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а також використовувати її замість професійної поради чи консультації. EY не несе відповідальності за будь-які 
збитки, що можуть бути спричинені будь-якими діями, здійсненими чи не здійсненими будь-ким, хто 
використовує цю публікацію. 



 

3 
 

Зміст 
Перелік скорочень ................................................................................................ 4 

1. Вступ: про Цілі сталого розвитку та потребу у їх фінансуванні ............................ 6 

2. Аналіз джерел фінансування ......................................................................... 14 

2.1 Внутрішні державні джерела фінансування .................................................. 19 

2.2 Внутрішні приватні джерела фінансування ................................................... 29 

2.3 Міжнародні приватні джерела фінансування ................................................ 38 

2.4 Зовнішні державні джерела фінансування ................................................... 46 

3. Аналіз інструментів фінансування .................................................................. 54 

3.1 Державно-приватне партнерство ................................................................. 54 

3.2 Облігації, направлені на досягнення ЦСР ...................................................... 62 

3.3 Позики, направлені на досягнення ЦСР ........................................................ 71 

4. Висновки та рекомендації .............................................................................. 78 

 

  



 

4 
 

Перелік скорочень 

Термін Пояснення 

ВВП Валовий внутрішній продукт 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 

ВНД Валовий національний дохід 

Держенергоефективності Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України 

Держстат Державна служба статистики України 

ДПП Державно-приватне партнерство  

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку 

ЄС Європейський Союз 

ІНСФ З англ. – INFF. Інтегрована національна система 
фінансування 

Країни, що розвиваються З англ. developing countries.  

Світовий банк використовує наступну класифікацію 
країн за рівнем доходу на основі значення валового 
національного доходу (ВНД) на душу населення: 

• країни з низьким доходом (low-income countries) 

• країни з нижчим за середній доходом (lower middle-
income countries) 

• країни з вищим за середній доходом (upper middle-
income countries) 

• країни з високим рівнем доходу (high-income 
countries) 

Терміном «країни, що розвиваються, Світовий банк 
називає ті країни, що мають низький і середній рівень 
доходів. 

Мінекономіки Міністерство економіки України 

НБУ Національний банк України 

ООН Організація Об’єднаних Націй  

ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй  

ПІІ Прямі іноземні інвестиції 

ЦСР Цілі сталого розвитку  
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Термін Пояснення 

ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 

ESG З англ. - Environmental, Social, and Governance. 
Екологічні, соціальні та управлінські сфери 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва 

KPI З англ. - key performance indicators. Ключові показники 
ефективності 
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1. Вступ: про Цілі сталого розвитку та 
потребу у їх фінансуванні 

Про Цілі сталого розвитку та зобов’язання України щодо їх досягнення 

В рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 року відбувся Саміт з 

питань сталого розвитку. За його результатам був прийнятий Порядок денний у сфері 

сталого розвитку до 2030 року1, що затверджує 17 Цілей сталого розвитку та 169 

завдань щодо їх досягнення.  

Цілі сталого розвитку є закликом до дій, спрямованих на подолання бідності, захисту 

планети та забезпечення миру та процвітання для усього населення землі, що мають 

бути досягнуті до 2030 року. 17 Цілей сталого розвитку є взаємопов’язаними і 

досягнення результатів в одній сфері впливають на результати в інших. Таким чином 

розвиток кожного аспекту повинен збалансувати соціальну, економічну та екологічну 

(довкільну) стійкість (Мал. 1.1). При цьому, в концепції сталого розвитку соціальна 

стійкість є основною кінцевою метою, економічна стійкість є засобом її реалізації, а 

екологічна стійкість –  обов’язковою умовою. 

Україна, як постійна країна-член ООН, також приєдналася до процесу забезпечення 

сталого розвитку та взяла на себе відповідні зобов’язання з досягнення 17 ЦСР. У 2019 

році Президентом України був підписаний Указ № 722/2019 від 30.09.2019 р. «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»2, що офіційно затвердило 

зобов’язання України щодо досягнення 17 ЦСР на національному рівні. Для 

забезпечення постійного моніторингу прогресу в реалізації цих зобов'язань було 

затверджено Розпорядження Кабінету Міністрів України № 686-р від 21.08. 2019 р. 

«Питання збору даних для моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку»3. 

У 2020 році Мінекономіки опублікував перший Добровільний національний огляд щодо 

Цілей сталого розвитку в Україні, що був присвячено питанням трансформаційних 

перетворень суспільства на шляху до досягнення ЦСР4. Також Держстат щороку готує 

Моніторингові звіти щодо досягнення ЦСР5 – звіти складаються за 183-ма показниками 

ЦСР відповідно до 86-ти завдань. Крім цього, Держстат на своєму сайті публікує 

документи, звіти та дані щодо оцінки прогресу досягнення ЦСР в Україні6. 

