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Постановка проблеми. На сьогодні в сфері 
теплоенергетики України [1], зокрема в галузі теп-
лозабезпечення населених пунктів, найбільш акцен-
товано виділяються блоки із невирішених проблем-
них завдань, що наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
  

Проблемні питання теплоенергетики 
доля 

впливу на 
результат 

1 Стратегія розвитку теплоенергетики 
України. Вдосконалення законодавчо-
правової та нормативно-технічної ба-
зи. 

0,25 

2 Вдосконалення цінової і тарифної 
політики. Створення сприятливого 
інноваційного та інвестиційного сере-
довища. Фінансово-економічна полі-
тика на шляху до ринкових відносин.  

0,15 

3 Вдосконалення системи управління 
комунальною теплоенергетикою.  

0,10 

4 Інноваційна технічна та технологічна 
політика. Розвиток паливної бази. 

0,40 

5 Підготовка, перепідготовка і підви-
щення кваліфікації кадрів в сфері ко-
мунальної теплоенергетики. 

0.05 

6 Пропаганда в суспільстві енергоеко-
номного стилю життя. 

0.05 

 
Наразі доля впливу організаційних, економіч-

них, інформаційних та освітянських завдань на до-
сягнення успішного стану теплоенергетики співроз-
мірна (і навіть дещо більша) з важністю вирішення 
суто технічних та технологічних проблем. А тому 
ретельне дослідження тенденцій розвитку, ефектив-
них управлінських рішень, організаційних та еконо-

мічних підходів до розвитку теплоенергетики є над-
звичайно актуальним. 

В роботі розглядаються організаційно–
економічні заходи і механізми щодо модернізації 
теплоенергетики в Україні, які включають: фінансо-
во–економічні механізми залучення інвестицій в 
модернізацію систем теплопостачання; механізми 
підвищення ролі держави у створенні стимулюючих 
заходів по реалізації інвестиційних проектів, енер-
гоефективних технологій і енергозберігаючих захо-
дів; методи та програмні засоби організаційно-
технологічного управління підвищенням ефектив-
ності існуючих систем теплопостачання за критері-
ями сталого розвитку; ЕСКО та енергетичний мене-
джмент як механізми впровадження перспективних 
енергоефективних технологій в Україні. 

Ці задачі підпорядковані таким цільовим орієн-
тирам, як збільшення інвестицій в оновлення тепло-
забезпечення, зниження витрат і підвищення якості 
надання послуг. Реалізація проектів здійснюється 
через систему методів, механізмів та заходів з ура-
хуванням кількісних і якісних індикаторів і показ-
ників енергетичної, економічної та екологічної ефе-
ктивності процесів виробництва, транспортування і 
використання теплової енергії за умов переходу від 
енерговитратних механізмів до інноваційних техно-
логій. 

Світові тенденції розвитку теплоенергетики. 
Інновації в енергетиці мають ярко виражений інтер-
національний і характері глобальні тренди, що ос-
новані на результатах багатьох наук і які створюють 
ідейні та науково-технічні умови для розвитку енер-
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гетичної бази людства [2]. На прикладі застосування 
теплофізики і теплоенергетики це ілюструє рис. 1, 
який запозичений із [2]. Наведемо деякі висновки 
прогнозу МЕА [3], підготовленого майже 2000 спе-
ціалістами країн, що входять в Організацію еконо-
мічного співробітництва і розвитку OECD. Пріори-
тетами визнано 8 класів ключових технологій виро-
бництва енергії (перша строчка в табл. 2) та 9 класів 
використання енергії (для теплоенергетики – три 
технології - це друга строчка, для транспорту(4 тех-
нології) та промисловості (дві) технології не наведе-
ні). Для кожного класу технологій розроблено дета-
льні «дорожні карти» їх включення в інноваційну 
енергетику з термінами та обсягами науково-

дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, 
обсягами впровадження і необхідними для цього 
капіталовкладеннями [2]. Для теплоенергетики 
представлено тренд активного підвищення енергое-
фективності при кінцевому споживанні як теплоти, 
так і електроенергії, та застосування відновлюваних 
джерел енергії – інсоляції та енергії довкілля через 
застосування теплонасосних технологій. Ще один 
вектор розвитку – це збільшення використання еле-
ктроенергії як для прямого нагріву теплоносія, так і 
для теплонасосних систем (на основі електричного 
приводу) теплозабезпечення і охолодження буді-
вель. 

