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Створення міської системи енергоменеджменту почи- 
нається із запровадження енергомоніторингу, тобто регу-
лярного збирання даних про споживання енергоресурсів. 
Саме моніторинг та аналіз отриманих даних дозволяє зро-
зуміти що відбувається зі споживанням енергії та довести, 
що в результаті проведених певних заходів енергетичне 
функціонування будівлі покращується. 
Для проведення енергомоніторингу в будівлях міста/гро-
мади часто використовують спеціалізовані автоматизовані 
інформаційні системи (далі АІС). Такі системи здійснюють 
моніторинг та аналіз даних, оперативно попереджають про 
відхилення від норми та готують звіти. Деякі з них дозволя-
ють автоматичний збір показів лічильників. 
В Україні впровадження системи енергоменеджменту та 
енергомоніторингу – це виключно ініціатива міської влади, 
тоді як у більшості європейських країн воно є частиною за-
гальнодержавної політики. Тому, оскільки питання управ-
ління енергоспоживанням в будівлях, які знаходяться на 
балансі/у власності громад пов’язане із витратами місце-
вого бюджету на їх утримання, інтерес до автоматизованих 
інформаційних систем зростає. 
На сьогодні український ринок відповідних послуг пропо-
нує широкий спектр АІС від різних компаній-розробників. 
Для того, щоб міста/громади мали можливість обрати про-
граму для своїх потреб, АЕМУ проводить щорічний огляд 
таких систем, що складається з двох частин: 

1. Аналіз АІС експертами
2. Оцінювання АІС користувачами

ВСТУП
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Експертами було проаналізовано п’ять автоматизованих 
інформаційних систем, розробники та/або власники яких 
проявили зацікавлення в такому дослідженні та надали  
тестовий доступ до своїх програм:
• АІС «Енергоплан» (ПП «IT-Менеджмент»),   

http://energyplan.com.ua
• АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» 

(ТОВ «БIC-CОФТ»), https://energoservic.com/auth/login/
• AIC «UMUNI» (ТОВ «УМУНІ»), https://umuni.com
• AIC «EManagement24» (ПК «EManagement24»),  

http://emanagement24.com
• AIC «АСЕМ» (ТОВ «ЕСКО Україна»),    

http://www.asem.com.ua
Опираючись на ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 було розроблено 
уніфіковану систему опису АІС, що містила наступні показ-
ники:
• Підтримка користувачів – можливість розробника АІС 

надавати консультативну, інформаційну, технічну під-
тримки та/або проводити навчання для користувача, 
реагувати на запити щодо несправності чи для удоско-
налення АІС, інше.

• Зручність використання – відповідність АІС ба-
зовим потребам користувача – логічна структу-
ра, сучасний зручний інтерфейс, можливість побу-
дови ієрархічної структури обліку, налаштування 
доступу для користувача різного рівня, внесення даних 

1. Аналіз АІС експертами
через мобільний пристрій та їх періодичність, інше.

• Функціональність – здатність АІС виконувати функції, 
які відповідають заявленим і передбачуваним потре-
бам користувача, на виконання певних завдань та ці-
льових показників. Цей критерій містить ряд індика-
торів, за якими можна оцінити функціонал програми, 
необхідний для оптимізації щоденної роботи енерго-
менеджера.

• Супроводжуваність – здатність АІС бути зміненим на  
вимогу користувача. Модифікації можуть охоплювати 
коригування, вдосконалення або пристосування про-
грамного продукту до певних вимог.

• Надійність – здатність АІС виконувати функції щодо 
збереження та захисту всієї інформації, внесеної під час 
експлуатації користувачем. (збереження бази даних, 
створення резервних копій,  захист від помилкових дій 
користувачів, наявність імпорту та експорту даних).

• Формування блоку енергоаудитора – можливість вно-
сити, імпортувати, експортувати технічні характеристи-
ки стану будівлі, інженерних мереж та іншу необхідну 
інформацію для проведення енергоаудиту. 

• Вартість – зазначена ціна експлуатації АІС, пакети по-
слуг та їх цінова політика.

Нижче наведено результати порівняльного аналізу АІС з 
використанням вищезазначених показників, для кожного 
з яких було використано спеціальний набір характеристик. 



№ 
зп

                 АІС

Характеристики
Енергоплан UMUNI EManagament24 АСЕМ Енергосервіс

1.1 Наявність навчання для 
користувачів

Тренінги проводяться 
за вимогою замовника 
(оплата окремо)

Тренінги проводяться за 
узгодженням із замовником 
через Teams. Виїзд до 
Замовника узгоджується 
окремо.

