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КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРС 

 
Вивчення дисципліни дозволить студентам досліджувати зелене будівництво як основу сталого 

розвитку в рамках міждисциплінарного підходу. Навчальний курс призначений для набуття теоретичних та 

практичних навичок щодо проблеми переходу до соціально відповідальних, екологічно стійких моделей 
будівництва. Сучасні виклики, з якими стикаються будівельні підприємства та бізнес, представлені в 
контексті європейського курсу Green Deal в сфері будівництва та реконструкції. Ключові детермінанти 
успішних стратегій зеленого будівництва представлені в рамках глобальних цілей сталого розвитку, а саме 
Цілі 9 «Індустрія, інновації та інфраструктура» та Цілі 11 «Сталі міста та громади». Вплив екологічного 
імперативу на будівництво та бізнес-моделі, практику та поведінку, а також загальну актуальність інвестицій 
у зелене будівництво представлено в розрізі економічних та екологічних проблем, з якими стикається 

суспільство. 
Навчальний курс зосереджено на чотирьох основних питаннях: які історичні, правові та політичні 

фактори сприяли формуванню сучасних моделей зеленого будівництва? Яким чином мають розвиватись 
моделі зеленого будівництва, для створення сталого регенеративного суспільства? Яку роль відіграє 
будівельний сектор в рамках курсу на сталий розвиток і зелене зростання? Якими є успішні стратегії 
інвестування в сфері зеленого будівництва, що сприяють досягненню цілей сталого розвитку? 

Компетентності (результати навчання): розуміння структури та особливостей функціонування 
моделей зеленого будівництва в межах потенціалу для формування майбутньої управлінської практики 

будівельних підприємств України на основі успішних європейських практик. Розуміння взаємозв’язків між 
бізнесом, суспільством і навколишнім середовищем, що сприяє формуванню системного мислення та 
стимулює розвиток дослідницьких навиків, стратегічного менеджменту, впровадження та аналізу системних 
змін. 

 

ПЛАН КУРСУ 

 
Тема 1. Теоретичний бекграунд зеленого будівництва. 

Тема 2. Роль зеленого будівництва в досягненні цілей сталого розвитку в рамках курсу Green Deal. 

Тема 3. Особливості розвитку будівельних послуг ЄС в контексті сталого розвитку. 

Тема 4. Успішні європейські практики зеленого будівництва як інструмент ревіталізації депресивних 

територій. 

Тема 5. Інвестиційні моделі зеленого будівництва: структура та інструменти. 

Тема 6. Український ринок зеленого будівництва: реалії та перспективи. 
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