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шуба О. А. Відновлювані джерела енергії «зеленої» економіки – сучасний загальносвітовий тренд
Метою статті є дослідження сучасного стану використання відновлюваних джерел енергії в окремих регіонах світу. Проаналізовано сучасний 
стан використання відновлюваних джерел енергії (гідро-, сонячної та енергії вітру) у виробництві електроенергії в країнах Європи, СНД, Азії та 
Африки. Зазначено, що в країнах Європи поновлювані джерела енергії домінують у виробництві електроенергії. Також розглянуто проблему ви-
кидів CO2 від спалювання палива. До країн з найбільшими значеннями цього показника належать Китай, США, Індія, Росія, Японія, Німеччина, Іран, 
Республіка Корея, Саудівська Аравія та Канада. Узагальнюючи запропоновані науковцями цілі «зеленої» економіки, визначено, що всі вони мають 
на меті формування принципово нового середовища для економічного і соціального прогресу, який зведе до мінімуму негативний вплив на довкілля 
та нарешті зробить ефективним використання природних ресурсів для підвищення рівня життя населення.
Ключові слова: «зелена» економіка, «зелене» зростання, відновлювані джерела енергії у виробництві електроенергії, екологічно чиста енергети-
ка, екологічно чисті технології.
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Шуба Е. А. Возобновляемые источники энергии  

«зеленой» экономики – современный общемировой тренд
Целью статьи является исследование современного состояния ис-
пользования возобновляемых источников энергии в отдельных регио-
нах мира. Проанализировано современное состояние использования 
возобновляемых источников энергии (гидро-, солнечной и энергии 
ветра) в производстве электроэнергии в странах Европы, СНГ, Азии 
и Африки. Отмечено, что в странах Европы возобновляемые источ-
ники энергии доминируют в производстве электроэнергии. Также 
рассмотрена проблема выбросов CO2 от сжигания топлива. К госу-
дарствам с наибольшими значениями этого показателя относятся 
Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия, Иран, Республика Корея, 
Саудовская Аравия и Канада. Обобщая предложенные учеными цели 
«зеленой» экономики, определено, что все они предусматривают 
формирование принципиально новой среды для экономического и со-
циального прогресса, которая сведет к минимуму негативное влияние 
на окружающую среду и, наконец, сделает эффективным использова-
ние природных ресурсов для повышения уровня жизни населения.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленый» рост, возобновляе-
мые источники энергии в производстве электроэнергии, экологически 
чистая энергетика, экологически чистые технологии.
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Shuba О. А. The Renewable Energy Sources of the «Green» Economy –  

a Modern Global Trend
The article is aimed at studying the current status of use of the renewable en-
ergy sources in the selected regions of the world. The current status of use of 
the renewable energy sources (hydro, solar, and wind) in the electricity gene-
ration in Europe, CIS, Asia and Africa has been analyzed. It has been noted 
that in the European countries the renewable energy sources dominate in the 
overall electricity generation. Also the problem of CO2 emissions from fuel 
combustion has been considered. The States with the highest values include 
China, the United States, India, Russia, Japan, Germany, Iran, the Republic of 
Korea, Saudi Arabia, and Canada. On generalizing the goals of the «green» 
economy as proposed by scientists, it has been defined that all of them en-
visage the creation of a fundamentally new environment for economic and 
social progress that would minimize negative impacts on the environment 
and, finally, would provide the efficient use of natural resources to raise the 
standard of living of population.
Keywords: «green» economy, «green» growth, renewable energy sources in 
the electricity generation, ecologically clean energy, ecologically sound tech-
nologies.
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У багатьох країнах світу впродовж останніх деся-
тиліть проводяться заходи по збереженню до-
вкілля та зменшенню руйнівних наслідків госпо-

дарської діяльності людини. Незважаючи на те, що цих 
заходів недостатньо і природне середовище продовжує 
руйнуватися, це не є підставою для припинення зусиль 
у цьому напрямку. Важливо продовжувати та активізу-
вати діяльність по збереженню нашої планети. Серед 
науковців існує багато ентузіастів цієї справи, які за-
пропонували концепцію «зеленої» економіки, яка вже 
втілюється багатьма країнами світу. Незважаючи на те, 
що концепція «зеленої» економіки вже існує та адапту-
ється до умов світового господарства, термін ««зелена» 
економіка» досі не має однозначного визначення. Про-
те існують, і їх можна виділити, визначення, що досить 
точно відображають сутність та характеристику «зеле-
ної» економіки.

