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Анотація. Енергоефективність будівель істотно впливає на якість 

життя сучасної людини. Проте всі технології та матеріали забруднюють 

навколишнє середовище. Найбільш ефективними нині визнані відновлювані 

джерела енергії, потенціал яких за мірками життя людства є 

невикористаним, на відміну від істотно вичерпаних традиційних ресурсів. 

Робота присвячена вивченню підстав енергетичної ефективності будівель для 

подальших досліджень можливості впровадження цих технологій в сучасних 

реаліях. Впровадження енергоефективних технологій як сприяє збереженню 

екології, так і підвищує умови життя. Із розвитком науки постійно 

створюються нові засоби керування енергією природи, що з часом допомагає 

зберігати вичерпні природні ресурси.  

Ключові слова: енергоефективність будівель, відновлювальна енергія, 

автономна будівля, геотермальний колектор  

Abstract. The energy efficiency of buildings significantly affects the quality of 

life of modern man. However, all the technologies and materials cause the 

environmental pollution. At present renewable energy sources remain continuously 



available and are recognized as the most efficient, because their potential is not used 

– measured in human life‐spans, – in contrast to substantially exhausted traditional 

resources. The work examines the grounds of buildings’ energy performance for the 

further research of the possibilities to implement these technologies in the modern 

world. The introduction of energy efficient technologies both helps to protect the 

environment and improves living conditions. The new possibilities in managing the 

energy of nature are being constantly created with the development of science 

allowing conserving exhaustive natural resources. 

Key words: energy efficiency of buildings, renewable energy, autonomous 

building, geothermal collector 

Вступ. У зв’язку з безперервним стрімким зростанням масштабів 

споживання все більш активно розвиваються технології енергозбереження в 

будівництві. На витрати енергії та середовище у приміщенні істотно 

впливають: огороджувальні конструкції, опалювальна система, системи 

вентиляції і кондиціонування та гарячого водопостачання, рівень організації і 

автоматизації систем управління, освітлення, електричне обладнання в 

приміщенні.  

Огляд літератури. Питання енергоефективності потребує комплексних 

досліджень і участі спеціалістів як у технічних науках, будівництві, так і в 

економіці, юриспруденції і навіть соціології. В Україні питаннями 

енергоефективності у будівництві займаються Абєлєшов  В.І., Агєєва Г. М., 

Бараннік В.О., Євтушенко  В.А., Єпіфанцева С.В., Земляний М.Г., 

Комеліна О.В., Лівінський  О.М., Лялюк О.Г.,  Нечепуренко Д.С., Петрова Л.В., 

Сердюк В.Р., Тімченко Р.О., Фаренюк Г.Г., Шевцов А.І., Шевчук О.В.,  

Щербініна С. А. та інші дослідники, вивчаючи можливості підвищення 

енергоефективності будівель та споруд шляхом збільшення теплоефективності 

огороджувальних конструкцій, розробки нормативної бази, впровадження 

нових матеріалів та методів при зведенні і реконструкції будівель тощо. 

Енергоефективність будівлі визначається раціональним використанням 

енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для 



забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або 

технологічних процесів на виробництві відрізняється від енергозбереження 

раціональним підходом і призводить до значної економії ресурсів і підвищення 

продуктивності промисловості і конкурентоспроможності. Розумне ставлення 

до екологічних проблем (адже при цьому зменшується викид парникових газів 

в атмосферу, втрати води в системах водопостачання та каналізації тощо) також 

економічно вигідно, оскільки значно знижуються необґрунтовані затрати на 

будівництво, паливо та інші природні ресурси, що сприяє впровадженню і 

дотриманню Кіотського протоколу (прийнятого в Японії у 1997 р. на додаток 

до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що зовов’язує розвинуті країни і 

країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди 

парнікових газів). Спеціальні енергоефективні системи передбачають 

контрольовані і якнайбільш природні способи подачі тепла, електроенергії, 

вентиляції, води, освітлення (плазмові світильники на основі сірки), опалення 

(інфрачервоне опалення, теплоізоляційні матеріали) саме під час перебування 

людини у приміщенні. Впровадження енергоефективного освітлювального 

обладнання нині найбільш поширене (світодіоди тощо), оскільки саме затрати 

на освітлення зростають найшвидше (22% в країнах ЄС на 2013 рік [2]), а тому 

вимагають максимального зниження.  

