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Сучасний стан та тенденції розвитку економіки свідчать про наявність 
важливих та складних проблем, зумовлених застарілістю житлового фонду. 
Збільшення питань пов’язаних з високою енергозатратністю будівель та 
порушенням мікроклімату в середині неї спонукають вчених до пошуку заходів, 
які б ефективно могли б скоротити енергоспоживання та вирішити екологічні 
проблеми на різних рівнях. 

Наразі екологічні проблеми стоять в одному розрізі з економічними та 
мають загальний характер, розв’зання яких вимагає пошук нових інструментів 
їх вирішення. Одним із таких є поняття «зелене будівництво», яке є досить 
актуальним в країнах Європи та знаходить застосування і в українських реаліях. 

Будівництво – це сфера економічної діяльності, що володіє найбільшим 
потенціалом енергозбереження, оскільки є одним з основних споживачів 
енергоресурсів, останнім часом постала перед проблемою найбільш 
раціонального їх використання як на етапі виробництва різних будівельних 
матеріалів, так і експлуатації завершених будівельних об'єктів різного 
функціонального призначення. 

Наразі до прикладних екологічних наук належить таке поняття як 
будівельна екологія. За Тетиору А. Н. предметом її вивчення є вплив 
будівництва на навколишнє середовище, а фактори навколишнього 
середовища – на функціонування будівель та конструкцій в оптимальному для 
людини режимі з забезпеченням високої якості довкілля та його проживання. 
Ткож вченим була запропонована структура будівельної екології. 

На нашу думку, поняття зеленого будівництва є комбінуванням складових 
будівельної екології, а саме урбоекології, біопозитивного будівництва, 
екологічної надійності та безпеки, енергоактивних та енергозберігаючих 
будівель, ресурсів, безвідходності виробництва, утилізації відходів та 
екомоніторинг. 

За статистикою, приведеною Радою з Екологічного  будівництва (RuGBC) 
на сьогодні будівлі всього світу використовують близько 40 % усієї 
споживаної первинної енергії, 67 % усієї електрики, 40 % усієї сировини і 14 % 
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усіх запасів питної води, а також роблять 35 % усіх викидів вуглекислого газу 
і майже 50 % усіх твердих побутових відходів [9]. У зв’язку з цим, на 
світовому рівні з’явилося поняття «зелене» будівництво або по-іншому 
екологічне, яке спрямоване на зниження рівня споживання енергетичних і 
матеріальних ресурсів, а так само на скорочення згубної дії будівельної 
діяльності на здоров’я людини і довкілля [10]. Для того, щоб більш детально 
дослідити поняття зеленого будівництва для початку проаналізуємо основні 
підходи його визначення, а саме: зелене будівництво – це практика 
будівництва та експлуатації будівель, метою якої є зниження рівня споживання 
енергетичних і матеріальних ресурсів при одночасному збереженні або 
підвищенні якості будівель і комфорту їх внутрішнього середовища  

Наразі вченими досліджується та надається декілька термінів, які є 
тотожними, а саме: «зелене будівництво», «екологічне будівництво», «стійке 
будівництво», «екодевелопмент». Проте останніми роками більшого 
поширення отримав термін «зелене будівництво». 
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Перед сучасними підприємствами все актуальнішою постає проблема 
зростання ефективності управління.  

Сьогоднi використання сучасних та бiльш ефективних методiв 
управлiння промисловими пiдприємствами є адекватною реакцiєю на зовнiшнi  
змiни. Передумовами впровадження реiнжинiрингу на таких пiдприємствах 
можна вважати: низький технiчний рiвень виробництва, низький рiвень 
iнновацiйного розвитку, традицiйне функцiональне управлiння, низька якiсть 
продукцiї, незадовiльний фiнансовий стан суб’єктiв господарювання, а також 
позитивний досвiд використання органiзацiйно-економiчного iнструментарiю 
реiнжинiрингу в зарубiжних країнах. 

Вся суть реінжинірингу побудована на системі суттєвих перетворень в 
організації підприємства.  Його властивостями є: 

 відмова від застарілих правил та підходів та початок ділового процесу; 