Навчання проводиться 
дистанційно або по 
місцю локації за окремою 
домовленістю (оплата 
окремо)

Тренінги проводяться через 
Skype, Viber, Zoom та/або 
з виїздом до замовника 
(безкоштовно)

Наявне відеонавчання для 
кожної ролі користувачів.  
Також є можливість 
проведення тренінгів  через 
Skype та/або з виїздом до 
замовника (безкоштовно)

1.2 Наявність інструкцій для 
користувачів

Наявний Посібник 
користувача з навігацією

Користувачам надаються 
інструкції в електронному 
вигляді та відео-форматі

Наявний Посібник 
користувача з навігацією

Наявна Інструкція 
користувача та відео 
ролики 

Наявні інструкції (текстові та 
відео) з навігацією, наявний 
путівник по сторінці. 

1.3 Наявність технічної 
підтримки, швидкість 
реакції  на запит 
користувачів

Наявна. Проводиться в 
робочі дні та робочий час.

Інформаційна та технічна 
підтримка здійснюється у 
робочі дні з 9.00 до 18.00. У 
випадку непередбачуваних 
обставин і в інші дні. 

Технічна та консультаційна 
підтримка 24/7 

Технічна та консультаційна 
підтримка 24/7

Технічна та консультаційна 
підтримка 24/7

1.4 Кількість оновлень 
(релізів) ПЗ за останній рік, 
особливості оновлення

Оновлено звіти Реліз готується на 2021 рік Оновлено функціонал 
програми (звіти, інтерфейс, 
налагоджено дистанційний 
збір показів, інше)

20 оновлень, розроблено 
модуль віддаленої 
взаємодії з контролером 
ІТП, оновлено бенчмаркінг 
по твердому паливу, 
оновлено процедуру 
заміни лічильників із 
внесенням початкових 
показників

Функціонал програми постійно 
оновлюється

1.5 Доступні мови інтерфейсу Українська, Англійська, 
Російська

Українська, Англійська, 
Російська

Українська, Англійська, 
Російська

Українська, Англійська, 
Російська

Українська

1.1 Підтримка користувачів
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2.1 Наявність доступу з 
смартфону (мобільний 
додаток, мобільна версія, 
можливість вносити щоденні 
покази лічильників)

Мобільний додаток відсутній. 
Щоденні покази лічильників 
можливо вносити окремо 
через онлайн доступ до 
веб-сторінки з мобільного 
пристрою

Мобільний додаток відсутній. Щоденні 
покази лічильників можливо вносити 
окремо через онлайн доступ до веб-
сторінки з мобільного пристрою

Мобільний додаток 
відсутній. Наявна 
мобільна версія.  
Щоденні покази 
лічильників можливо 
вносити через телеграм-
бот

Мобільний додаток 
відсутній. Щоденні покази 
лічильників можливо 
вносити окремо через 
онлайн доступ до веб-
сторінки з мобільного 
пристрою 

Наявна адаптивна 
версія програми для 
будь-якого розміру 
мобільних пристроїв 
з повноцінним 
функціоналом

2.2 Можливість налаштування 
сценаріїв доступу (ролей) для 
користувачів різних рівнів 

Кожному з елементів 
структури налаштовується 
рівень доступу

Наявний гнучкий механізм розподілу 
ролей та рівнів доступу для різних 
типів користувачів: адміністратор може 
створити роль нового користувача 
(в.т.ч. орендаря), налаштовуючи доступ 
до окремих функцій

Кожному з елементів 
структури налаштовується 
рівень доступу

Кожному з елементів 
структури налаштовується 
рівень доступу

Кожному з 
елементів структури 
налаштовується 
рівень доступу

2.3 Наявність ієрархічної 
структури суб’єктів обліку. 
Можливість застосування для 
умов ОТГ.

Робота доступна відповідно 
до структури: організація 
– структурний підрозділ – 
установа – будівля (окрема 
зона, чи орендар). Всі 
об’єкти моніторингу зручно 
організовані у вигляді дерева

Робота доступна відповідно до 
структури: організація – структурний 
підрозділ – установа – будівля В ПЗ 
працює система тегів: для роботи в 
умовах ОТГ можна об’єднати будівлі 
відповідним тегом

Робота доступна 
відповідно до структури: 
організація – структурний 
підрозділ – установа – 
будівля 

Робота доступна відповідно 
до структури: організація 
– структурний підрозділ – 
установа – будівля (окрема 
зона, чи орендар) 

Робота доступна 
відповідно до 
структури: організація 
– структурний 
підрозділ – установа 
– будівля (окрема 
зона, чи орендар)

2.4 Спосіб внесення споживання 
ресурсів орендарів 

Є можливість Є можливість Є можливість внесення 
даних шляхом створення 
некомерційних 
лічильників та 
сублічильників