Спроби максимально збільшити ефективність часами призводять до 

непередбачуваних аварій: найбільші техногенні катастрофи стались на атомних 

станціях Чорнобиля та Фукусіми. Тому все більше звертаються до джерел 

відновлюваної енергії. Енергоефективність будівлі значно допомагає 

підвищити використання джерел «зеленої» енергії, потенціал якої, за мірками 

життя людства, є невикористаним, на відміну від традиційних ресурсів, які 

людина виснажує і більшість з яких вже майже вичерпано. 

До джерел відновлюваної енергії відносяться: енергія сонця й вітру, 

геотермальні джерела, гідроенергія, а також енергія приливів (оскільки двічі на 

день гравітаційні сили Сонця і Луни змінюють рівень води, і ці коливання 

можуть досягати 18 м – в канадській затоці Фанді), океанських хвиль 



(потенціал ударної потужності всіх океанських хвиль у світі прирівнюється до 

сонячної енергії), біоенергія (відходи органічних речовин є ефективним 

біопаливом), енергія водню (виробництво в процесі електролізу для 

транспортних та інших потреб). Найбільше в світі схвильовані надмірним 

використанням електроенергії (і відповідно, надмірним вживанням корисних 

копалин і нафти, що шкодить Землі і стрімко скорочує ресурси людини), а тому 

сонячних електростанцій на сьогодні створено більше за інші.  

Але є і недоліки «зеленої» енергії. Непомірно шкідливішими за інші є 

гідроелектростанції через руйнування природного ландшафту, втрату лісів і 

родючої землі, негативний вплив на біогеоценоз, «цвітіння» води і втрата 

біологічних видів (здебільшого риб), підтоплювання і заболочування берегів 

тощо. Деякі елементи станцій мають надмірно високу ціну і непостійну 

здатність виробляти енергію. Сонячні електростанції з максимальною 

ефективністю працюють лише вдень; ціна фотоелементів дорога, екологічну 

проблему створюють отруйні речовини у фотоелементах (свинець, кадмій, 

галій, миш’як тощо) та їх шкідливе і цілком неекологічне виробництво (тому 

намагаються створювати інші фотоелементи і розробити інші механізми 

отримання енергії). У країнах першого світу все більш актуальною проблемою 

стає утилізація сонячних батарей через 10-20 років використання (у зв’язку з їх 

непомірною шкодою, неможливістю знищення або безпечного заховання навіть 

у ґрунті через вплив на оточуюче середовище). 

Розвивається нині напрямок утилізації тепла. Значну кількість теплової 

енергії для забезпечення низки технологічних процесів (підігрів води тощо) 

можна заощадити установкою систем утилізації тепла відпрацьованих 

технологічних вод у промисловому секторі, що скорочує енергоємність і 

експлуатаційні витрати. В холодильних установках завдяки реалізації систем 

утилізації тепла можливо вживати теплову енергію від конденсаторів установок 

для підігріву води, повітря, різноманітних технічних цілей.  

Одним з найперспективніших є напрямок використання геотермальної 

енергії. В системах теплопостачання та кондиціонування повітря застосування 



теплових насосів дозволяє забезпечити гаряче водопостачання і обігрів у 

житлових, виробничих та офісних будівлях протягом цілого року. Тепловий 

насос (помпа) вбирає теплову енергію з землі (води, повітря) і передає її у 

приміщення, що дозволяє заощадити до 75% енергії (25% потребує помпа для 

роботи). За принципом роботи тепловий насос аналогічний до холодильника, 

лише тепло переноситься із зовнішнього середовища в систему опалення. 

Сприймаючи теплову енергію, наприклад, ґрунту (на глибиі 5-7м температура 

майже незмінна протягом року, в Україні – 8-12°С), помпа дозволяє влітку 

охолоджувати приміщення, а взимку – обігрівати, зменшуючи витрати на 

опалення до 75%, водночас виробляючи і гарячу воду. Технологія є екологічно 

чистою, оскільки шкідливі речовини не забруднюють атмосферу. 

Можливо використання енергетичного кошика (енергетичної клітки), 

площинних геотермальних колекторів та ін. Енергетичний кошик дозволяє 

значно збільшити потужність системи, оскільки сумарна площа поверхні труб 

перевищує площу поверхні колектора. Встановлюється на глибині 4-5 м. 

Діаметр труб складає 32мм, максимальний діаметр конусу – 2.5м. Т.ч. 

необхідна площа площинного колектора зменшується на 60%. 

 
Рис.1 Геотермальні колектори:  

а) площинний колектор; б) енергетичний кошик 

 

Питання енергоефективності актуальне для житлово-комунального 

господарства та промисловості. В Україні дослідженнями займаються Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України, Міжгалузевий науково-технічний 

центр, інші НДІ та приватні підприємства.  