Програма ООН з навколишнього середовища 
(ЮНЕП) дає таке визначення: ««Зелена» економіка – це 
економіка, яка підвищує добробут людей і забезпечує 
соціальну справедливість і при цьому істотно знижує 
ризики для навколишнього середовища і дефіцит еколо-
гічних ресурсів» [1, с. 32].

Економічна і соціальна комісія Організації Об’єд-
наних Націй для Азії та Тихого океану (ЕСКАТО) ха-
рактеризує економічне зростання на основі функціо-
нування «зеленої» економіки таким чином: ««Зелене» 
зростання – це політичний фокус, який спирається на 
екологічно сталий економічний прогрес в цілях стиму-
лювання низьковуглецевого і відкритого для всіх со-
ціальних верств розвитку. «Зелене» зростання означає 
засоби стимулювання економічного зростання та роз-
витку, забезпечуючи при цьому те, що природні активи 
продовжують надавати ресурси та екологічні послуги, 
від яких залежить наше благополуччя. Для цього воно 
має служити каталізатором інвестицій та інновацій, які 
будуть покладені в основу сталого зростання та приве-
дуть до виникнення нових економічних можливостей» 
[1, с. 33]. Міжнародна торгова палата розглядає «зелену» 
економіку як таку, де «… економічне зростання та еко-
логічна відповідальність взаємодоповнюють одне одно-
го, підтримуючи прогрес у соціальному розвитку…» [2]. 
Згідно з доповідями ЮНЕП «… «зелена» економіка –  
це економіка з низькими викидами вуглецевих сполук, 
яка ефективно використовує ресурси і відповідає інтер-
есам усього суспільства» [3, с. 11]. Також авторитетна 
в цьому питанні організація ЮНЕП відзначає: «Зелена» 
економіка – це економіка, яка забезпечує довгострокове 
підвищення добробуту людей і скорочення нерівності, 
при цьому дозволяючи майбутнім поколінням уникну-
ти суттєвих ризиків для навколишнього середовища 
і його збідніння» [4]. У тому ж документі підкреслено 
взаємозв’язок між поняттями «зеленої» економіки та 
сталого економічного розвитку: «Концепція «зеленої» 
економіки не замінює собою концепцію сталого роз-
витку, однак зараз усе більш поширене визнання того, 
що досягнення стійкості майже повністю залежить від 
створення правильної економіки. Протягом десятиліть, 
коли нові багатства створювалися з використанням мо-
делі «коричневої» економіки, суспільство не вирішило 

таких проблем, як соціальна маргіналізація і виснажен-
ня ресурсів. Концепція «зеленого» зростання підкрес-
лює важливість інтеграції екологічної та економічної 
політики таким чином, який дозволить виявити нові по-
тенційні джерела економічного зростання, не створюю-
чи при цьому «нестійкого» навантаження на кількість і 
якість природних багатств» [4].

Серед вітчизняних науковців часто використову-
ється таке трактування: ««Зелена» економіка – 
напрям в економічній науці, який сформувався в 

останні два десятиріччя, у рамках якого вважається, що 
економіка є залежним компонентом природного середо-
вища, у межах якої вона існує та одночасно є її части-
ною. Ця концепція включає в себе ідеї багатьох інших 
напрямків в економічній науці та філософії, таких як 
екологічна економіка, економіка довкілля, антиглоба-
лістика, теорія міжнародних відносин та ін.» [3, с. 11]. 
Концепція «зеленої» економіки пропонує використову-
вати заходи, які включають такі економічні й нееконо-
мічні методи, а саме: 
 вартісна оцінка природних ресурсів, ціноут-

ворення, які відповідають принципам сталого 
розвитку; 

 державна інвестиційна політика, що спрямова-
на на підтримку розвитку «зелених» техноло-
гій, інфраструктури, природного капіталу для 
відновлювання і збільшення його обсягів; від-
мова від екологічних неефективних субсидій, 
які необхідні для нестійкої економічної діяль-
ності (сільське господарство, енергетика, рибо-
ловство, лісне і водне господарства); 

 державні закупівлі, які заохочують виробни-
цтво екологічної продукції, і застосування від-
повідних принципам сталого розвитку методів 
виробництва; 

 реформування систем «екологічного» оподат-
кування, що передбачає зміщення акценту з 
по датку на робочу силу в бік податків із забруд-
нення; 

 усунення торговельних бар’єрів на шляху еко-
логічних товарів і послуг; 

 цільова державна підтримка НІОКР, пов’язана зі 
створенням екологічно чистих технологій [5].