Є можливість Є можливість

2.5 Безпосередня готовність АІС 
до організації дистанційної 
передачі даних лічильників, 
потреба у залученні 
підрядників для організації 
апаратної частини передачі 
даних

Готові організовувати 
дистанційну передачу даних, 
за додаткову плату

АІС інтегроване з системами 
дистанційного збору та передачі 
даних за умови наявності відповідної 
апаратної частини на точках обліку 
Замовника

Готові організовувати 
дистанційну передачу 
даних на власній 
апаратній частині при 
наявності сумісних 
приладів обліку

Готові організовувати 
дистанційну передачу 
даних на власній апаратній 
частині для більшості 
наявних вузлів обліку

Готові організовувати 
дистанційну передачу 
даних на власній 
апаратній частині 
або іншої, що вже 
використовується

2.6 Періодичність внесення даних Програма дозволить 
працювати з будь-якою 
періодичністю внесення 
даних

Програма дозволяє працювати з будь-
якою періодичністю внесення даних

Програма дозволяє 
працювати з будь-якою 
періодичністю внесення 
даних

Програма дозволяє 
працювати з будь-якою 
періодичністю внесення 
даних, в т.ч. приймати дані 
автоматичного обліку

Програма дозволяє 
працювати з будь-
якою періодичністю 
внесення даних

1.2 Зручність використання
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3.1 Можливість застосування 
ПЗ для будівель 
бюджетного, житлового 
секторів, комерційних 
будівель, інше

Бюджетний сектор Бюджетній та комерційний 
сектор.

Бюджетний сектор Бюджетний та житловий сектор Будівлі бюджетного, житлового 
секторів, комерційні будівлі, 
та об’єкти з інших секторів в 
яких є споживання будь-яких 
ресурсів. 

3.2 Автоматичне завантаження 
даних по середньодобовій 
температурі зов. сер. з 
прив’язкою до міста чи 
району області

ПЗ автоматично завантажує 
метеорологічні дані та 
використовує ці дані в 
звітах

ПЗ автоматично завантажує 
метеорологічні дані та 
використовує ці дані в звітах

ПЗ автоматично 
завантажує 
метеорологічні 
дані та 
використовує ці 
дані в звітах

Програма автоматично завантажує 
метеорологічні дані та використовує 
ці дані в звітах

ПЗ автоматично завантажує 
метеорологічні дані та 
використовує ці дані в звітах 

3.3 Опція генерування 
розрахункової базової лінії

Нормалізація споживання 
з урахуванням зовнішньої/
внутрішньої температури 
будівлі (лінійна регресія)

Є можливість розрахунку 
базового споживання і його 
порівняння з фактичним 

Є можливість 
розрахунку  
базової лінії 
по фактичних 
та приведених 
значеннях 
(генерується в звіті 
для ЕСКО)

Є можливість розрахунку базового 
споживання і його порівняння з 
фактичним (в одному звіті) 
Зазначені дані можуть бути 
згенеровані з сертифікатів, 
енергоаудитів або на базі архівних 
даних (відповідно до рекомендацій 
ISO 50015)

Є можливість розрахунку 
базового споживання і його 
порівняння з фактичним. 
Зазначені дані можуть бути 
згенеровані з сертифікатів або 
енергоаудитів

3.4 Визначення ліміту та його 
розрахунок по кожному з 
ресурсів

Вноситься вручну Вноситься вручну Вноситься вручну Генерується з показників 
фактичного енергоспоживання 
та впливових факторів для всіх 
видів енергоносіїв, формується 
енергетична модель об’єкту по 
визначеним даним. 

Можливий розрахунок 
лімітів на рік, місяць, день 
для всіх видів енергії. Також 
є можливість встановлення 
ліміту вручну.

3.5 Наявність системи 
сповіщення щодо 
відповідності поточного 
споживання певним 
контрольним параметрам 
(базова лінія, ліміти); 
канали оповіщення (e-mail, 
SMS, Telegram, тощо)

Наявне сповіщення за 
допомогою електронної 
пошти про перевищення 
поточного показу над 
попереднім у Х разів 
(множник Х задається в 
налаштуваннях)/ Канал 
сповіщення - e-mail.

Наявна система сповіщення 
про надмірне відхилення. 
Повідомлення (e-mail та SMS) 
надходить користувачам 
та орендарям від 
енергоменеджера.

Наявна індикація 
відсутності 
внесення показів, 
сповіщення через 
канали зв’язку 
відсутнє

Наявне сповіщення відбувається  
на сторінках веб-сайту та за 
допомогою електронної пошти, 
може бути організовано через 
месенджери.

Наявні канали оповіщення: 
e-mail,  системні сповіщення. 
В процесі розробка Telegram 
чат-боту. За побажанням 
месенджери або смс.