 

Рис. 1. Науково-технічні аспекти теплоенергетики. 

Таблиця 2 
Витрати на дослідження та розробки по ключовим технологіям в енергетиці, в трлн. $США, дані 2007 р., [1]. 
Ключові технології в енергетиці Витрати 
Виробництво електроенергії 3,2 - 3,8 
1. Атомні електростанції 
2. Вітрові електростанції 
3. Вугільні установки з супернадкритичними параметрами пари 
4. Парогазові електростанції з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля 
5. Парогазові електростанції з газифікацією біомаси 
6. Перетворювачі сонячної енергії в біомасу 
7. Концентратори сонячної енергії 
8. Уловлювання та захоронення СО2 на теплових електростанціях 

0,6 – 0,75 
0,6 – 0,7 
0,35 – 0,4 
0,35 – 0,4 
0,1 – 0,13 
0,2 – 0,24 
0,3-0,35 
0,7 – 0,8 

Споруди і будівлі (кінцеве споживання) 0,32 – 0,42 
1. Енергоефективні будівлі та побутові прилади 
2. Теплові насоси 
3. Сонячне опалення та нагрівання води 

Немає даних 
0,07 – 0,12 
0,25 – 0,3 

Дані наведено для умови скорочення емісії парникових газів в 2050 р. до рівня 2005 р. (28 млн. т еквіваленту СО2). 
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 В сучасній світовій енергетиці реалізуються 
нові тенденції, що визначають зростання до середи-
ни ХХI століття ролі трьох чинників: енергоефекти-
вності, нетрадиційних джерел енергії (в т. ч. понов-
люваних і екологічно чистих) і пов'язаної з ними 
розподіленої генерації з так званими «інтелектуаль-
ними» мережами передачі енергії. Енергетичні екс-
перти почали оперувати сучасними поняттями: «но-
ва енергетика», «чиста енергетика», «нова енергія», 
«інтелектуальна енергія», «цифрова енергія», білінг, 
smart-системи, grid-технології, адитивні технології, 
«хмарні» технології, технології big data. Крім нових 
дефініцій з'явилися і нові вимоги до класичних про-
цесів енергогенерації, наприклад, високоефективна 
когенерація (яка забезпечує первинну економію 
енергії щонайменше в 10% в порівнянні з розділь-
ним виробництвом тепла та електроенергії) або ма-
ломасштабна когенерація і мікрокогенерація; "ефек-
тивне централізоване теплопостачання та охоло-
дження" (означає центральне теплопостачання або 
охолодження за допомогою, щонайменше, 50% по-
новлюваних джерел енергії, 50% відпрацьованого 
тепла, 75% тепла від когенерації або 50% від комбі-
нації зазначених енергії і тепла) [4]. 
 

   
Рис. 2. Вклад енергоресурсів в світовому балансі [5]. 

 
 На початку ХХI століття енергоефективність 
стала одним з основних енергоресурсів в енергетич-
ному балансі світу (рис. 2) і ЄС. У енергобаланс 
України цей енергоресурс поки ще не включений в 
належній мірі. В літературі [6] з'явився вже термін, 
що характеризує підвищення енергоефективності - 
«негаджоуль»: - nego (латинь) – «заперечую», тобто 
це як би «віртуальний» джоуль. Оскільки «негаджо-
улі», що залучені в енергобаланс, не видобуваються 
з родовищ, не вилучаються з навколишнього сере-
довища і вони, природно, не зазнають ніяких перет-
ворень, то цей енергоресурс може бути віднесений 
до екологічно абсолютно чистих енергоресурсів. Як 
видно з рис. 1, енергоресурси у вигляді «негаджоу-
лів» може бути співмірним з іншими енергоресур-
сами в структурному енергобалансі світу. 

