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ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО: КОНЦЕПЦІЯ, ПРИЧИНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

У статті досліджено концепцію зеленого будівництва. Наведено основні принципи зеленого будівництва. Проаналізовано 
основні вигоди зеленого будівництва для всіх зацікавлених сторін: екологічні, економічні, соціальні. Наведено результати статис-
тичних досліджень щодо причин розвитку зеленого будівництва в зарубіжних країнах. Розглянуто основні системи сертифікації 
зеленого будівництва. Досліджено стан розвитку зеленого будівництва в Україні.
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В статье исследована концепция зеленого строительства. Приведены основные принципы зеленого строительства. Про-

анализированы основные выгоды зеленого строительства для всех заинтересованных сторон: экологические, экономические, 
социальные. Приведены результаты статистических исследований о причинах развития зеленого строительства в зарубежных 
странах. Рассмотрены основные системы сертификации зеленого строительства. Исследовано состояние развития зеленого 
строительства в Украине.
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The paper studied the concept of «green» building. The basic principles of green building were shown. There were analyzed the main 

benefits of green building for all stakeholders: environmental, economic, social. The results of statistical studies of the reasons for the 
development of green building in foreign countries were shown. There were grounded the basic systems of certification of green building. 
The stage of the development of green building in Ukraine was researched.
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Постановка проблеми. Будинки та споруди здій-
снюють значний прямий та непрямий вплив на 
зовнішнє середовище. Зокрема, під час будівництва, 
використання, реконструкції та знесення будівлі 
використовують енергію, воду і сировину, утворю-
ють відходи, виділяють потенційно шкідливі викиди 
в атмосферу. Наприклад, як стверджують експерти, 
у Сполучених Штатах будівлі споживають близько 
39% усієї первинної енергії, 68% усієї електроенер-
гії, 12% усіх запасів питної води, а також виробля-
ють 38% усіх викидів вуглекислого газу [1]. Ці факти 
спонукали до створення зелених будівельних стан-
дартів, сертифікації та рейтингових систем, спрямо-
ваних на пом’якшення впливу будівель на оточуюче 
середовище шляхом сталого дизайну. Стале будів-
ництво (sustainablebuilding), або зелене будівництво 
(greenbuilding), – це результат філософії проекту-
вання, яка дає змогу зробити будівлю ресурсозбе-
рігаючою, максимально зручною та з мінімальним 
впливом на оточуюче середовище. Іншими словами, 
кожний етап піж час зеленого будівництва викону-
ється відповідно до екологічної доцільності. Зазвичай 
зелені методи будівництва можуть бути інтегровані на 
будь-якому етапі зведення будівельних конструкцій – 
від проектування і будівництва, до реконструкції та 
руйнування. Проте найбільші переваги можуть бути 
отримані, якщо застосовується комплексний зелений 
підхід починаючи з ранніх етапів проекту будівництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблем зеленого будівництва займаються 
такі зарубіжні та вітчизняні фахівці: М. Самер [2], 

Н. Бібік [3], Е. Конлон [9], А. Главас [9], О. Волк, 
Р. Кларк, М. Реймерс, Д. Колос, Т. Ровенчак, 
Л. Мельник та ін. З огляду на наявний стан розвитку 
зеленого будівництва в Україні, можемо стверджу-
вати про необхідність подальших досліджень у даній 
сфері, а саме вивчення теоретичних та практичних 
аспектів зеленого будівництва в зарубіжних країнах 
і адаптації їхнього досвіду до вітчизняних умов.

Мета статті полягає у вивченні концепції зеле-
ного будівництва, причин та необхідності її впрова-
дження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вні принципи зеленого будівництва такі:

– оптимальний вибір місця, включення будівлі в 
загальний пейзаж, загальну інфраструктуру серед-
овища та транспорту;

– орієнтування вікон на південь для максималь-
ного використання сонячної енергії та денного світла;

– мінімальні витрати енергії, підвищена ефектив-
ність, альтернативні джерела енергії;

– покращення теплоізоляції, нешкідливе вико-
ристання теплоізоляційних матеріалів;

– вентиляція з поверненням тепла (повернення 
тепла повітря в опалювальну систему);

– використання нешкідливих, відновлювальних 
та таких, що переробляються, матеріалів;

– перевага віддається використанню місцевих 
матеріалів;

– нешкідливі, автоматизовані опалювальні системи;
– ефективне споживання води, можливість повтор-

ного використання води;
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– покращення якості повітря в приміщеннях;
– сприятливий вплив на здоров’я та самопочуття 

людини;
– зручне утримання будівель;
– зниження кількості твердих відходів у процесі 

зносу та демонтажу будівлі;
– сприяння довгостроковому розвитку: екологіч-

ному, економічному та соціальному.
У табл. 1 наведено порівняльні характеристики 

традиційного та зеленого будівництва.

