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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 
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ЕСКО контракту для будівель університету» 
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Актуальність теми. Вже півтора роки діє механізи заключення ЕСКО 

контрактів для бюждеьних установ. ОДЕКУ потребує енергомодернізації, але 

коштів на такі масштабні витрати Міністерство надати не може. Диплом на 

тему підготовки заявки може стати тим недостаючим елементом, який 

приведе до запуску енергосервісних контрактів у ОДЕКУ. 

Метою роботи є детальне ознайомлення із тематикою та процедурою 

заключення енергосервісних контрактів, аналіз конкретної ситуації  в 

університетському містечку та оцінка перспектив заключення ЕСКО 

договору. 

Для виконання даної мети були поставлені та вирішені такі завдання: 

Проаналізовано структуру та особливості ЕСКО контрактів, проаналізован 

дані енергоспоживання будівель університетського містечка ОДЕКУ. 

Проведено оцінку технологій енергомодернізації та їх ранжирування згідно 

рейтингу Держенергоефективності. Сформовано рекомендації щодо подачі 

заявок на заключення ЕСКО-контрактів. 

Об’єктом дослідження є процес заключення ЕСКО коонтрактів. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

заключення та реалізації контрактів, структура контрактів, ризики при їх 

реалізації. 

У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний 

підхід, структурно-логічного аналізу, графічний, економіко-статистичного 

аналізу, методи систематизації, порівняння, екстраполяції, функціональний 

підхід.  

Наукова новизна даної роботи полягає в обґрунтуванні позіції щодо 

заключення контрактів на базі критеріїв, які сформульовані 

Держенергоефективності. 

Практична значущість роботи полягає у розробленні пропозицій щодо 

заключення ЕСКО контрактів ОДЕКУ. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – ___ 

стор.; таблиць – ____; рисунків – ___; літературних джерел – ___. 

Ключові слова: енергоефективність, енергосервісний контракт. 



 

S U M M A R Y 

for the master's qualifying work on the theme: 

«Development and implementation of a set of measures for applying 

for an ESCO contract for university buildings» 

Tatyana Alexandrivna Krivoshapka 

 

Actuality of theme. For a year and a half, the mechanisms for concluding 

ESCO contracts for budget institutions have been in place. ODECU needs energy 

modernization, but the Ministry cannot provide funds for such large-scale 

expenditures. A diploma in the preparation of an application may be the missing 

element that will lead to the launch of energy service contracts at ODECU. 

The purpose of the work is to get acquainted with the subject matter and procedure 

of concluding energy service contracts, to analyze the specific situation in the 

campus and to evaluate the prospects of signing an ESCO contract. 

To accomplish this goal, the following tasks were set and solved: The structure and 

features of ESCO contracts were analyzed, the energy consumption data of the 

buildings of the ODECU campus were analyzed. The energy modernization 

technologies and their ranking were evaluated according to the State Energy 

Efficiency Rating. Recommendations for applying for ESCO contracts have been 

formed. 

The object of the study is the process of concluding ESCO contracts. 

The subject of research is theoretical, methodological and practical aspects of 

contracting and implementation of contracts, structure of contracts, risks in their 

implementation. 

In the course of the study the following methods were used: systematic approach, 

structural-logical analysis, graphical, economic and statistical analysis, methods of 

systematization, comparison, extrapolation, functional approach. 

The scientific novelty of this work is to justify the position on the conclusion of 

contracts based on the criteria formulated by the State Energy Efficiency. 

The practical importance of the work lies in the development of proposals for the 

conclusion of ESCO contracts by ODECU. 

Master's qualification work contains: the main part - ___ pages .; tables - ____; 

drawings - ___; literary sources - ___. 

Keywords: energy efficiency, energy service contract. 
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Вступ 
 

У кінці 2017 року та на початку 2018 року було прийнято низку 

нормативних документів, які створили можливість для державних установ, 

та, зокрема, університетів, заключати енергосервісні контракти на 

багаторічний термін. На початку 2018 року МОН провело конференцію для 

представників університетів з метою поширення досвіду у цьому напрямку. 

Нові можливості стали наслідком декількох років підготовчої роботи Фонду 

енергоефективності. Застосування енергосервісних контрактів дає змогу 

вирішувати проблему зниження обсягу споживання енергоносіїв та зниження 

забруднення навколишнього середовища без використання коштів державної 

установи, зокрема університету. Однак для цього необхідно провести 

ретельну підготовку, яка дозволить потенційному інвестору - енергосервісній 

компанії, оцінити перспективи заключення договору, обрати необхідні 

технології та розрахувати обсяг інвестицій та строк окупності. 

В ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи необхідно 

проаналізувати нормативну базу та методики складання замовлення на 

укладання енергосервісного контракту. Необхідно визначити перелік об’єктів 

- будівель університету, встановити межі об’єктів, види енергоносіїв, які до 

них подаються, обсяг та графіки енергоспоживання. 

Результатом повинні стати оцінка перспектив заключення 

енергосервісного контракту, методика підготовки пакету документів для 

подачі замовлення на укладання енергосервісного контракту та приклад 

підготовки таких документів із використанням даних, наданих технічними 

службами університету та його бухгалтерією. Магістерська кваліфікаційна 

робота на тему «Розробка та реалізація комплексу заходів для подачі заявки 

на заключення ЕСКО контракту для будівель університету» спрямована на 

розробку конкретного плану заходів для подачі документів. 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

В ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи було 

проаналізовано специфіку ЕСКО контрактів та схеми їх реалізації. 

Розглянуто рекомендації МОН щодо заключення енергосервісних договорів 

та проект енергомодернізації ОДЕКУ. Нажаль те, що в ОДЕКУ досі не 

зроблено енергоаудит, недає можливості детального розрахунку можливого 

економічного ефекту від впровадження інновацій. 

Проаналізовано перспективність фінансування енергомодернізації 

шляхом укладення ЕСКО-договору, плюси та недоліки. 

Встановлено що необхідний комплексний підхід до вирішення 

проблеми, що в результаті несе значну економію коштів та покращує 

екологічні показники системи енергоспоживання університету. Тобто 

наслідком впровадження проекту буде значна економія бюджетних коштів та 

поліпшення екологічного стану. Необхідно розробити гармонічну 

комплексну концепцію енергомодернізації, та втілювати її поетапно. Для 

кожного етапу треба підібрати індивідуально оптимальний механізм 

інвестування. Можна використовувати різні способи залучення коштів, будь 

то включений до кошторису бюджет за рахунок фінансування МОН, 

грантова програма, ЕСКО контракт, цільові кредитні кошти чи інвестиційні 

міжнародні фонди для програм з енергоефективності.  

Першочерговими кроками є встановлення детальних даних 

енергоспоживання по кожній будівлі за останні п’ять років, заповнення анкет 

на сайті Держенергоефективності та проведення енергоаудиту із залученням 

спеціалізованого сертифікованого підприємства. 
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