1.3 Функціональність



№ зп                  АІС
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3.6 Наявність сповіщення про 
відсутність внесення показів, 
канали оповіщення (e-mail, 
SMS, Telegram, тощо)

Наявний окремий 
звіт по внесенню 
показів,  сповіщення 
через канали зв’язку 
відсутнє

Наявне сповіщення про відсутність 
внесення щоденних показів на e-mail 
(час сповіщення налаштовується). 
Наявні звіти про внесення показів по 
організаціях у довготривалих періодах

Наявна індикація 
відсутності внесення 
показів, оповіщення 
через канали зв’язку 
відсутнє 

Індикація відбувається 
на сторінках веб-сайту, за 
необхідністю може бути 
налаштована відправка 
e-mail.

Наявні канали оповіщення: 
e-mail, системні 
сповіщення. В процесі 
розробка Telegram чат-
боту. За побажанням 
месенджери або смс.

3.7 Розрахунок показників 
енергетичної ефективності 
будівель (вказати показники) 

Питоме споживання 
енергії: на м2 
опалюваної/
загальної площі; на 
м3 опалювального/
загального об’єму, на 
1 людину.

Питоме енергоспоживання на 1 кв.м., 
на 1 особу, водопостачання: м3/м2, 
м3/особу

Розрахунок класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
розрахованого за 
ДБН В.2.6-31:2016

Програма проводить 
розрахунком питомого 
споживання всіх 
енергетичних ресурсів на 
одиниці (площі, об’єму, 
на одну людину, на добу 
робочу – вихідну, який 
відсоток відхилення від 
базового рівня). 

Наявний розрахунок 
показників енергетичної 
ефективності будівель.  
ДСТУ Б А.2.2-12:2015

3.8 Визначення класу  
енергоефективності будівель

Відсутнє Формування електронної форми 
сертифікату енергоефективності 
будівлі за ДБН В.2.6-31:2016 

Можливість генерації 
енергетичного рейтингу 
будівель за ДБН В.2.6-
31:2016

Наявне відповідно до 
методики, або внутрішніх 
стандартів

Можливість визначення 
класу енергоефективності 
будівель (за окремою 
домовленістю)

3.9 Можливість внесення 
інформації про поточні тарифи

Тариф вноситься  
разом із рахунком

Є можливість Є можливість Є можливість Є можливість

3.10 Можливість внесення 
фінансових показників, 
завантаження рахунків, 
платіжок

Є можливість 
внесення рахунків

Є можливість внесення та 
завантаження рахунків

Відсутня Є можливість внесення 
рахунків

Наявна можливість 
внесення фінансових 
показників та рахунків

3.11 Можливість внесення 
запланованих 
енергозберігаючих заходів 
та їх пріоретизація у розрізі 
бюджетних або інших  
установ/галузей, розрахунок 
ефективності

Є змога заносити 
як існуючі так 
і заплановані 
енергоефективні 
заходи, без їх окремої 
пріоритизації

Наявна можливість внесення історії 
реалізації заходів та проєктів по 
будівлі, вказуючи основні показники 
та виконавців. Є автоматичний аналіз 
ефективності впровадження заходів.

Є змога заносити як 
існуючі так і заплановані 
енергоефективні 
заходи, без їх окремої 
пріоритизації

Є змога. Розрахунок 
ефективності виконується 
в окремому модулі.

Є змога заносити як 
існуючі так і заплановані 
енергоефективні 
заходи, без їх окремої 
пріоритизації. Також 
наявний розрахунок 
ефективності 
запроваджених 
або запланованих 
енергозберігаючих заходів 

3.12 Розрахунок кадастру викидів 
парникових газів

Відсутній Викиди СО2 розраховуються при 
формуванні електронної форми 
сертифікату енергоефективності 

Відсутній Можливе формування 
кадастру на базі даних 
щодо споживання

Розрахунок викидів 
парникових газів
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4.1 Можливість доповнення 
стандартних форм звітів 
самостійно  опрацьованим 
звітом

Є можливість самостійного 
налаштування звітів

Є можливість самостійного 
налаштування звітів

Є можливість 
самостійного 
налаштування звітів

Є можливість самостійного 
налаштування звітів

Є можливість налаштування 
звітів

4.2 Готовність розробника 
вносити зміни у ПЗ 
відповідно до побажань 
клієнта

Відповідно до умов 
договору у кожному 
окремому випадку

Зміни в ПЗ (додаткові опції, 
нові модулі) вносяться за 
побажанням клієнта, ТЗ 
узгоджується

Відповідно до умов 
договору у кожному 
окремому випадку

Зміни в ПЗ вносяться у випадку, 
коли зміна є необхідною та 
актуальною для клієнтів.