Таблиця 1
Порівняльні характеристики традиційного 

та зеленого будівництва

Показники Зелене 
будівництво

Традиційне 
будівництво

Споживання електро-
енергії Низьке Високе

Якість середовища  
в приміщенні Дуже висока Висока

Рівень викидів Низький Високий

Система управління 
відходами

Високоефек-
тивна Ефективна

Будівельні матеріали
«Дружні» до 
оточуючого 
середовища

«Не дружні» 
до оточуючого 
середовища

Проектні практики Складні Нормальні

Здійсненність >5% ніж поро-
гова величина

Порогова вели-
чина

Джерело: складено на основі [2]

Щоб будівництво можна було назвати «зеленим», 
необхідно дотримуватися визначених стандартів 
та норм на кожному з його етапів. Для адекватної 
оцінки цих принципів під час реалізації проектів у 
сфері нерухомості на Заході було розроблено низку 
добровільних систем сертифікації будівель. До осно-
вних міжнародних систем сертифікації, які знайшли 
найбільше розповсюдження у світі, належать сис-
тема LEED, розроблена Американською Радою з еко-
логічного будівництва, та система BREEAM, розро-
блена британським інститутом BreGlobal. 

За західними стандартами будівлі оцінюються 
за набором низки формальних критеріїв, які поді-
лені на декілька основних груп. Чим більше «балів» 
отримує будівля за свої документально підтверджені 
екологічні та інші значні характеристики, тим вище 
рівень сертифікату, що отримується. 

Наприклад, нижче наведено категорії та їх мож-
ливі оцінки за стандартом LEED:

– сталість місцезнаходження (14 балів);
– ефективність використання водних ресурсів 

(5 балів);
– енергія та атмосфера (17 балів);
– матеріали та ресурси (13 балів);
– якість внутрішнього середовища приміщення 

(15 балів);
– інновації та процес проектування (5 балів) [4].
Зазначені стандарти однаково популярні на між-

народному рівні (на них припадає 80% усіх сертифі-
кованих будівель): BREEAM існує більше 26 років, 
LEED – майже 18. Кожна із систем має свої особли-
вості, зокрема BREEAM більше підходить для серти-
фікації об’єктів житлової та соціальної нерухомості, 
він є більш соціальним, спрямованим на екологію 
в широкому сенсі, у тому числі з точки зору тур-
боти про людей, дає змогу застосовувати локальні 
та європейські нормативні документи; LEED – для 
комерційних об’єктів і здебільшого сфокусований 
на ресурсоспоживанні, тобто є більш енергоефектив-

ним, комерційним, вимагає дотримання американ-
ських стандартів. Більш гнучкою вважається система 
BREEAM, оскільки в ній значно менше обов’язкових 
вимог порівняно з LEED [5]. 

Зелене будівництво, крім позитивного впливу на 
природнє середовище, впливає також на здоров’я 
людини та економіку в цілому. Впровадження в кра-
їні стратегії зеленого будівництва дасть змогу мак-
симізувати й економічні, й екологічні показники, а 
також принести низку соціальних вигід.

Хочемо навести деякі результати онлайн-опиту-
вання, яке провела McGraw Hill Construction для 
Канадської Ради із зеленого будівництва (Canada 
Green Building Council) у 2014 р. щодо тенденцій роз-
витку зеленого будівництва в країні, зокрема які важ-
ливі вигоди від зеленого будівництва визначають для 
себе респонденти (будівельники, архітектори, влас-
ники, проектувальники, інвестори, споживачі). Так, 
найбільш важливими для себе 80% канадських рес-
пондентів уважають зниження операційних витрат. 
На друге місце респондентами (62%) винесена така 
вигода, як більш висока якість будівництва. Майже 
половина опитаних уважає позитивним моментом те, 
що впровадження концепції зеленого будівництва 
дає змогу публічно демонструвати корпоративну ста-
лість. Дуже важливими респонденти вважають такі 
фінансові переваги, як: більш високий рівень повер-
нення інвестицій, більш високий рівень заповню-
ваності будівель та орендні ставки, а також більш 
висока вартість продажу будівлі (рис. 1, 2).