 Підводячи проміжний підсумок, слід підкрес-
лити сучасні стійкі тенденції розвитку світової енер-
гетики: 
• глобальне використання енергоефективності та 
енергозбереження; 
• сталий розвиток суспільства, включаючи викорис-
тання відновлюваної та альтернативної енергетики 
та підвищення її декарбонізації; 
• інформатизація і інтелектуалізація енергетики; 
• зміщення акцентів уваги з енергогенерації на ефе-
ктивний розподіл і, особливо, на кінцевого спожи-
вача енергоресурсів - населення і економіку країни 
(світу). Перехід від «ринку продавця» до «ринку 
покупця». Зміна статусу споживача, можливість 
кінцевого користувача керувати енергосистемою. 
 На сьогодні в провідних країнах формується 
нова енергетична філософія, основні риси якої: ене-
ргоефективність; інтелектуальні енергетичні систе-
ми, побудовані відповідно до концепції Smart Grid; 
децентралізація енергетики; нові джерела енергії. 
Більш того, в деяких країнах почався перехід до 
енергетики 4-го інвестиційного циклу, а саме від 
моделі «енергоефективність +» (ренесанс існуючої 
енергетики (атомна, вугільна, ВДЕ) при демпфіру-
ванні її негативних сторін, запуск програм енергое-
фективності другої хвилі (на лінії управління спо-
живанням), CCS, посилення в балансі відновлюваної 
енергетики тощо) до концепції моделі «ринок поту-
жності» (лібералізація ринку в сфері генерації, розо-
середжена генерація; Smart Grid в версії «активні 
мережі», замість ринку енергетичних послуг і пали-
ва - ринок енергетичних потужностей і вихід на ньо-
го «покупця - продавця» (активні будинки, електро-
транспорт і т.п.); перебудова міст) [7]. 

Політика ЄС в сфері теплоенергетики. Зни-
ження споживання енергії та усунення втрат енергії 
набуває все більшого значення для світу і, зокрема 
для ЄС. У 2007 році лідери ЄС вирішили знизити 
цільовий показник річного споживання енергії Єв-
ропейського Союзу для 2020 року на 20%? Збільши-
ти використання ВДЕ на 20% та зменшити викиди 
парникових газів теж на 20%. Заходи з підвищення 
енергоефективності все частіше проявляється як 
засіб не тільки досягнень сталого енергопостачання, 
скорочення викидів парникових газів, підвищення 
безпеки поставок і зниження витрат на імпорт, але і 
сприяння конкурентоспроможності європейських 
економік. Європейська Рада 21 березня 2014 підтве-
рдила дієвість енергоефективності по зниженню 
витрат на енергію і рівня енергетичної залежності. 
Цьому передувала послідовна політика ЄС щодо 
встановлення стандартів енергоефективності, зок-
рема, були прийняті основні «енергетичні» директи-
ви: 2006/32/EC про ефективність кінцевого викорис-
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тання енергії; 2012/27/ЄС про енергетичну ефектив-
ність; 2004/8/EC про заохочення когенерації; 
2009/28/EC про стимулювання використання енергії 
з відновлюваних джерел; 2010/31/ЄС про енергети-
чну ефективність будівель; 2003/87/EC про торгівлю 
квотами на викид парникових газів; 2009/72/EC про 
загальні правила для внутрішнього ринку електри-
ки; 2009/73 EC про загальні правила для внутріш-
нього ринку природного газу; 2009/31/EC про геоло-
гічне зберігання вуглекислого газу; 2010/75/ЄС про 
промислові викиди; 2009/125/ЄС про введення пра-
вового регулювання для встановлення вимог екоди-
зайну до енергоспоживаючої продукції; 2008/1/ЄС 
про комплексне запобігання забрудненню і контролі 
над ним і деякі інші: 2004/18/ЄС 2009/125/ЄС, 
2011/65/ЄС, 2012/19/ЄС а також стандарти сучасно-
го енергетичного менеджменту ISO 500XX. 