Відповідно до умов договору у 
кожному окремому випадку

1.4 Супроводжуваність

№ 
зп

                 АІС

Характеристики
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5.1 “Розумний” захист 
від помилкових дій 
користувачів, введення 
некоректних даних при 
ручному введенні показів 
лічильника

Наявний захист від 
внесення помилкового 
показника лічильника, 
при цьому користувач 
має змогу налаштувати 
множник. Енергоменеджер 
отримує сповіщення про 
помилку

Наявний захист від 
внесення некоректних 
даних при ручному 
введенні показів. 
Помилково видалені 
лічильники або 
будівлі зберігаються 
та відновлюються за 
побажанням клієнта

Наявний захист 
від внесення 
помилкового 
показника лічильника, 
при цьому 
користувач має змогу 
налаштувати множник

У разі ручного вводу показів 
лічильника наявний розумний 
захист, який не дає змогу 
користувачу зберегти помилковий 
показ.

Наявний

5.2 Місце збереження даних:
- віддалений доступ (сервер 
постачальника)

- власний сервер

Сервер постачальника, 
можливе встановлення 
власного серверу в 
окремих випадках

Сервер постачальника, 
можливе встановлення АІС 
на сервері Замовника в 
окремих випадках

Сервер 
постачальника, 
можливе 
встановлення 
власного серверу в 
окремих випадках 

Сервер постачальника, можливе 
встановлення власного серверу в 
окремих випадках

Сервер постачальника

1.5 Надійність
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5.3 Доступ до програми, повнота 
версій: он-лайн, інсталяційна 
версія

Інсталяційна (повна) 
та онлайн версія для 
внесення даних  та 
перегляду звітів 

Онлайн версія Онлайн версія Онлайн версія Онлайн версія

5.4 Наявність автоматичного 
резервування (копії бази 
даних), як засіб безпеки

Наявне Наявне щоденне автоматичне 
резервування

Наявне щоденне 
автоматичне архівування

Наявне Наявне

5.5 Можливість імпорту показів 
лічильників з інших ПЗ, чи MS 
Excel

Є можливість імпорту із 
MS Excel або будь-якого 
іншого електронного 
формату.
Окрім показів 
лічильників можна 
імортувати інші дані
(про організації, будівлі, 
ліміти, рахунки, тощо)

Імпорт показів, будівель, 
користувачів здійснюється 
в автоматичному режимі за 
побажанням Замовника з інших 
АІС та файлів MS Excel

Наявна Є можливість, за запитом 
команда розробників 
проводить імпорт 
показників лічильників 
з будь-яких цифрових 
ресурсів (CSV, Excel, інші 
бази даних)

Є можливість імпорту даних 
в систему з MS Excel або 
програмного імпорту з 
інших АІС

5.6 Можливість експорту даних до: 
MS Excel, pdf, ін.

Наявна Наявна Наявна Наявна Наявна
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6.1 Можливість внесення, 
зберігання та 
експортування основних 
технічних даних будинку 
та інформації про 
балансоутримувача

Наявна можливість 
внесення загальної 
інформації 

Наявна можливість внесення, 
зберігання, експортування

Наявна можливість внесення та 
зберігання технічних даних будівлі

Наявна можливість 
внесення та 
зберігання 
технічних даних 
будівлі

Наявна можливість внесення 
та зберігання технічних даних 
будівлі

6.2 Можливість внесення, 
зберігання та 
експортування  детального 
опису інженерних мереж, 
систем та обладнання

Відсутня Наявна можливість внесення, 
зберігання, експортування

Наявна можливість внесення 
та зберігання детального опису 
інженерних мереж, систем та 
обладнання

Наявна Наявна можливість внесення, 
зберігання, експортування

6.3 Можливість внесення, 
зберігання та 
експортування детального 
опису огороджуючих 
конструкції будівлі

Наявна можливість 
внесення загальної 
інформації

Наявна можливість внесення, 
зберігання, експортування

Наявна можливість внесення 
та зберігання детального опису 
огороджуючих конструкції будівлі

Відсутня Наявна можливість внесення 
загальної інформації

6.4 Можливість внесення, 
зберігання та 
експортування історії 
тарифів, а також  
перерахунок фінансових 
витрат на енергоносії згідно 
періодів дії різних тарифів

Наявна можливість 
внесення даних з 
рахунків

Наявна можливість внесення, 
зберігання, без експортування 
історії тарифів, та перерахунок 
фін. витрат на енергоносії згідно 
періодів дії різних тарифів

Наявна можливість внесення, 
зберігання, без експортування історії 
тарифів, та  перерахунок фін. витрат 
на енергоносії згідно періодів дії 
різних тарифів