До основних екологічних вигід можемо віднести 
такі: розширення і захист біорізноманіття та екосис-
тем; поліпшення якості повітря і води; скорочення 
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Більш низькі операційні витрати

Більш висока якість будівництва
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Більш висока вартість продажу будівлі

Більш високі орендні ставки

Рис. 1. Важливі вигоди від зеленого будівництва 
(результати дослідження, Канада, 2014 р.)

Джерело: складено на основі [6]
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Рис. 2. Рівень важливості переваг зеленого 
будівництва (результати дослідження,  

Канада, 2014 р.)
Джерело: складено на основі [6]
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кількості відходів; збереження і відновлення природ-
них ресурсів. 

Згідно з результатами наведеного вище дослі-
дження, найважливішою екологічною причиною для 
зеленого будівництва є зменшення споживання енер-
гії. На другому місці – зниження парникових вики-
дів. Важливим також респонденти вважають поліп-
шення якості повітря всередині приміщення, захист 
природних ресурсів та зменшення споживання вод-
них ресурсів (рис. 3).

68%

30%

25%

23%

11%

Зниження споживання енергії

Зниження парникових викидів

Покращення якості повітря в приміщенні

Захист природніх ресурсів

Зменшення споживання водних ресурсів

Рис. 3. Найбільш важливі екологічні причини 
зеленого будівництва (результати дослідження, 

Канада, 2014 р.)
Джерело: складено на основі [6]

Економічні вигоди полягають у зниженні експлу-
атаційних витрат; створенні, розширенні та форму-
ванні ринків збуту для зелених продуктів та послуг; 
підвищенні продуктивності праці працівників та 
рівня їх задоволеності; покращенні економічних 
показники життєвого циклу будівель.

Зрозуміло, що витрати на будівництво «зеленої» 
конструкції можуть бути вище, ніж на зведення її у 
традиційному форматі, але експлуатаційні витрати 
залежно від проектних рішень нижчі на 50–90%. 

Наприклад, у Польщі вартість спорудження 
пасивного будинку приблизно на 38% вища за вар-
тість зведення конструкції відповідно до діючих буді-
вельних нормативів. Така різниця у вартості виникає 
через брак компонентів для спорудження пасивних 
будинків на польському ринку. Нижче наведено 
порівняння вартості будинків у Польщі, спорудже-
них за трьома різними стандартами (табл. 2).

У таких країнах, як Німеччина, Данія, Австрія, 
Швеція, Норвегія, де концепція пасивного будинку 
набула широкого розповсюдження, вартість його 
будівництва лише на 7–10% вища, ніж вартість 
традиційної будівлі, а термін окупності додаткових 
витрат становить 7–10 років.

У Китаї витрати забудовників збільшуються на 
«зелений» тип будинків від 0,8 до 6,1% порівняно з 

витратами, які йшли б на звичайне будівництво без 
використання зелених технологій і практик. Але при 
цьому фахівці знаходять докази, що зелене будівни-
цтво окупається в Китаї на 1,5-25,7% краще, осо-
бливо в Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу і Ченду [8].

Отже, враховуючі підвищення тарифів на енерго-
носії та подорожчання традиційних ресурсів на опа-
лення зелене будівництво має досить високий рівень 
віддачі інвестицій і є економічно привабливим варі-
антом будівництва.

