Вступ до зеленої
економіки
Інтернет-курс

Резюме
Більшість із нас згодні з тим, що нам слід скерувати нашу економіку
та наш спосіб життя на шлях «зеленішого» розвитку.
Але що, власне, означає «озеленення» економіки? Які існують
можливості для сприяння сталому розвитку? Які труднощі нас
очікують на цьому шляху?
Ви вже стали на цей шлях, щойно почали замислюватися над цими
запитаннями. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
відзначив, що «ті, хто робить ставку на інклюзивну зелену економіку,
відіграють провідну роль в економіці 21-го століття».
Цей безкоштовний електронний навчальний курс пропонує
знаннєвий орієнтир для тих, хто шукає відповіді на основні
запитання про інклюзивну зелену економіку. Курс розроблено під
егідою Партнерства заради дій у сфері зеленої економіки (PAGE),
яке об’єднує п’ять агенцій ООН: Програма ООН з довкілля,
Міжнародна організація праці, Програма розвитку ООН, Організація
ООН з промислового розвитку та Інститут ООН з навчання та
досліджень. PAGE має на меті забезпечити формування економічних
політик і практик на основі принципів сталості для сприяння
виконанню Порядку денного до 2030 року (www.un-page.org).

Цільова аудиторія
Курс надає чітку, стислу та актуальну інформацію для всіх, хто бажає
зрозуміти в загальних рисах, що таке інклюзивна зелена економіка.
Особливо цікавим курс має бути для таких цільових груп:
• Державні службовці, які працюють у міністерствах, державних
відомствах нижчого рівня та органах місцевої влади
• Фахівці з екологічних питань із приватного сектора та
громадських організацій

• Викладачі, дослідники та студенти
• Зацікавлені громадяни

Цілі навчання
Курс дає змогу ознайомитися з передумовами розвитку інклюзивної
зеленої економіки та основними поняттями в цій сфері. Він
висвітлює як можливості, так і труднощі на глобальному та
національному рівнях, пов’язані з досягненням низьковуглецевого,
ресурсоефективного та соціально інклюзивного розвитку.
Після завершення курсу учасники зможуть:
• Описати передумови та основні поняття інклюзивної зеленої
економіки на противагу звичайним бізнес-практикам
• Визначити умови, які уможливили озеленення економіки
• Окреслити основні можливості та труднощі в ключових галузях
• Навести приклади національних стратегій і планів,
спрямованих на сприяння розвитку інклюзивної зеленої
економіки
• Розрізняти міжнародні рамкові документи та ініціативи на
підтримку інклюзивної зеленої економіки

Методологія та формат
Графік навчання в цьому курсі довільний. Модератор не
передбачений. Курс поділений на п’ять модулів, спрямованих на
досягнення цілей навчання. Модулі не є взаємозалежними.
Нумерація модулів відображає запропоновану послідовність їх
проходження, проте слухачі курсу можуть вибрати будь-які модулі
відповідно до власних інтересів чи уподобань.
Протягом усього курсу слухачі отримуватимуть покликання та
публікації, за якими вони, за бажання, зможуть глибше ознайомитися

з темою інклюзивної зеленої економіки. Глосарій містить означення
відповідних понять та технічних термінів.
Кожен модуль складається з інтерактивного уроку, відеоматеріалу та
тесту.
Інтерактивні уроки спрямовані на досягнення цілей навчання,
визначених для конкретного модуля. Зміст таких уроків складають
близько 30 слайдів, доповнених прикладами з практики, відео,
зовнішніми посиланнями та вправами. Проходження уроку займає
близько 1 години.
Відео розкажуть слухачам курсу вигадану історію двох друзів. Герої
роликів проведуть паралелі між економічними, соціальними та
екологічними обставинами, з якими вони стикаються у
повсякденному житті, з поняттями та напрямками інклюзивної
зеленої економіки, які було окреслено в модулях. Вони не є ані
виробниками рішень, ані професіоналами, але їм цікаво зрозуміти,
як можна зробити економіку більш ресурсоефективною,
збалансованою та низьковуглецевою.
Тести дають змогу оцінити рівень досягнення цілей навчання в
кожному модулі. Їх можна пройти в будь-який час. Для проходження
кожного тесту в слухача є не більше трьох спроб. Коли слухач
пройде тести з усіх п’яти модулів із результатом не нижче 70% за
кожен, він може завантажити на головній сторінці сертифікат про
проходження курсу.
Слухачам буде запропоновано залишити відгук про курс,
заповнивши анкету.

Видача сертифікату
Щоб отримати сертифікат про проходження курсу, потрібно пройти
всі п’ять модулів та успішно скласти всі відповідні тести.