Нині популярними стають енергоефективні будинки (екобудинки,  активні 

й пасивні, автономні, «живі» та «розумні», низькоенергетичні, 

енергозберігаючі, будинки нульового енергоспоживання, будинки з нульовими 

викидами вуглецю, будівлі з позитивним енергобалансом або з від’ємним 

споживанням енергії тощо), при проектуванні яких передбачено найбільшу 

кількість заходів для максимальної майбутньої ефективності, якомога нижчого 

споживання енергії. Головна відмінність видів енергоефективних будинків в 

річному об’ємі енергоспоживання, який може бути від’ємним або низьким 

порівняно зі стандартними будинками. Завжди передбачається: використання 

природної енергії, що не призводить до викидів СО2, подача в систему 

енергопостачання більшої кількості енергії, ніж споживає сам будинок (за що 

держава в цивілізованих країнах сплачує власнику будинку гроші) або 

компенсація енергії, що призвела до викидів вуглецю, за рахунок самостійного 

виробництва достатньої кількості енергії без викидів СО2 тощо. При цьому 

будинок отримує енергію не від викопного палива, а з поновлюваних 

природних джерел, використовуючи енергію сонця (великі сонячні колектори і 

батареї), вітру (вітряки), морських хвиль, рослин. Окрім зниження впливу на 

оточуюче середовище, автономні будинки характеризуються підвищеною 

безпечністю та зниженням вартості обслуговування, задовольняють принципам 

«зеленого» будівництва та мало залежать від інфраструктури і суспільних 

служб забезпечення, внаслідок чого є найбільш безпечними і комфортними під 

час надзвичайних подій, відключення електроенергії, стихійних лих тощо. 

Обов’язковими параметрами енергоефективних будинків є: 1) здатність 

не лише витрачати мало енергії, але грамотно використовувати ту незначну 

енергію, яку вимушені вживати; 2) створення сприятливого мікроклімату в 

приміщеннях (вентиляція, температурний режим тощо). Серед основних 

вживаних заходів – забезпечення будинку поновлюваними джерелами енергії, 

проектування високоефективних систем управління мікрокліматом, створення 

сховищ енергії всередині будинку (або під землею), досягнення ефекту в першу 

чергу завдяки зменшенню тепловитрат (підвищена термоізоляція, 



енергоефективні вікна, мінімізація температурних містків, інфільтрація – 

низький рівень проникнення повітря ззовні), а також правильній геометрії 

будівлі, зонуванню, орієнтації по сторонах світу, спеціальним ефективним 

системам вентиляції, опалювання та охолодження, які мають задовольняти 

більш жорстким умовам [3]. В ідеалі опалення відбувається альтернативними 

джерелами енергії, а також теплом, яке виділяють люди та побутові прилади. 

Установки відновлюваної енергії забезпечують також гаряче водопостачання 

(помпи, сонячні водонагрівачі), кондиціонування та охолодження (геотермальні 

теплові насоси), додатково до конструктивних та архітектурних рішень.  

Для вентиляції замість вікон застосовуються звукоізолюючі герметичні 

склопакети, а припливно-витяжна вентиляція приміщень виконується 

централізовано через установку рекуперації тепла (теплообмінник 

використовує теплоту газів, які виділяються в приміщенні людьми та 

приладами, і внаслідок теплообміну обігріває або охолоджує внутрішнє 

приміщення, викидаючи відпрацьоване повітря назовні). Взимку 

передбачається штучне підвищення внутрішньої температури, а влітку – 

охолодження завдяки контакту з землею: передбачено підземний повітропровід, 

через який входить повітря, нагріваючись там завдяки теплу землі (або 

охолоджуючись влітку), і далі поступає в рекуператор, в якому відпрацьоване 

домашнє повітря нагріває свіже і викидається на вулицю.  Завдяки цим заходам 

тепловтрати через огороджувальні поверхні знижуються в 20 разів порівняно з 

традиційними будівлями. При цьому зменшується забруднення оточуючого 

середовища через викид вуглецевого газу в повітря, витоки води тощо. 

Для зведення енергоефективних будинків найчастіше використовують: 

1) екологічні традиційні матеріали – дерево, камінь, цеглу, а також легкі бетони 

з низькою щільністю і низьким коефіцієнтом теплопередачі (газобетон, 

пенобетон), що запобігає надмірних витрат енергії; 2) сучасні ефективні 

матеріали, які сприяють раціоналізації та підвищенню ефективності 

будівництва – продукти переробки неорганічного сміття (бетону, скла та 

металу). Через істотне забруднення атмосфери та оточуючого середовища не 



лише невидимими викидами, але й відходами виробництва, використаними 

деталями та конструкціями з нешкідливих матеріалів дуже злободенною є 

задача утилізації. Країни світу, високо розвинуті технічно (Германія, Японія, 

Китай тощо), будують спеціальні заводи для переробки подібних відходів у 

будівельні матеріали для енергоефективних будівель. 