Узагальнюючи запропоновані науковцями цілі «зе-
леної» економіки, можна стверджувати, що всі вони ма-
ють на меті формування принципово нового середови-
ща для економічного і соціального прогресу, який зведе 
до мінімуму негативний вплив на довкілля та нарешті 
зробить ефективним використання природних ресурсів 
для підвищення рівня життя населення. Ця мета може 
реалізуватися через цілі нижчого порядку (підцілі), до 
яких належать: 
 захист, збереження, відтворення природних 

ресурсів і недопущення безповоротної втрати 
біорізноманіття шляхом мінімізації негатив-
ного антропогенного впливу на оточуюче се-
редовище, збереження та відтворення зелених 
насаджень, забезпечення цілісності екосистем, 
підвищення якості природних ресурсів тощо; 

http://www.business-inform.net
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 підвищення ресурсоефективності (збільшення 
продуктивності залучених у господарський обіг 
природних ресурсів і зменшення обсягу відхо-
дів завдяки впровадженню замкнутого циклу 
виробництва та максимально повній утилізації 
відходів), з переорієнтацією на переважне ви-
користання відновлювальних ресурсів;

 економічний розвиток на основі структурних 
змін, що ведуть до підвищення ваги «зелених» 
секторів з відповідним скороченням «корич-
невих»;

 забезпечення соціального прогресу в «зелено-
му» сегменті економіки – створення «зелених» 
робочих місць, зростання доходів населення, 
отриманих за рахунок зайнятості в «зеленому» 
секторі економіки, підвищення якості товарів 
та послуг за рахунок надходження на ринок «зе-
леної» продукції тощо [6, с. 60].

У «зеленій» економіці зростання доходів і зайня-
тості забезпечується державними та приватними 
інве стиціями в ті проекти, що сприяють змен-

шенню викидів вуглецю та забруднення, підвищують 
ефективність використання енергії та ресурсів, працю-
ють на упередження втрати біорізноманіття та екоси-
стемних послуг. Ці інвестиції необхідно капіталізувати 
та підтримувати шляхом цільових державних видатків, 
субсидій і стимулів для сприяння розвитку «зелених» 
секторів, розвитку ринків для «зелених» технологій та 
інновацій, удосконалення регуляторної політики та по-
токів фінансової допомоги, переходу до «зелених» дер-
жавних закупівель [3, с. 13]. Теорія «зеленої» економіки 
базується на трьох аксіомах: неможливо нескінченно 
розширювати сферу впливу в обмеженому просторі; 
неможливо вимагати задоволення нескінченно зроста-
ючих потреб в умовах обмеженості ресурсів; усе на по-
верхні Землі є взаємопов’язаним [7, с. 63].

З огляду на вищезазначене можна сформулювати 
ключові принципи «зеленої» економіки, до яких нале-
жать: 
 гармонізація відносин у системі «природа – 

лю дина – виробництво», належну узгодженість 
економічних, соціальних та екологічних пріо-
ритетів; 

 захист як людини, так і природи від руйнівного 
впливу виробничої діяльності суспільства; 

 забезпечення сприятливих умов життєдіяль-
ності в поточному та майбутньому періодах;

 гарантування зростання економічного потенці-
алу суспільства та його соціально-культурного 
розвитку в умовах екологічної безпеки [8, с. 36]. 

Незважаючи на визнання необхідності впро-
вадження заходів по збереженню довкілля, «зелена» 
економіка функціонує, в основному, в окремих галу-
зях світової економіки (енергетика, органічне сільське 
господарство, транспорт, архітектура, екологічний ту-
ризм). Таке повільне впровадження нових методів гос-
подарювання викликає розчарування, але треба відзна-
чити, що є сектор економіки, в якому «зелені» підходи 
демонструють значні темпи розвитку. Так, відбувається 
постійне зростання частки відновлюваних джерел енер-
гії у виробництві електроенергії. Особливо це помітно 
в країнах Європи, де відновлювані джерела енергії до-
мінують у виробництві електроенергії (рис. 1).

