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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ  
ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ 

 
Анотація. Проведено порівняльний аналіз показників енергоефективності 

будівель у країнах ЕС та Україні, зокрема за рівнем теплозахисту – опором 
теплопередачі огороджувальних конструкцій. За цими характеристиками 
енергоефективності Україна суттєво відстає від більшості країн ЄС. Запропоновано 
на основі розрахунків при сучасній вартості енергоносіїв економічно обґрунтовані 
значення опору теплопередачі огороджувальних  конструкції, які виводять Україну за 
цим показником на європейський рівень. 

Ключові слова: огороджувальні конструкції, опір теплопередачі, енергозбереження. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY 
REQUIREMENTS FOR BUILDINGS 

 
Abstract. Comparative analysis of rates, buildings energy efficiency in the EU and 

Ukraine, in particular, on thermal protection level – building envelope heat exchange 
resistance was carried out. According to these energy efficiency characteristics, Ukraine is 
significantly behind the majority of the EU countries. Based on calculations and present 
energy carriers cost, economically justified rates of building envelope heat exchange 
resistance were proposed, leading Ukraine to this rate to European level. 

Keywords: walling, heat transfer resistance, energy saving. 
 
Питання енергозбереження і створення належного мікроклімату в будівлях є 

складовою загальнодержавної політики у сфері енергоефективності. В Україні у 
2017 році прийнятий Закон про енергоефективність будівель [1], який визначає правові, 
соціально-економічні та організаційні засади діяльності у цій сфері. Незважаючи на те, 
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що за останні десятиріччя нормований рівень теплозахисту будівель істотно зріс, 
витрати енергії на опалення залишаються невиправдано високими, особливо в 
існуючих не термомодернізованих будівлях. Тому доцільно вивчати і системно 
впроваджувати європейський досвід створення енергоефективних будівель. На основі 
порівняльного аналізу показників енергоефективності будівель у країнах ЄС та в 
Україні, зокрема рівня теплозахисту огороджувальних конструкцій, та на основі 
розрахунків рекомендувати економічно обґрунтовані значення опору теплопередачі 
стін та покриттів цивільних будівель  в Україні. Методи оцінки і регулювання 
енергетичної ефективності будівель відрізняються в країнах – членах ЄС та в Україні, 
що зумовлено їх кліматичними, економічними та історичними особливостями. Групою 
експертів ЄС проводились дослідження з цієї проблематики у 13 країнах: Бельгії, 
Великобританії, Данії, Італії, Нідерландах, Німеччини, Норвегії, Румунії, Словенії, 
Угорщині, Фінляндії, Франції, Швеції. В усіх цих країнах спостерігається активна 
робота як на рівні нормативно-методичного забезпечення енергетичної ефективності, 
так і на інженерно-технічному рівні. У ряді країн кожні 2–3 роки переглядаються і 
підвищуються вимоги до енергетичних характеристик будівель. 

Одним з головних показників енергоефективності будівель є теплотехнічні 
характеристики огороджувальних конструкції і передусім їх опір теплопередачі. В усіх 
країнах установлені власні вимоги до теплозахисних характеристик огороджувальних 
конструкції, які періодично змінюються, як правило у бік підвищення (табл.1 за даними 
[2]). Така динаміка зростання нормативних показників теплозахисту огороджень 
цивільних будівель в Україні за останні півстоліття прослідкована в роботі [3] і 
свідчить, що за цей період нормативний опір теплопередачі огороджень зріс у 3,5 – 4 
рази. У деяких країнах (Італія, Іспанія, Франція), значення теплозахисних 
характеристик варіюються по районах залежно від кліматичних умов. Аналогічно 
відповідно до норм [4] територія України розділена на дві температурні зони з 
мінімально необхідними опорами теплопередачі стін житлових і громадських будівель 
R=3,3 м²·К/Вт для першої та R=2,8 м²·К/Вт для другої зони.  

 
Таблиця 1 

Необхідні значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій  
в країнах Європи 

Країни Європи Рік введення 
норм 

Середня 
температура 
січня τс 

Стіни Покриття 

R0 Δτ/R0 R0 Δτ/R0 
Бельгія 2008 2 2,00 9,00 3,33 5,41 
Великобританія 2010 3 5,55 3,06 6,67 2,55 
Данія 2006 0 5,00 4,00 5,56 3,60 
Італія 2010 5 3,03 4,95 3,45 4,35 
Нідерланди 2011 2 3,45 5,22 3,45 5,22 
Німеччина 2009 -1 3,57 5,88 5,00 4,20 
Норвегія 2007 -7 5,56 4,86 7,69 3,51 
Румунія 2006 -2 1,41 15,60 3,03 7,26 
Угорщина 2006 -1 2,22 9,46 4,00 5,25 
Україна 2013 -5 3,30 7,58 4,95 5,05 
Фінляндія 2010 -8 5,88 4,76 11,11 2,52 
Франція 2005 3 2,78 6,12 5,00 3,40 
Швеція 2008 -6 5,56 4,68 7,69 3,38 

 

З таблиці 1 видно, що наведені параметри змінюються в різних країнах у досить 
широких межах. Так, середньомісячна температура січня коливається від –8˚C у 
Фінляндії до +5˚C в Італії. Необхідні опори теплопередачі стін установлені в діапазоні 
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1,41м²·К/Вт в Румунії до 5,88 м²·К/Вт у Фінляндії, а покриттів – від 3,03 м²·К/Вт в 
Румунії до 11,11м²·К/Вт у Фінляндії.  

Німецька компанія Tado, виробник інтелектуального термостата, що 
під’єднується безпосередньо до мережі Інтернет, представила цікаву статистику 
середніх нічних (понижених) температур, які підтримують користувачі в спальнях 
своїх будинків чи квартир. Результати були отримані на основі даних десятків тисяч 
термостатів, установлених у різних країнах Європи (рис.1) [6].  

Розрахункова температура в житлових кімнатах в Україні встановлена нормами 
проектування [7] 20˚C. Якщо припустити, що й фактична температура в зимовий період 
близька до цього значення, то Україна за цим показником енергоощадності знаходиться 
поряд із Румунією.  

Найбільш ощадливими є британці, які підтримують у середньому нічну 
температуру на рівні 15,2˚C. Найвищі температури зафіксовані в Румунії – 20,2˚C. 
Характерно, що ці дані добре кореспондуються з показниками втрат тепла через 
огороджувальні конструкції, наведеними у табл.1. А це означає, що такі країни, як 
Великобританія та ряд інших до економії теплової енергії підходять усебічно: 
встановлюють високі рівні опору теплопередачі через огороджувальні конструкції і 
водночас підтримують невисокі температури в приміщеннях у зимовий час.  

Проведений порівняльний аналіз показав, що Україна за показниками 
енергозбереження і енергоефективності будівель займає одне з останніх місць у Європі. 
Чинні в Україні вимоги до теплової ізоляції будівель не гармонізовані з нормами 
передових країн Європи і потребують збільшення мінімально необхідного опору 
теплопередачі огороджувальних конструкцій. Запропоновано на основі розрахунків при 
сучасній вартості енергоносіїв економічно обґрунтовані значення опору теплопередачі 
стін та покриттів, які виводять норми теплозахисту цивільних будівель в Україні на 
європейський рівень. 
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