Розвиток тренду теплоенергетики в енерге-
тичній політиці України. Моделювання стратегіч-
ного розвитку енергетики України надзвичайно 
складна задача, так як на динаміку енергетичних 
процесів прямо чи опосередковано впливає безліч 
стратегічних чинників як соціального, так і природ-
ного характеру (обсяги викопних палив, тенденції 
глобального потепління, кліматичні умови, стихійні 
явища тощо). До них відносяться аспекти як внут-
рішньої, так і зовнішньої політики; міжнародні від-
носини; тенденції світової економіки; інтеграційні 
чи антиглобалістські процеси; можливі загрози і 
ризики, в т.ч. територіальні суперечки та війни; стан 
інноваційного розвитку суспільства тощо. Значний 
вплив на динаміку розвитку енергетики здійснює 
економіка країни, бо енергетика, являючись судин-
ною системою економіки, суттєво залежить від її 
структури. Тому адекватне і повне моделювання 
економіко-енергетичних процесів як на близьку, так 
і, що вкрай необхідно, на далеку перспективу - на 
декілька десятиліть вперед, є вкрай актуальним та 
важливим. Найбільш вживані в Україні моделі еко-
номічні моделі енергетичного прогнозування [1].: 
1. Макроекономічна модель стратегії розвитку 
енергетики TIMES-Україна, ДУ “Інститут економіки 
та прогнозування НАН України”. 
2. Програма «ФОРСАЙТ», створена в інститут 
системного аналізу НТУУ «КПІ». 
3. LEAP-модель (Long-range Energy Alternatives) - 
є інтегрованим інструментом моделювання, який 
можна використовувати для відстеження енергетич-
ного споживання, виробництва і видобутку ресурсів 
для всіх секторів економіки. 
4. Модель Хольта-Вінтерса, в якій потрійне екс-
поненціальне згладжування застосовується для ене-
ргетичних процесів, які мають тренд і сезонну скла-
дову. 

5. MARKAL/TIMES - технологічно дуже потужна 
енергетично/економічно/екологічна модель, яка бу-
ла розроблена під егідою МЕА в рамках Програми 
аналізу енергетичних систем (ETSAP). 
6. Моделі економічної фізики та еволюційної 
економіки, зокрема модель міжчасової рівноваги 
економіки (Росія). 

Останнім часом в Україні в законодавчому полі 
і в політиці виконавчої влади активізувалася діяль-
ність по пропаганді енергоефективності та реальним 
шляхам її реалізації в сфері теплоенергетики. До 
знакових заходів у цьому напрямку відносяться: 
1. Проект «Енергетична стратегія України на період 
до 2035 року», підготовлений в 2014 р. Національ-
ним інститутом стратегічних досліджень, і проект 
«Нова енергетична стратегія на період до 2020 року: 
безпека, енергоефективність, конкуренція», підгото-
влений в 2015 р. Центром Розумкова, були в 2016 р. 
об’єднані в проект нової енергетичної стратегії 
України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкуренція» та було проведено його обговорення в 
суспільстві. Слід зауважити, що в порівнянні зі 
стратегіями 2006 і 2013 років. в останньому 
об’єднаному проекті окремими блоками представ-
лені: теплозабезпечення населення і промисловість, 
відновлювальна енергетика та енергоефективність, 
включаючи підрозділ підвищення енергоефективно-
сті будівель. Причому в матеріалах нової стратегії 
до 2035 року, в яких розглядаються конкретні сек-
тора енергетики, на перше місце ставиться енергое-
фективність, далі йдуть електроенергетика, теплое-
нергетика, видобуток газу, вугілля, нафти, а потім 
відновлювальна енергетика. Так розставлені пріори-
тети впливу на ситуацію в енергетиці. Деякі прогно-
зні цільові індикатори нової стратегії до 2035 року 
та їх часові значення наведені в табл. 3. 
2. Розробка та реалізація двох національних планів 
дій до 2020 року з відновлюваної енергетики та з 
енергоефективності з відповідними секторальними 
дорожніми картами. Значне місце в них займають 
проблеми теплоенернетики. 
3. Розробка проектів декількох енергозначимих за-
конів України: по енергоефективності будівель; по 
фонду енергоефективності; по енергоефективності; 
по комерційному обліку комунальних послуг; по 
житлово-комунальних послугам; по тарифу на теп-
лоту при негазовій теплогенерації; по створенню 
конкурентного ринку теплової енергії; по енерго-
сервісним компаніям (станом на 1 квітня 2017 р.). 
4. Проекти науково-технічної та експертного сере-
довища з прогнозування на далеку перспективу со-
ціально-економічного розвитку України, включаючи 
дослідження спільної динаміки економіки і енерге-
тики. До основних матеріалів останнього часу від-
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носяться: Стратегія сталого розвитку "Україна - 
2020" (Указ Президента України від 12 січня 2015 
р., №5/2015); «Форсайт 2016» - сценарій соціально-
економічного розвитку України до 2020 і 2030 років 
[8]; концепція реалізації державної політики у сфері 

теплопостачання Мінрегіону України (2017 р.) [9]. 
Як характерний приклад в табл. 4 наведено етапи 
реалізації концепції Мінрегіону України та їх очіку-
вані результати. Наразі концепція знаходиться на 
розгляді в КМ України.  