Як видно з рис. 1, максимального значення від-
новлювані джерела енергії у виробництві електроенер-
гії (гідро-, сонячна та енергія вітру) досягнуті в євро-
пейських країнах. Також у цих країнах спостерігається 
більш динамічне зростання цієї частки. Така потужна 
динаміка розвитку сегмента «зеленої» економіки, так 
званої альтернативної енергетики, визначається націо-
нальним пріоритетом забезпечення енергетичної безпе-
ки європейських країн, які є імпортерами нафти і газу.
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Рис. 1. частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії (гідро-, сонячна та енергія вітру) у світі, % [9]
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Значно повільнішими темпами, але з позитивною ди-
намікою, змінюються обсяги відновлюваних джерел енер-
гії у виробництві електроенергії в країнах Азії та Африки, 
уряд яких усвідомлює важливість використання нових 
джерел економічного зростання, не створюючи при цьому 
навантаження на кількість і якість природних багатств.

На жаль, у країнах СНД частка відновлюваних 
джерел енергії у виробництві електроенергії 
зменшилася з 18,3% у 2000 р. до 16,1% у 2015 р., 

тобто на 2,2%. За аналогічний період частка відновлюва-
них джерел енергії в країнах Азії збільшилася на 6,8% (з 
13,5% до 20,3%), а в країнах Африки – на 1,1% (з 17,8% до 

18,9%). Тобто, якщо країни Азії у 2015 р. досягли значен-
ня цього показника на рівні європейських країн 2000 р.,  
то країни СНД втратили за цей період 2,2% і рівень в 
16,1% (2015 р.) є нижчим, ніж був у 2000 р. у країнах Аф-
рики (17,8%).

Більш детально показник частки відновлюваних 
джерел енергії у виробництві електроенергії (гідро-, со-
нячна та енергія вітру) розглянуто на рис. 2.

Серед країн, які мають найвищі показники частки 
відновлюваних джерел енергії у виробництві електро-
енергії (гідро-, сонячна та енергія вітру), можна виділити 
Норвегію, Нову Зеландію, Бразилію, Венесуелу, Колумбію, 
Швецію, Канаду, Португалію, Румунію та Чилі (рис. 3).
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Рис. 2. частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії (гідро-, сонячна та енергія вітру) в світі, % [9]
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Рис. 3. Країни, які мають найвищі показники частки відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії  
(гідро-, сонячна та енергія вітру), %, 2015 р. [9]
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У середньостроковій перспективі значення «зеле-
ного» сектора економіки в цілому та екологічно чистої 
енергетики зокрема може збільшитися. Темпи зростання 
світового виробництва електроенергії характеризуються 
позитивною динамікою, про що свідчать дані рис. 4.

Як видно з рис. 4, надзвичайно швидкими темпа-
ми зростання виробництва електроенергії відбувається 
в країнах Азії, тому питання використання екологічно 
чистої енергетики для них є особливо актуальним.

Також значущою проблемою для всіх країн світу 
є викиди CO2 від спалювання палива, які належать до 
найважливіших показників «зеленого» зростання. До 
країн з найбільшими значеннями цього показника нале-
жать Китайська Народна Республіка (КНР), США, Індія, 
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Рис. 4. темпи зростання світового виробництва електроенергії, тВт/год. [9]
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Росія, Японія, Німеччина, Іран, Республіка Корея, Сау-
дівська Аравія та Канада (рис. 5).

Як видно з рис. 5, Китайська Народна Республіка є 
безперечним лідером по забрудненнях викидами CO2 від 
спалювання палива. Звичайно, це можна пояснити і від-
повідними значеннями ВВП, але США мають зіставні з 
КНР значення ВВП, а викидів CO2 – майже вдвічі менше.

Аналізуючи ситуацію з викидами CO2 від спалю-
вання палива за регіонами світу (рис. 6), можна відзна-
чити їх невпинне зростання в країнах Азії, де лідером 
забруднення залишається КНР. Країни Європи, хоч і 
недостатньо швидко, але все ж зменшують такі викиди,  
а країни СНД і Африки, на жаль, повільно, але збільшу-
ють цей показник.