Сьогодні в пострадянських країнах автономні котеджи здебільшого 

будують ще для власного проживання і за індивідуальними проектами, оскільки 

вони коштують набагато більше, ніж звичайні (на 8-10% більше за середні 

показники для звичайної будівлі) і недоступні для середнього споживача – але 

через роки (від 7-10 до 30 років) вони мають окупитись з лишком завдяки дуже 

низьким затратам на утримання та експлуатацію, а також екологічності та 

користі для здоров’я (або, принаймні, меншій шкоді). Важливими є фактори 

розташування та кліматичних особливостей будинку, наявність різних джерел 

енергії. Найбільш ефективно розвиваються «живі» будинки у країнах, де 

пристосувались використовувати природну енергію сонця, вітру, води в 

промислових масштабах (у Данії, Фінляндії, Канаді тощо). 

В Європі прийнято класифікацію будівель залежно від рівня 

енергоспоживання. В Україні енергоефективність житлових та цивільних 

будівлі визначається за класом, на основі порівняння нормативних та 

фактичних значень тепловитрат згідно з ДБН В.2.6-31.2006.  Передбачено 7 

класів енергоефективності (від А до F), згідно з якими перші два є 

ефективними, будинки класу С відповідають нормативним вимогам 

енергоспоживання та інші 4 – перевищують їх [1]. Спрощена класифікація 

енергоефективних будинків наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація будинків за рівнем електроспоживання 

Назва будинку Коли побудований Стислий опис 
Старий будинок до 1970-х рр. 300 кВт×год/м2рік 
Новий будинок з 1970-х до 2000р. 150 кВт×год/ м2рік  
Будинок низького споживання енергії з 2002 р. 60 кВт×год/ м2рік 
Пасивний будинок з 2002 р. 15 кВт×год/ м2рік 
Будинок нульової енергії з 2002 р. 0 кВт×год/ м2рік 



Будинок плюс енергії з 2002 р. 0 кВт×год/ м2рік 
 
З 2002 р. в Європі не дозволено зведення будівель нижчого стандарту, ніж 

будинок низького споживання енергії. Будинок нульової енергії споживає 

виключно ту енергію, яку сам виробляє. Будинок плюс енергії виробляє більше, 

ніж споживає, завдяки спеціальному обладнанню: сонячним батареям, 

колекторам, тепловим насосам, ґрунтовим теплообмінникам тощо. 

Значну частину зведених енергоефективних будинків (нині більше за 

10 000) створено в європейських країнах (Данія, Фінляндія, Німеччина та ін.), 

де прийнято цільові державні програми по приведенню об'єктів регулярної 

забудови до умовно-пасивного рівня (будинку ультранизького споживання – до 

30 кВт×год/м3 на рік). Також нові підприємства і житлові будинки зобов’язують 

обладнувати енергоефективними засобами для часткового самостійного 

забезпечення себе необхідними ресурсами (в Іспанії – 30-70% потреб в гарячій 

воді, в Ірландії – споживати на 85% менше енергії і викидати в атмосферу на 

94% менше СО2, ніж звичайний будинок, у Великій Британії – споживати на 

77% менше енергії і отримати рейтинг ефективності у спеціальної організації, з 

точки зору споживання енергії та викидів вуглецевого газу і т.д.). З 2009 р., 

згідно прийнятої країнами Євроспілки Директиви енергетичних показників у 

будівництві (Energy Performance of Buildings Directive, чинної від 4.01.2003), до 

2020 р. всі нові будинки повинні наближатись до енергетичної нейтральності. 

Висновки. Для підвищення енергоефективності будівель важливо 

підвищувати ефективність як засобів і обладнання, так і раціоналізувати 

споживання. Також доцільно не лише планувати економне енергопостачання, 

але вдосконалювати і впроваджувати нові, більш ефективні джерела теплової 

енергії або раціонально застосовувати природні, що призводить до значного 

зменшення потреб у тепловій енергії. Проте разом із застосуванням новітніх 

технологій задля забезпечення екологічної безпеки, необхідні постійні 

подальші дослідження у зв’язку з неідеальністю та шкідливим впливом навіть 

«зелених» джерел енергії. 
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