Наявна можливість 
внесення даних з 
рахунків

Є можливість внесення та 
зберігання тарифів

6.5 Можливість генерації 
енергетичного  
сертифікату/технічного 
паспорту будівлі

Відсутня Наявна можливість генерації 
звіту, що схожий на енергетичний 
сертифікат

Наявна можливість генерації 
енергетичного рейтингу будівель 
згідно з ДБН В.2.6-31:2016

Наявна В процесі розробки 

6.6 Можливість приєднання 
та експортування 
файлів з кресленнями, 
експлікаціями, тощо

Відсутня Наявна Відсутня Наявна в модулі 
сертифікації

Наявна

1.6 Формування блоку енергоаудитора
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Вартість для ОМС – 15 грн/
місяць за 1 будівлю. Для 
замовників з великою 
кількістю будівель – ціна 
договірна

25 грн/1 місяць/1 
будівля

Стандартна 
вартість на 
будівлю 
15 грн/місяць
 Тестовий період 
до 3 місяців

50грн/уст./міс 3 Пакети: 
- Базовий - від 3грн/місяць 
за 1 будівлю.
- Розширений - від 48 грн/
місяць за 1 будівлю.
- Індивідуальний: 
Вартість встановлюється 
індивідуально
Також наявна можливість 
безкоштовного 
користування на тестовий 
період.

1.7 Вартість
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Оцінювання проводилось за допомогою електронного ан-
кетного опитування посадовців, відповідальних за муніци-
пальний енергетичний сектор, серед членів АЕМУ та під-
писантів Угоди мерів. Загалом в опитуванні взяли участь  
56 користувачів, 8 з яких нерелевантні. 

Користувачі оцінили такі програмні продукти:

• AIC «АСЕМ» (ТОВ «ЕСКО Україна») – 12 користувачів
• АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»  

(ТОВ «БIC-CОФТ») – 12 користувачів
• AIC «ІСЕ» (ТОВ «ФІАТУ») – 9 користувачів
• AIC «UMUNI» (ТОВ «УМУНІ») – 9 користувачів
• АІС «Енергоплан» (ПП «IT-Менеджмент») – 4 користу-

вачі
• AIC «EManagement24» (ПК «EManagement24») – 2 ко-

ристувачі
Питальник було сформовано на основі системи опису АІС, 
сформованої групою експертів. Відповідно, користувачі 
мали змогу оцінити АІС за такими показниками як:

• Підтримка користувачів
• Зручність використання
• Функціональність
• Супроводжуваність
• Надійність

2. Оцінювання АІС користувачами
• Можливість формування блоку енергоаудитора,
за п’ятибальною шкалою, де 1 – це мінімальна оцінка, 5 – 
максимальна. Питання були тестовими з можливістю вне-
сення коментарів.
Нижче наведено результати оцінювання АІС та коментарі 
від користувачів. 
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2.1 AIC «АСЕМ» (ЕСКО «Україна»)– оцінка 12 користувачів
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AIC «АСЕM»
(ЕСКО «Україна»)

Середня 
оцінка

1. Підтримка користувачів розробниками 3,8

2. Зручність користування 4,4

3. Функціональність 4

4. Супроводжуваність у модифікації 4,1

5. Надійність 4,1

6. Формування блоку енергоаудитора 4,2

Коментарі користувачів:

• Наявна можливість навчання щодо користування АІС та 
технічна підтримка в телефонному режимі. Швидке ре-
агування на запити та пропозиції щодо удосконалення 
продукту. Проте, дехто з користувачів повідомляють про 
відсутність реагування на запити та погану комунікацію.

• АІС зручна, цікава та доступна. Наявна можливість авто-
матичного зчитування показів лічильників при наявності 
відповідного обладнання.  Кожний заклад має доступ до 
своїх даних по лічильниках, адміністратор - до всіх по-
казників лічильників усіх закладів. Один з користувачів 
повідомив, що не можливо узагальнити інформацію по 
одному закладу. Наявний доступ до даних зі смартфону, 
проте інтерфейс не дуже зручний.

• Наявна можливість внесення базового рівня споживан-
ня ресурсів. Також можна бачити рівень СО2 в примі-
щенні.  Немає можливості сформувати аналіз місячного 
звіту щодо споживання гарячої води по всіх закладах (на 
даний момент визначається лише про кожному об’єкту 
окремо). Немає функції аналізу фінансових показників та 
розрахунку кадастру викидів. 

• За потреби розробники можуть додати необхідні на-
лаштування та опції.

• Система оснащена функцією сповіщень про некоректне 
введення даних. Є можливість експорту даних у різних 
форматах.

• Є можливість внесення технічних характеристик будівель. 
Можливо підвантажити у PDF.