Структура та зміст курсу
Курс поділено на п’ять модулів:
1. Розуміння поточної ситуації: обґрунтування необхідності
розвитку інклюзивної зеленої економіки
2. Зосередження на інструментарії: необхідні передумови для
структурних змін
3. Визначення цілі: ключові галузі з високим потенціалом до
«озеленення»
4. Визначення шляхів досягнення цілі: стратегії та планування
для досягненні цілей політики
5. Допоміжні засоби: міжнародні рамкові документи та ініціативи
на підтримку інклюзивної зеленої економіки

Модуль 1.
Розуміння поточної ситуації: обґрунтування
необхідності розвитку інклюзивної зеленої
економіки
Цілі навчання
Після проходження модуля учасники зможуть:
• Пояснити, яким чином економічна політика може сприяти
економічному зростанню та водночас поліпшенню екологічних
та соціальних умов
• Обґрунтувати необхідність розвитку інклюзивної зеленої
економіки
• Описати зв’язок між концепцією інклюзивної зеленої економіки
та Порядком денним до 2030 року
Теми
1. Переосмислення економічної парадигми
2. Обґрунтування необхідності переходу на зелену економіку
3. Порядок денний до 2030 року та як інклюзивна зелена економіка
сприяє його виконанню

Модуль 2.
Зосередження на інструментарії: необхідні
передумови для структурних змін
Цілі навчання
Після проходження модуля учасники зможуть:
• Розрізняти відповідні інструменти політики для сприяння
розвитку інклюзивної зеленої економіки
• Пояснити важливість приватного фінансування для реалізації
інклюзивної зеленої економіки
• Описати, як розвиток потенціалу може сприяти озелененню
економіки
Теми
1.
2.
3.
4.
5.

Сприяння підвищенню ефективності потоків державних фінансів
Створення ґрунтовної регуляторної бази
Міжнародні механізми регулювання
Мобілізація приватних фінансових ресурсів
Виховування ініціаторів змін за рахунок розвитку потенціалу

Модуль 3.
Визначення цілі: ключові галузі з
високим потенціалом до
«озеленення»
Цілі навчання
Після проходження модуля учасники зможуть:
• Визначити ключові галузі з високим потенціалом до
«озеленення»
• Визначити основні можливості та труднощі, пов’язані з
«озелененням» ключових галузей
• Окреслити можливі стратегії «озеленення» економіки
Теми
1. Передумови для сталого розвитку на рівні країни
2. Інвестування в природний капітал
3. Інвестування у створений капітал

Модуль 4.
Визначення шляхів досягнення цілі:
стратегії та планування для
досягненні цілей політики зеленої
економіки
Цілі навчання
Після проходження модуля учасники зможуть:
• Описати роль різних сторін, зацікавлених у переході на зелену
економіку
• Визначити підходи до забезпечення залученості зацікавлених
сторін
• Навести приклади національних стратегій і планів
Теми
1. Залучення зацікавлених сторін до «зеленого переходу»
2. Урахування міркувань озеленення економіки в плануванні
розвитку

Модуль 5.
Допоміжні засоби: міжнародні рамкові
документи та ініціативи на підтримку
інклюзивної зеленої економіки
Цілі навчання
Після проходження модуля учасники зможуть:
• Описати основні міжнародні рамкові документи, які скеровують
перехід до інклюзивної зеленої економіки
• Описати внесок до розвитку зеленої економіки з боку організацій
фінансування розвитку
• Окреслити підтримувальні ініціативи на глобальному та
регіональному рівнях
Теми
1. Міжнародні рамкові документи, які регулюють «озеленення»
економіки
2. Фінансування розвитку в контексті інклюзивної зеленої
економіки
3. Ініціативи з розвитку інклюзивної зеленої економіки в різних
країнах світу

Технічні вимоги
Браузер:
• Найкоректніше ресурс працює у Firefox версії 50 або
пізнішої (безкоштовно завантажити можна тут:
http://www.mozilla-europe.org/en/firefox)
• Ресурс також сумісний із Google Chrome (безкоштовно
завантажити можна тут:
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/)
• Із технічних причин не рекомендовано використовувати
Internet Explorer
• Важливо! Для роботи з ресурсом потрібно активувати
JavaScript & Cookies
Платформа:
Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP або пізнішої версії; MacOS 9 або
MacOS X
Апаратні вимоги: RAM: 64 MB; 1 GB вільного місця на диску
Модем: 128 K

Для отримання інформації про
електронний курс «Вступ до
зеленої економіки»:
Green Development and Climate Change Programme, UNITAR
International Environment House
Chemin des Anémones 11 – 13
CH-1219 Châtelaine-Geneva, Switzerland
Електронна пошта: page@unitar.org
Веб-сайт: www.unitar.org
Для отримання додаткової інформації про PAGE:
PAGE Secretariat UNEP/Economic and Trade Branch
11 – 13 Chemin des Anémones
CH-1219 Chatelaine-Geneva, Switzerland
Веб-сайт: un-page.org