Цікавими є результати дослідження щодо 
взаємозв’язку між наявністю сертифікації у робо-
чого приміщення, яке підтверджує, що його можна 
віднести до зеленої будівлі (LEED-сертифікат), а 
також рівнем продуктивності та задоволеністю робо-
тою (було опитано 562 фінансові інституції, серед 
яких 93 мали LEED-сертифікат, а 469 не були сер-
тифіковані). По-перше, щорічні комунальні витрати 
на одного співробітника в зелених будівлях були на 
675,26 доларів нижче, ніж у традиційних. Робіт-
ники, які працюють у LEED-сертифікованих філіях 
однієї фінансової установи, відчувають себе «більш 
продуктивними і залученими у виробничі процеси». 
Крім того, розміщення в LEED-сертифікованих будів-
лях збільшує доходи банківських філій, навіть якщо 
вони пропонують однакові продукти та послуги [9].

Інші дослідження, які проводилися в галузі пове-
дінкової психології, також показали, що рівень про-
дуктивності компаній, які прийняли більш суворі 
екологічні стандарти, у середньому на 16% вищі, 
ніж у «незеленого» бізнесу [10].

До соціальних вигід від зеленого будівництва 
можна віднести: підвищення комфорту проживання 
та здоров’я населення; підвищення естетичних 
характеристик; зведення до мінімуму навантаження 
на місцеву інфраструктуру; поліпшення загальної 
якості життя (рис. 4).

60%

47%

14%

9%

11%

Демонструє покращення здоров'я та 
добробуту

Заохочує до сталовї ділової практики

Підвищує продуктивність праці

Заохочує до почуття єдності

Підтримує національну економіку

Рис. 4. Найбільш важливі соціальні причини  
для зеленого будівництва  

(результати дослідження, Канада, 2014 р.)
Джерело: складено на основі [6]

Таблиця 2
Порівняння вартості будинків, споруджених за різними технологіями

Тип будинку Стандартний Низькоенергетичний Пасивний

Житлова площа, м2 130,4 130,4 130,4

Щорічна потреба в енергії 
для опалення, кВт*год/м2 123,0 44,7 13,7

Вартість будівництва, євро 78401 89955 108448

Вартість житлової площі, 
євро/м2 601 684 832

Додаткова вартість,% – 15 38

Щорічна потреба в енергії 
для ГВП, кВт*год 3721 1861 1861

Система опалення та ГВП Газовий котел Газовий конденсаційний 
котел, сонячний колектор

Компактна опалювальна 
установка, сонячний колек-

тор

Щорічна вартість опалення 
та ГВП, євро 980 341 194

Джерело: складено на основі [7]
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Розуміння наведених вище вигід від зеленого 
будівництва призводять до того, що в розвинутих 
країнах спостерігаються швидкі темпи росту кіль-
кості екологічних будівель (експерти зазначають, 
що залежно від країни обсяги зеленого будівництва 
подвоються чи навіть потроються до 2018 р.). Напри-
клад, у США було проведе дослідження, протягом 
якого здійснили опитування співробітників 232 буді-
вельних та ремонтних компаній. Згідно з їх даними, 
більше половини будинків, які на сьогодні знахо-
дяться на стадії розробки, будуються або ремонту-
ються за зеленими стандартами (16% – побудова 
нової будівлі за зеленим стандартом, 39% – ремонт 
за зеленим стандартом, 16% – ремоделювання). Наці-
ональна асоціація будівельників США стверджує, 
що за їх статистичними даними, до 2020 р. більше 
60% нових будинків у США будуватимуться за зеле-
ними стандартами, а зробити ремоделювання, за очі-
куваннями спеціалістів, захочуть біля 51% сімей 
[11].

У Китаї освоєння зазначеної сфери здійснюється 
ще більш швидкими темпами, ніж у США. Так, у 
2015 р. в Китаї було зареєстровано 3 165 проектів 
зеленого будівництва (біля 328 кв. км житлової та 
комерційної власності). Маркетологи стверджують, 
що якщо попит на зелені стандарти в Китаї буде 
зростати, то до 2020 р. з їх використанням буде побу-
довано біля 7 млрд. кв. м [8].

Зрозуміло, що вигоди від зеленого будівництва 
отримують усі учасники процесу будівництва: дер-
жава, територіальна громада, власники, проекту-
вальники, підрядники, інвестори, девелопери, кін-
цеві користувачі будівель.

Нині в усьому світі спостерігається посилення 
вимог до дотримання законодавства з охорони навко-
лишнього середовища, зокрема обмеженню викидів 
вуглецю, а отже, для держави впровадження стан-
дартів зеленого будівництва є однією з можливостей 
виконувати екологічні вимоги.