              Таблиця 3 
Стратегічні цільові параметри енергетичної безпеки на період до 2035 р. 

Опис ключового показника ефективності  2015 2020 2025 2030 2035 

Енергоємність ВВП, ЗППЕ т н.е./тис. дол. ВВП (ПКС)  0.25 0.19 0.17 0.14 0.12 

Споживання електроенергії домогосподарствами, МВт·годин/рік  2,2 2.1 <=2 <=2 <=2 

Споживання тепла домогосподарствами, Мкал/м2/рік  128 <118 <100 <90 <80 

Витрати палива на відпущену електроенергії наТЕС, г.у.п./кВт·год  396 384 367 353 334 

Питомі витрати при виробництві тепла котельнями, кг.у.п./Гкал  165 160 155 150 145 

Частка втрат в електромережах, %  >12 10 9 8 <7.5 

Частка втрат в тепломережах, %  >20 <17 <13 <11 <10 

Тепломережі у аварійному стані, %  >20 <18.6 <4.4 <3 <1 

 
Таблиця 4 

Етапи реалізації концепції Мінрегіону України (2017 р.). 
до 2018 року до 2025 року до 2035 року 

 покращення прозо-
рості та ефективності 
взаємовідносин у галу-
зі; 
 стабілізація еконо-
мічного стану та по-
ліпшення умов для 
модернізації технічної 
бази підприємств теп-
лоенергетики;  
 визначення шляхів 
подальшого розвитку 
теплопостачання у на-
селених пунктах дер-
жави. 

 інвестиційно-інноваційний розвиток ТКЕ 
при масовій термомодернізації будівель (40 - 
50 %  будівель);  
 переозброєння систем теплозабезпечення 
на всіх етапах технологічного процесу, дося-
гнення середнього по країні рівня споживан-
ня теплової енергії в будівлях 60 -80 
кВт/м2/рік;  
 досягнення частки використання альтер-
нативних джерел енергії в загальному балан-
сі теплозабезпечення до 30 %;  
 перехід на ринкові умови функціонуван-
ня ТКЕ;  
 розвиток реального конкурентного сере-
довища в сфері теплопостачання.  

 інвестиційно-інноваційний 
розвиток системи Теплокомунене-
рго (ТКЕ) при завершенні 100% 
термомодернізації будівель;  
 переозброєння систем тепло-
забезпечення на всіх етапах техно-
логічного процесу, досягнення 
середнього по країні рівня спожи-
вання теплової енергії в будівлях 
40 -20 кВт/м2/рік;  
 досягнення частки викорис-
тання альтернативних джерел ене-
ргії в загальному балансі теплоза-
безпечення до 40 %.  

 
Інноваційні технології теплоенергетики 

України на ближню перспективу. В проекті Пос-
танови КМ України про визначення середньостро-
кових пріоритетних напрямів інноваційної діяльнос-
ті галузевого рівня на 2017-2021 рр. в напрямку №1 
«Освоєння нових технологій транспортування енер-
гії, впровадження енергоефективних, ресурсозбері-
гаючих технологій, освоєння альтернативних дже-
рел енергії» передбачається для піднапрямків: 
1.2. – «Освоєння нових технологій створення енер-
гогенеруючих потужностей на основі когенерацій-
них установок» використання інноваційних техно-
логій: 
‐ освоєння технологій та устаткування для високо-
ефективної когенерації; 
‐ освоєння технологій та устаткування для когене-
рації на твердому біопаливі; 
‐ освоєння технологій та устаткування для когене-
рації на біогазі сміттєзвалищ і полігонів ТПВ; 

