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Економіко‐правові аспекти діяльності українських підприємств на європейському ринку
відновлювальної енергії
Стаття має справу з поточним трендом глобального енергетичного ринку, що характеризується підвищенням тиску
у відносинах між представниками регуляторних механізмів енергетичного ринку, та це веде до злиття
альтернативних джерел енергії. Стаття має на меті визначити причини появи ринків відновлювальної енергії,
зробити порівняльний опис привабливості українських та європейських ринків відновлювальної енергії, та
охарактеризувати стан політики змін на ринку відновлювальної енергії. Різні інтерпретації природи та класифікації
області відновлювальної енергії в зарубіжних та українських підходах показують проблему правового критерію
регулювання ринків відновлювальної енергії. Доведено існування подвійного бар’єру втручання європейського
ринку для відновлювальної енергії українських компаній, який включає відповідність прийнятим європейським
директивам та відповідність з правилами кожного члена індивідуально. Існування чітко визначених стандартів та
сертифікатів якості для європейського ринку дозволяє виробникам показати конкурентоспроможність українського
продукту на міжнародному ринку та стимулювати українських виробників. Існування чітко сформульованих
законів, стабільного та збалансованого політичного та правового середовища Європи дозволяє українським
виробникам відновлюваної енергії розвинути таку стратегію, яка вважає часовий фактор, як головний параметр
конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі. Ринок твердого біопалива в Європі формується, розвиток його
часових рамок та непевність становлення екологічних ризиків є особливо важливим для українських виробників.
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Экономико‐правовые аспекты деятельности украинских предприятий на европейском рынке
возобновляемой энергии
Статья имеет дело с современным трендом глобального энергетического рынка, который характеризуется
повышением давления в отношениях между представителями регуляторных механизмов энергетического рынка, а
это ведет к слиянию альтернативных источников энергии. Статья имеет целью определить причины появления
рынков возобновляемой энергии, сделать сравнительное описание привлекательности украинских и европейских
рынков возобновляемой энергии, и охарактеризовать состояние политики изменений на рынке возобновляемой
енергии. Разные интерпретации природы и классификации области возобновляемой энергии в зарубежных и
украинских подходах показывают проблему правового критерия регулирования рынков возобновляемой энергии.
Доказано существование двойного барьера вмешательства европейского рынка для возобновляемой энергии
украинских компаний, который включает соответствие принятым европейским директивам и соответствие с
правилами каждого члена индивидуально. Существование четко определенных стандартов и сертификатов
качества для европейского рынка позволяет производителям показать конкурентоспособность украинского
продукта на международном рынке и стимулировать украинских производителей. Существование четко
сформулированных законов, стабильной и сбалансированной политической правовой среды Европы позволяет
украинским производителям возобновляемой энергии развить такую стратегию, которая считает часовой фактор
главным параметром конкурентоспособности в международном бизнесе. Рынок твердого биотоплива в Европе
формируется, развитие его часовых рамок и неуверенность становления экологических рисков особенно важно для
украинских производителей.
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сравнительный анализ, экономический рост.
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