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Мета дослідження – визначення сутності та складу 
системи «розумний будинок», а також 

обґрунтування доцільності інвестицій в його 
енергоефективність
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«Розумний будинок» 

• складна ієрархічна
система елементів
автоматизованого
догляду за
житловим
приміщенням, яка
сприяє підвищенню
комфортності та
енергоефективності
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Елементи системи «розумний будинок»

Пристрої для 
забезпечення безпеки

Сенсори температури, 
вологості, руху

Домашні роботизовані та 
просто електронні 

асистенти

Розважальні аудіо- та 
відеосистеми

Предмети «розумної» 
побутової техніки та 

інших пристроїв

Розумний
будинок

Джерело: [2] 4



Основні способи керування «розумним 
будинком»

Способи керування «розумним будинком»

Автоматичне – на основі сенсорів

За допомогою дистанційного 
пульта і панелі управління

Віддалене – через мобільні та 
стаціонарні пристрої
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Вихідні дані для розрахунку ефективності системи 
«розумний будинок» для двокімнатної квартири з 

індивідуальним опаленням та теплою підлогою

Показник

В середньому на одну квартиру
за місяць періоду

міжопалювального
(з 1 травня до 30 вересня включно) 

опалювального 
(з 1 жовтня до 30 квітня включно)

Площа квартири, кв. м 60,2 60,2
Кількість мешканців, осіб 3 3
Витрати:

електроенергії
кВ/год 264,3 243,4
грн. 305,04 275,8

води
куб. м 14 16
грн. 490,89 562,03

газу
куб. м 21,9 86,9
грн. 226,55 898,66
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Розрахунок ефективності системи «розумний будинок» для 
двокімнатної квартири з індивідуальним опаленням та 

теплою підлогою

Показник

В середньому на одну квартиру
за місяць періоду

міжопалювального
(з 1 травня до 30 вересня 

включно) 

опалювального 
(з 1 жовтня до 30 квітня 

включно)
Очікувана економія від використання системи 
«розумний будинок», всього, грн. 347,98 639,44

в т.ч.:
електроенергії*

% 20 20
грн. 61,01 55,16

води*
% 40 40
грн. 196,36 224,81

газу*
% 40 40
грн. 90,62 359,46

Джерело: [2] 7



• За півроку міжопалювального періоду 
очікувана економія від використання 
системи «розумний будинок» 
становитиме 2087,9 грн., опалювального 
періоду – відповідно 3836,62 грн. 

• В цілому за рік очікувана економія може 
скласти до 5924,52 грн., при цьому 
період окупності системи «розумний 
будинок» Metaforsa становитиме 3,4 
року 
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