Оцінка користувачів:

3,8
4,4

4

4,1

4,1

4,2

Підтримка користувачів 
розробниками 

Зручність користування 

Функціональність 

Супроводжуваність у 
модифікації 

Надійність 

Формування блоку 
енергоаудитора
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2.2     АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»  ( ТОВ «БІС-СОФТ») – 
оцінка 12 користувачів
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АІС «Енергосервіс: облік, контроль, 
економія» (ТОВ «БIC-CОФТ»)

Середня 
оцінка

1. Підтримка користувачів розробниками 4,2

2. Зручність користування 4,4

3. Функціональність 4

4. Супроводжуваність у модифікації 3,8

5. Надійність 4,3

6. Формування блоку енергоаудитора 4

Коментарі користувачів:

• Організація навчання, надання інструкцій з користуван-
ня, технічна підтримка та реагування на запит від роз-
робників АІС відбувається на відмінному рівні, проте є 
користувачі, які не задоволені технічною підтримкою і 
повідомляють про погану комунікацію та не своєчасне 
реагування на запити. Онлайн навчання зосереджене на 
досвідченого користувача, а не на початківця.

• АІС зручна в користуванні з достатньо складним інтер-
фейсом. Можливість надання доступу для різних кори-
стувачів відбувається через службу технічної підтримки. 
Також наявна можливість внесення даних з мобільних 
пристроїв. Дехто з користувачів повідомляють про відмо-
ву в доступі для редагування некоректно внесених даних 
представниками установ. Наявне обмеження АІС щодо 
тривалості відвідування сторінки - блокує доступ після 30 
днів. Це незручно, оскільки є такі об’єкти, які не вимага-
ють щоденного внесення даних і протермінування на 1 
день блокує доступ. 

• Наявна велика кількість різноманітних звітів, хоча деякі з 
них працюють некоректно. Є можливість вносити та роз-
раховувати ліміти і базові рівні, проводити аналіз фінан-
сових показників та аналіз кількості викидів СО2. Проте, 
відсутня можливість проаналізувати фактичне споживан-
ня ресурсів за місяць відносно попереднього періоду та 
аналогічного періоду попередніх років одночасно.

• Потрібно удосконалити налаштування звітів. Є мож-
ливість додати інші функцій за потреби користувача.

• АІС має захист від введення некоректних даних та спові-
щення. Є можливість імпорту та експорту даних. 

• Можливо внесення технічних характеристик будівель, ін-
женерних мереж, ін.

Оцінка користувачів:

4,2

4,4

4

3,8
4,3

4

Підтримка користувачів 
розробниками 

Зручність користування 

Функціональність 

Супроводжуваність у 
модифікації 

Надійність 

Формування блоку 
енергоаудитора
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2.3 AIC «UMUNI» (ТОВ «УМУНІ») – оцінка 9 користувачів
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AIC «UMUNI»
(ТОВ «УМУНІ»)

Середня 
оцінка

1. Підтримка користувачів розробниками 4,2

2. Зручність користування 4,2

3. Функціональність 4,1

4. Супроводжуваність у модифікації 4

5. Надійність 4

6. Формування блоку енергоаудитора 4,3

Коментарі користувачів:

• Технічна підтримка швидко реагує на запити від кори-
стувачів. Недоліки виправляють практично відразу після 
отримання запиту.  Наявна група у  Viber для користу-
вачів. 

• Зручний та зрозумілий інтерфейс, хоча є пропозиція до-
дати більше підказок при наведенні на кнопки та об’єк-
ти на сайті. Структура АІС дозволяє надати доступ іншим 
посадовим особам ОТГ. На жаль, АІС не має мобільного 
додатку і покази лічильників можливо вносити лише 
через браузер на пристрої. Прохання розробити додат-
ковий канал для передачі показів (Viber, Телеграм, СМС, 
інше).

• АІС містить достатню кількість звітів.  Розрахунок када-
стру викидів СО2 розраховується при формуванню сер-
тифікату енергоефективності. АІС має проблеми з авто-
матичною передачею даних.  

• Наявна можливість модифікації відповідно до вимог ко-
ристувачів, звернення розглядаються.

• Наявний імпорт, експорт та резервування даних. Від-
сутній захист від помилкового введення користувачів та 
система сповіщень про помилки. Доступне сповіщення 
при внесенні даних і повідомлень про внесення підозрі-
лих показників.

• Наявна можливість внесення технічних характеристик 
будівель та інженерних мереж.

