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Проблеми, що стоять сьогодні перед нашою цивілізацією, 

викликають масштабні зміни у всіх сферах життя суспільства. 
Зокрема, можна говорити про глобальні зміни клімату, втрату 
біорізноманіття, економічну та соціальну напруженість, а також, 
звичайно, за існуючих умов, епідеміологічна криза, спричинена 
новою коронавірусною інфекцією COVID-19, виходить на перший 
план. Пандемія XXI століття накладає на нас нові умови життя: 
уряди запроваджують жорсткі карантинні заходи та обмежують 
пересування громадян, компанії переводять своїх співробітників на 
роботу в онлайн-режимі, навчальні заклади переходять на 
дистанційне навчання. Глобальний наслідок епідемії коронавірусу – 
це величезний збиток для економіки. За словами директора 
Міжнародного валютного фонду, зараз глобальна економічна 
ситуація гірша, ніж під час кризи 2008–2009 років [11]. Водночас 
одним із основних пріоритетних напрямків державної політики в усіх 
країнах світу є необхідність забезпечення стабільного економічного 
зростання та покращення якості життя населення. Наприкінці 
пандемії проблеми дефіциту продовольства, усунення значних 
дефіцитів, виявлених у сфері охорони здоров’я, відновлення бізнесу, 
а також проблеми економії енергії та ресурсів загалом, безумовно, 
вийдуть на перший план.  
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З кінця XX століття все більше уваги приділяється концепції 
зеленої економіки як інноваційної форми технологічної моделі та 
однієї з основних стратегій досягнення сталого екологічного 
розвитку. Так, після Конференції Організації Об'єднаних Націй  
«Ріо + 20» у червні 2012 року був підписаний документ, у якому 
світове співтовариство в контексті досягнення сталого розвитку 
підтвердило необхідність модернізації політичних механізмів, 
економіки та правомірність реалізації ідеї «екологізації» економіки 
[10]. Більше того, багато сучасних досліджень також свідчать про 
ефективність впровадження концепції зеленої економіки як 
основного каталізатора стабільного розвитку країни [4; 6; 7]. 

Концепція зеленої економіки не є новою, але в нормативних 
документах все ще бракує детальної інформації щодо визначення 
цього поняття. Найбільш поширене формулювання зеленої економіки 
представлено у звіті Програми ООН з навколишнього середовища 
(ЮНЕП), згідно з яким ця модель визначається як «економіка, що 
призводить до поліпшення добробуту людей та соціальної рівності, 
одночасно істотно зменшуючи екологічні ризики та екологічні 
дефіцити» [8]. За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), ця 
модель розвитку сприяє інклюзивному зростанню з раціональним 
використанням природних ресурсів та мінімізацією використання 
природних джерел шляхом дій зі зменшення викидів парникових 
газів, підвищення енергоефективності та підтримки екосистем. Деякі 
дослідники розглядають зелену економіку з точки зору екологічної 
відповідальності всього суспільства і визначають її як «екологізацію 
правових, економічних та державних аспектів життя громадян»  
[2; 11]. Питання, що розглядається, також має враховувати 
концепцію зеленого зростання, яка тісно пов'язана з принципами 
зеленої економіки. Тому, згідно з «Курсом зеленого зростання» 
ОЕСР [9], ця стратегія має на меті активізувати економічний 
розвиток, зберігаючи природні ресурси та екосистеми, важливі для 
добробуту населення. Як правило, зелене зростання має виступати 
каталізатором інвестицій та інновацій, сприяючи появі нових шляхів 
розвитку економічної системи.  

Концепція зеленого зростання є базовим набором заходів, які 
враховують перехід до моделі екологічної економіки. Таким чином, у 
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сфері зеленої економіки ми розуміємо принцип соціально-
економічного розвитку, що ґрунтується на єдності природи та 
людського суспільства, що сприяє підвищенню рівня життя людей у 
довгостроковій перспективі без шкоди для довкілля [1]. 

Зелена економіка характеризується значним збільшенням 
інвестицій у сектори економіки, що створюють та зміцнюють 
природний капітал Землі або сприяють зменшенню екологічних 
дефіцитів та екологічних загроз. Ці сектори включають, зокрема, 
відновлювану енергію, транспорт з низьким рівнем викидів, 
енергоефективне будівництво, чисті технології, поліпшення 
поводження з відходами, стійке сільське господарство та управління 
лісами та стале рибальство [7]. 

Основною метою Стратегії зеленого зростання є продовження 
економічного зростання та одночасне визнання ролі природного 
капіталу в процесах планування та національних рахунках. Основні 
заходи для досягнення цієї мети включають адекватну оцінку 
природного капіталу з урахуванням його ролі як виробничого 
фактора (тобто, в першу чергу, забезпечення належного вимірювання 
забруднення та використання ресурсів, але також запобігання 
ризикам, що виникають внаслідок обмежених ресурсів, та усуненню 
шкідливих субсидії), а також постійний тиск на інновації та 
підтримку конкуренції [3; 4]. У свою чергу, концепції зеленого 
зростання та зеленої економіки пов'язані тим, що вони просуваються 
як засіб виправлення фінансово-економічної кризи. Їх метою є 
сприяння відродженню порушеної світової економіки шляхом 
націлення на інвестиції на ринок екологічних продуктів та послуг та 
розвиток «природної» інфраструктури, тобто лісів, водойм чи 
біологічного різноманіття 
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