Для територіальної громади зелене будівництво – 
це механізм покращення якості оточуючого серед-
овища, економії енергоресурсів, зниження рівня 
забруднення водних ресурсів, землі та повітря, зни-
ження навантаження на міську інфраструктуру тощо.

Для інвестора зелене будівництво – це переду-
сім зниження ризику морального старіння активу, 
а також підвищення цін на енергоресурси та водні 
ресурси. Крім того, «зелений» підхід здатен покра-
щити корпоративний імідж. Як зазначалося вище, 
хоча на сьогодні вартість зелених будівель більша, 
ніж звичайних, але додаткові витрати, як правило, 
компенсуються протягом перших трьох-п’яти років 
за рахунок зниження експлуатаційних витрат. Окрім 
того, швидкі темпи розвитку зелених технологій у 
будівництві дадуть змогу у найближчому майбут-
ньому знизити собівартість будівництва. 

Девелопер отримує маркетингову перевагу на 
ринку, можливість швидше здати в оренду або про-
дати будівлю (підвищення вартості оренди на 2–16%, 
вартості продажу на 6–35%), підвищити ставку капі-
талізації, залучити додаткове фінансування, забезпе-
чити будівлі стабільний та платоспроможний потік 
орендаторів. Обґрунтування якості об’єкту є основою 
рекламної кампанії.

Для орендатора це можливість створити більш 
комфортне середовище для співробітників або меш-
канців, що призводить, як зазначалося, до підви-
щення продуктивності праці, зниження експлуата-
ційних витрат тощо.

Архітектор, проектувальних та інженер, беручі 

участь у проекті, який сертифікується за зеленими 
стандартами, отримують незалежне підтвердження 
своєї компетенції, підвищують свій рейтинг, отриму-
ють можливість проявити свій талант.

Для виробників обладнання та матеріалів вироб-
ництво зеленої продукції дає ринкову перевагу, дає 
змогу зайняти позиції лідера в реалізації інновацій-
них, високоекологічних та енергоефективних про-
дуктів [12].

Зрозуміло, що розвиток концепції зеленого будів-
ництва неможливий без державної підтримки та 
розвинутої мережі підтримуючих структур. Так, 
розвитком та впровадженням зелених стандартів 
займаються ради із зеленого будівництва, спеціально 
створені некомерційні організації. Координація 
діяльності таких рад та інших екологічно орієнтова-
них будівельних та управляючих компаній здійсню-
ється Міжнародною Радою із зеленого будівництва 
(World Green Building Council – World GBC), яка 
була створена в 2002 р. World GBC є некомерційною 
організацією, діяльність якої полягає в поширенні 
досвіду лідерів будівельної галузі до інших учасників 
ринку і наданні міжнародного дискусійного майдан-
чика для обговорення найбільш досконалих методів 
проектування, будівництва та архітектури в рамках 
загальноприйнятої концепції сталого розвитку тери-
торій (загальноприйнятим у концепції є визнання 
пріоритету «зелених» рішень у галузі). Організація 
має безліч напрямів діяльності, серед яких – під-
тримка національних рад по зеленому будівництву 
і сертифікаційних систем з оцінки якості будівель. 
Експерти World GBC займаються розробкою орга-
нізаційного інструментарію, маркетинговим просу-
ванням зелених рішень у профільних бізнес-галу-
зях, інформаційною підтримкою програм World GBC 
і національних рад по зеленим будівлям, а також 
організацією незалежних брифінгів та консульту-
ванням приватних осіб, які цікавляться проблемою 
зміни клімату і зеленими рішеннями у будівництві 
та проектуванні. 

Зазначена Рада включає в себе близько 80 наці-
ональних рад у різних державах, які займаються 
впровадженням принципів «зеленого» будівництва.

До складу національних рад входять професійні 
організації, державні структури, науково-дослідні 
інститути і приватні особи. Мета об’єднання – коор-
динація зусиль щодо впровадження принципів зеле-
ного будівництва на всіх рівнях – від прийняття від-
повідних законів до реалізації проектів нерухомості.