Оцінка користувачів:

4,2

4,2

4,1

4

4

4,3

Підтримка користувачів 
розробниками 

Зручність користування 

Функціональність 

Супроводжуваність у 
модифікації 

Надійність 

Формування блоку 
енергоаудитора



18

2.4   AIC «ІСЕ» (ТОВ «ФІАТУ») - оцінка 9 користувачів
Розробники та/чи власники АІС “ ІСЕ” не виявили зацікавлення в експертному аналізі та, відповідно, не надали тестовий 
доступ до свого продукту. У цьому розділі зазначено виключно оцінку та коментарі 9 користувачів АІС «ІСЕ».
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AIC «ІСЕ» 
(ТОВ «ФІАТУ»)

Середня 
оцінка

1. Підтримка користувачів розробниками 4,7

2. Зручність користування 4,2

3. Функціональність 4

4. Супроводжуваність у модифікації 4,3

5. Надійність 4,2

6. Формування блоку енергоаудитора 4,5

Коментарі користувачів:

• Високий рівень комунікації, якісна технічна підтримка, 
наявність інструкцій та безкоштовного навчання, швид-
кі відповіді на запити.

• Зручне користування повною та мобільною версіями 
системи, простий перехід до роботи з будівлями те-
риторіальних громад, але, на жаль, тривалий процес 
відновлення доступу до програми при втраті паролю та 
незручний формат звіту (при перегляді та друці).

• АІС не має можливості формувати звіт базового када-
стру викидів СО2, а при розрахунку показників енер-
гоефективності не зрозумілий алгоритм. Також, немає 
можливості переглянути щоденне споживання енер-
горесурсу за бажаний період, лише за календарний  
місяць.

• Розробники готові виконати модифікації відповідно до 
вимог користувачів за додаткову оплату. 

• Наявний захист від помилкового введення даних,  спові-
щення та експорт даних. Дехто з користувачів повідом-
ляють про проблеми з відновленням даних, які були 
видалено користувачем випадково, адже дана система 
не має імпорту даних.

• У АІС є внесення даних технічних характеристик бу-
дівель та інженерних мереж, але не має можливості 
підвантажити супутні матеріали (техпаспорт, плани та 
інші документи).

Оцінка користувачів:

4,7

4,2

4

4,3

4,2

4,5

Підтримка користувачів 
розробниками 

Зручність користування 

Функціональність 

Супроводжуваність у 
модифікації 

Надійність 

Формування блоку 
енергоаудитора



20

2.5 АІС «Енергоплан» (ПП «IT-Менеджмент») – оцінка 4 користувачів
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АІС «Енергоплан»  
(ПП «IT-Менеджмент») 

Середня 
оцінка

1. Підтримка користувачів розробниками 4,3

2. Зручність користування 4,8

3. Функціональність 4,8

4. Супроводжуваність у модифікації 3,8

5. Надійність 4,8

6. Формування блоку енергоаудитора 3,5

Коментарі користувачів:

• Відсутній розрахунок кадастру викидів СО2 

Оцінка користувачів:

4,3

4,8

4,8
3,84,8

3,5

Підтримка користувачів 
розробниками 

Зручність користування 

Функціональність 

Супроводжуваність у 
модифікації 

Надійність 

Формування блоку 
енергоаудитора
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2.6 AIC «EManagement24» (ПК «EManagement24») - оцінка 2 користувачів
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AIC «EManagement24» 
(ПК «EManagement24»)

Середня 
оцінка

1. Підтримка користувачів розробниками 5

2. Зручність користування 4,5

3. Функціональність 4

4. Супроводжуваність у модифікації 4,5

5. Надійність 4,5

6. Формування блоку енергоаудитора 4,5

Коментарі користувачів:

• Оперативне реагування на запити, проведення  
навчання та технічна підтримка на високому рівні.

• Зручний інтерфейс та зрозуміла структура АІС.
• Користувачі пропонують додати можливість, щоб ін-

формація щодо споживання та лімітів відображалась 
на сторінці закладу та з наростаючим підсумком підсу-
мовувалась по об’єкту. Це забезпечило б можливість в 
оперативному режими порівнювати місяць з місяцем і 
рік з роком, не витрачаючи час на вивантаження звіту 
або даних з лічильників. Також, не одразу можливо 
знайти інформацію по тарифах.

• Наявна можливість модифікації АІС відповідно до ви-
мог користувачів.

• Наявний захист від помилкових дій користувачів, ім-
порт та експорт даних.

• У АІС наявний блок для введення технічних характе-
ристик будівель та інженерних мереж. Передбачена 
можливість здійснювати нотатки по кожному об’єкту, 
записувати необхідні параметри та завантажувати до-
даткові матеріали.

Оцінка користувачів:

5

4,5

4

4,5

4,5

4,5

Підтримка користувачів 
розробниками 

Зручність користування 

Функціональність 

Супроводжуваність у 
модифікації 

Надійність 

Формування блоку 
енергоаудитора
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