1.4. – «Освоєння нових технологій будівництва і 
експлуатації житлових та громадських будівель і 
споруд» використання інноваційних технологій: 
‐ створення та експлуатація енергоефективних 
будівель та споруд (з витратою теплоти для потреб 
опалення, меншою 75 кВт·годин на 1 кв. м. за опа-
люваний період); 
‐ створення та експлуатація будівель високої енер-
гетичної ефективності (з витратою теплоти для пот-
реб опалення, меншою 40 кВт·годин на 1 кв. м. за 
опалюваний період); 
‐ пасивного типу (з витратою теплоти для потреб 
опалення, меншою 15…20 кВт·годин на 1 кв. м. за 
опалюваний період);  
‐ створення та експлуатація будівель типу «0-
енергії);  
‐ створення «розумних» («інтелігентних») буді-
вель; 
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‐ створення будівель як Smart-систем. Впрова-
джен-ня біллінгових систем. 
‐ створення енергоефективних міст. Створення 
Smart-City; 
‐ освоєння технологій облаштування теплової ізо-
ляції стінових фасадів протягом всього календарно-
го року; 
‐ освоєння технологій використання високоефек-
тивних світлопрозорих конструкцій з високим тер-
мічним опором теплопередачі та з локальною паси-
вною вентиляціє повітря; 
‐ освоєння низькотемпературних систем опалення 
будівель; 
‐ освоєння систем опалення будівель на основі 
використання теплових насосів; 
‐ освоєння централізованих систем холодопоста-
чання будівель; 
‐ освоєння систем гарячого водопостачання на 
основі використання сонячної енергії; 
‐ освоєння рекуперативних систем вентиляції з 
додатковим догрівом припливного повітря; 
‐ освоєння пасивних систем повітряного теплоза-
хисту будівель на основі використання грунтових 
теплообмінників; 
‐ створення і впровадження пристроїв автоматики 
для управління електроспоживанням кінцевим по-
бутовим споживачем (населенням) в піковий період 
та в період нічного «провалу»; 
1.5. – «Освоєння нових технологій отримання та 
накопичення енергії з відновлюваних джерел» вико-
ристання інноваційних технологій: 
‐ освоєння технологій грунтового акумулювання 
(добового, сезонного тощо) і вилучення скидної те-
плоти; 
‐ освоєння технологій добового акумулювання і 
використання теплоти на основі використання твер-
дотільних нагрівальних приладів; 
‐ освоєння технологій акумулювання і викорис-
тання теплоти на основі використання ефектів фазо-
вого переходу; 
1.6. – «Освоєння нових технологій енергоефектив-
ного спалювання різних видів палива»  використан-
ня інноваційних технологій: 
‐ освоєння технологій та устаткування для спалю-
вання рослинних пілет в киплячому шарі; 
‐ освоєння технологій та устаткування для спалю-
вання стебел соняшника і кукурудзи; 

1.7. – «Освоєння нових технологій в використання 
теплових насосів» використання інноваційних тех-
нологій: 
‐ освоєння вітчизняного серійного виробництва 
теплових насосів; 
‐ створення технологій та устаткування багатосту-
пеневих теплових насосів; 
‐ створення технологій та устаткування для вико-
ристання теплових насосів на теплоті водо обігових 
конденсаційних циклах електростанцій; 
‐ створення технологій та устаткування для вико-
ристання теплових насосів на теплоті термальних 
вод глибинних свердловин геотермальної енергети-
ки; 
‐ створення технологій та устаткування для тепло-
забезпечення на основі геліотеплонасосних систем. 

Найбільший потенціал підвищення енергоефе-
ктивності знаходиться в сфері теплопостачання жи-
тлово-комунального господарства (ЖКГ) країни. 
Головною метою для комунальної теплоенергетики 
України стає вибір стратегічно вивірених рішень 
щодо розвитку цієї сфери ЖКГ - розробка керівних 
документів державного значення (концепції, страте-
гії, програми) і формування на їх основі науково-
технічної політики, створення комплексу норматив-
но-правових актів та науково-організаційних захо-
дів, реалізація яких забезпечить енергоефективне 
використання енергоресурсів, енергетичну безпеку, 
сталий розвиток і ефективне функціонування систе-
ми теплозабезпечення населених пунктів України. 

Висновки 

Представлені результати досліджень відобра-
жають комплексний підхід до розробки реалістич-
них стратегій і планів розвитку теплоенергетики 
України (переважно сфери теплозабезпечення) з 
акцентом на розробку і вдосконалення організацій-
но-економічних механізмів модернізації цієї галузі. 
Представлені науково-обгрунтовані пропозиції вдо-
сконалення управління в сфері теплоенергетики на-
разі ще не використанні в повній мірі, їх реалізація, 
на думку авторів, дозволила б підвищити показники 
енергоефективності, економічності та екологічності 
систем теплозабезпечення з врахуванням сучасних 
вимог сталого розвитку. 

 ____________________________________________________________________________________________    
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ПЕРСПКЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТЕПЛООБЕМПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ 

 
Аннотация. Рассмотрены тенденции развития теплоэнергетики мира и Европы. а также перспек-
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