роботи системи теплопостачання, які 

необхідно мінімізувати; 6) технологічну 

ефективність підприємств теплопостачання 

пропонується оцінювати за допомогою таких 

комплексних показників, як енергетична 

ефективність; надійність теплопостачання; якість 

послуг; екологічність теплопостачання; 7) бюджетна 

ефективність розглядається як збільшення суми 

податкових доходів бюджету.  
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