Рис. 5. 10 країн з найбільшими значеннями викидів CO2 від спалювання палива, Мт, 2015 р. [9]
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Уже зараз можна стверджувати, що «зелена» еко-
номіка, хоч і не так стрімко, але впевнено збільшує свої 
масштаби. Так, за існуючими прогнозами, до 2025 р. 
тільки світовий ринок екологічно чистого устаткування 
досягне 4,4 трлн євро, що означає понад 30% середньо-
річне зростання «зеленої» економіки та збільшення її 
внеску у світовий ВВП до 6-7%. Уже до 2020 р. можна 
чекати майже подвоєння світового ринку екологічно 
чистих технологій (у тому числі потроєння ринку низь-
ковуглецевих технологій), зростання числа зайнятих у 
відповідних секторах майже в чотири рази і збільшення 
вкладу «зеленої економіки» у світовий ВВП як мінімум 
до 5% [10, с. 314]. 

ВИСНОВКИ
Для функціонування «зеленої» економіки необхід-

но перейти на новий рівень розвитку суспільства. Фак-
тично, «зелена» економіка – це економіка з мінімаль-
ними відходами, що ефективно використовує природні 
ресурси та відповідає інтересам усього суспільства, 
тому її можна розглядати як основу сталого світогоспо-
дарського розвитку, сутність якого базується на трьох 
аспектах: економічному, соціальному та екологічному. 
Використовуючи принципи «зеленої» економіки, можна 
створити середовище для економічного та соціального 
прогресу, який не матиме сучасного негативного впливу 
на довкілля.                     
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У даній статті розглядається питання щодо необхідності корпора-
тивного захисту персоналу відповідно до європейського й міжнародно-
го трудового права. Автор визначає сутність категорії «захист персо-
налу», складові елементи та важливість дії даного механізму в корпо-
ративній безпеці. Систематизовано й представлено основні методи, 
які використовуються в міжнародній практиці для досягнення високого 
ступеня захисту персоналу. Проаналізовано основні етапи розвитку та 
тенденції відносно формування інструментів захисту персоналу, визна-
чено основні індекси для оцінювання ступеня захисту персоналу.
Ключові слова: захист персоналу, європейське й міжнародне трудове 
право, методи, інструменти, елементи, основні індекси.
Бібл.: 10. 

Отенко Павло Васильович – аспірант, Науково-дослідний центр ін-
дустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а,  
2 пов., Харків, 61166, Україна)

УДК 338.2
Отенко П. В. Международная практика защиты занятости

В данной статье рассматривается вопрос о необходимости корпора-
тивной защиты персонала в соответствии с европейским и между-
народным трудовым правом. Автор определяет сущность категории 
«защита персонала», составляющие элементы и важность действия 
данного механизма в корпоративной безопасности. Систематизи-
рованы и представлены основные методы, которые используются в 
международной практике для достижения высокой степени защиты 
персонала. Проанализированы основные этапы развития и тенденции 
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Over the past decade, there has been a heated debate 
on the costs and benefits of employment protec-
tion regulations. These regulations have been in-

troduced with the aim of enhancing workers’ welfare and 
improving working conditions, but if too onerous they may 
raise labor adjustment costs and affect labor market out-
comes. Theoretical models show that employment regula-
tions constrain both layoffs and hirings, but these models 
do not provide conclusive answers regarding the aggregate 
effects on related areas.

This problem was addressed by the following authors 
and institutions: A. Muravyev, A. Bassanini, L. Nunziata, D. 
Venn, G. Bertola, T. Boeri, S. Cazes, the European Commis-
sion, the International Labor Organization, OECD, John P. 
Martin, S. Scarpetta, O. Blanchard, P. Cahuc, F. Postel-Vinay, 
and other. Thus, this topic is widely discussed nowadays.

Employment protection and employment security as 
essential aspects of the right to work have been a major con-
cern of the International Labour Organization and Labour 
law throughout history. Accordingly, the following question 
can be raised – why employment protection and employ-
ment security are vital at all? The most appropriate answer 
to this question is that workers and employers usually work 
under the so-called “master-servant relations”. This means 
that the employee as a servant is expected to perform his 
duties under the supervision and for the good of the em-
ployer (master). De facto, there is asymmetry of contractual 
rights between them due to the big concentration of power 
in employers’ hands.

Thus, there are a lot of techniques that are being 
applied by governments all around the world in order to 
achieve a high degree of employment protection and em-
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