Не менш активно поряд із громадськими органі-
заціями на Заході діють і державні структури. Якщо 
спочатку нормативна база в цій області носила добро-
вільний характер, то на сьогодні в деяких країнах 
ринкові норми починають переводитися в статус 
закону. Так, у Канаді починаючи з 2005 р. всі нові 
державні офісні будівлі повинні бути сертифіковані 
за стандартом LEED Gold, при цьому за п'ять років 
інвестиції в нову галузь становили у цій країні біля 
10 млрд. доларів.

У Великобританії з 2020 р. всі житлові будинки 
повинні відповідати спеціальному стандарту Eco-
homes [13].

Висновки. Отже, зелене будівництво – це сукуп-
ність підходів до проектування, будівництва та екс-
плуатації будівель, спрямованих на зниження спо-
живання енергоресурсів та створення екологічно 
чистого середовища для проживання і роботи людей. 
Ці цілі досягаються за рахунок використання еколо-
гічно чистих будівельних матеріалів та технологій, 
заходів з енергозбереження, застосування відновлю-
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ваних джерел енергії, внутрішніх планувань будівлі, 
комфортних для роботи та проживання людей.

Розробка та впровадження стандартів зеленого 
будівництва стимулює розвиток бізнесу, інновацій-
них технологій та економіки, покращує якість життя 
суспільства та стан оточуючого середовища. 

Розвинуті країни протягом багатьох років ефек-
тивно впроваджують технології «зеленого» будів-
ництва і темпи розвитку цієї сфери прискорюються 
з кожним роком. Причиною цього є усвідомлення 
всіма зацікавленими особами переваг зеленого будів-
ництва, екологічних, економічних та соціальних.

В Україні впровадження концепції зеленого будів-
ництва знаходиться на початковій стадії. У країні 
впроваджено одиничні будівельні проекти зеленими 
технологіями, зокрема пасивний будинок (м. Київ), 
енергоефективний готель «Ковчег» (гора Мегура), 
проект індивідуальних екобудинків (с. Радиславка 
Рівненської обл.) та ін.

У 2013 р. в Україні було зареєстровано громад-
ську організацію «Рада із зеленого будівництва» 
(UaGBC). Основною метою Ради є об’єднання орга-
нізацій і професіоналів, які дотримуються у своїй 
діяльності принципів зеленого будівництва. Осно-
вними пріоритетними напрямами роботи Ради є:

– впровадження міжнародних стандартів зеле-
ного будівництва в Україні;

– внесення змін в українське законодавство для 
розвитку зеленого напряму в будівельній галузі;

– сертифікація будівель відповідно до «зелених» 
стандартів;

– поширення та популяризація ідей «зеленого» 
будівництва тощо.

Рада об’єднує компанії, організації та приватних 
осіб, зацікавлених у застосуванні принципів сталого 
розвитку під час реалізації проектів нерухомості, 
енергетичної галузі та суміжних областях [14].

У 2016 р. Україна увійшла до Всесвітньої ради по 
зеленому будівництву. Основними завданнями кра-
їни на початковому етапі членства є розуміння плану 
розвитку ситуації, створення регіональної мережі 
представництв протягом поточного року, а наступ-
ним етапом має бути створення системи проекту-
вання, будівництва й оцінювання за показниками, 
які висуваються до зеленого будівництва [15].

Розвиток зеленого будівництва в Україні, на нашу 
думку, можливий тільки за умови:

– розробки нормативно-правового акту, який 
би встановлював вимоги з проектування будинків і 
поселень за екологічними критеріями, а також дер-
жавно-будівельні норми, які встановлюють правила 
проектування будинків із рівнем споживання енер-
гії, близьким до нульового;

– стимулювання розвитку виробництва ефек-
тивного й екологічного обладнання та матеріалів, 
зокрема запровадження екологічних податків на 
будівельні матеріали;

– підвищення професійного рівня спеціалістів, 
зайнятих у будівництві, експлуатації та проектуванні;

– розвитку наукового супроводження зеленого 
будівництва;

– впровадження в навчальний процес курсу із 
зеленого будівництва;

– організації проектування та будівництва буді-
вель та споруд високої екологічної та енергетичної 
ефективності;

– розробки заходів із підвищення попиту на 
зелені будівлі, зокрема розробки та реалізації про-
грам із формування екологічного орієнтованого 
попиту та підвищення екологічної грамотності спо-
живачів тощо.
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