 
1 Офіційний сайт ООН, інформація про Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року, https://ЦСРs.un.org/2030agenda 
2 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text 
3 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text 
4 Міністерство економіки України, Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні, 
https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku 
5 Державна служба статистики України, Моніторингові звіти щодо досягнення ЦСР в Україні, 
https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm 
6 Державна служба статистики України, Цілі сталого розвитку, https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/menu.htm 

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku
https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/menu.htm
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Мал. 1.1: 17 Цілей сталого розвитку у розрізі трьох сфер сталого розвитку 
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Про фінансування Цілей сталого розвитку 

Досягнення ЦСР до 2030 року вимагає суттєвих фінансових інвестицій у такі сфери, як 

охорона здоров’я та освіта, охорона навколишнього середовища, інфраструктура та 

енергетика, сільське господарство, мир та безпека, а також на дії задля боротьби зі 

зміною клімату. Інвестиції у сталий розвиток повинні мати максимальну ефективність і, 

в першу чергу, мають спрямовуватися в ті громади та народи, прогрес яких в сталому 

розвитку є найменшим. Потреби у фінансових ресурсах для виконання Порядку 

денного у сфері сталого розвитку до 2030 року є дуже суттєвими, проте країни мають 

все більше можливостей мобілізувати нові та додаткові джерела фінансування, а також 

використовувати різноманітні інноваційні підходи до фінансування7.  

За оцінками Конференції ООН з торгівлі та розвитку урядам всіх країн у світі необхідно 

залучати щорічно від 5 до 7 трлн дол. США для фінансування досягнення ЦСР. Потреби 

в щорічних інвестиціях лише для країн, що розвиваються, оцінюються в обсязі від 3,3 

трлн до 4,5 трлн доларів США на рік і, в першу чергу, необхідні для фінансування 

розбудови базової інфраструктури, сфери медицини та освіти, забезпечення 

продовольчої безпеку, пом’якшення наслідків та адаптацію до змін клімату. Річний 

розрив (дефіцит) у фінансуванні сфер, які пов’язані з досягненням ЦСР, у країнах, що 

розвиваються, становить близько 2,5 трлн дол. США8.  

При цьому, валовий світовий продукт у 2020 році складав 84,75 трлн дол. США9, а 

глобальні валові фінансові активи у 2020 році становили 200 трлн євро10. Це ті наявні 

світові ресурси, частина з яких може бути спрямована на фінансування сталого 

розвитку. Перешкодою є те, що ці ресурси не розподіляються в необхідних обсягах і з 

необхідною нагальністю для виконання зобов’язань, що випливають з Порядку денного 

у сфері сталого розвитку до 2030 року і Паризької угоди11. 

Досягнення ЦСР має економічні вигоди і створює нові можливості. Зокрема, 

оцінюється, що досягнення ЦСР у всьому світі лише в чотирьох ключових економічних 

системах (продовольство і сільське господарство, міста, енергія і матеріали, медицина 

і добробут) може принести приватному сектору нові ринкові можливості на суму понад 

12 трлн дол. США на рік до 2030 року. Крім того, оцінюють, що досягнення ЦСР 

призведе до створення 380 млн нових робочих місць до 2030 року12. Перехід на 

 
7 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, https://www.uncclearn.org/wp-
content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf 
8 UNCTAD (2014). World Investment Report 2014: Investing in the ЦСРs: An Action Plan. New York and Geneva: United Nations, 
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2014 
9 За даними Світового банку, https://data.worldbank.org/indicator/Ny.Gdp.Mktp.Cd 
10 За даними звіту «Global Wealth Report 2021», підготовленого організацією Allianz, 
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/economic-
research/publications/specials/en/2021/october/2021_10_07_Global-Wealth-Report.pdf 
11 United Nations Secretary-General (2019), Roadmap for Financing the 2030 Agenda for  
Sustainable Development 2019-2021, https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-
Financing-the-ЦСРs-July-2019.pdf 
12 Business & Sustainable Development Commission (2017). Better Business Better World, 
https://www.unglobalcompact.org/library/5051 

https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2014
https://data.worldbank.org/indicator/Ny.Gdp.Mktp.Cd
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/economic-research/publications/specials/en/2021/october/2021_10_07_Global-Wealth-Report.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/economic-research/publications/specials/en/2021/october/2021_10_07_Global-Wealth-Report.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/5051
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низьковуглецеве стале зростання може згенерувати економічні вигоди у обсязі 26 трлн 

дол. США до 2030 року13. 

Традиційне співробітництво в сфері розвитку все динамічніше доповнюється новими 

джерела фінансування та ширшою експертизою, що створює більше можливостей для 

співпраці та залучити додаткового фінансування. Все більше країн стають 

спроможними направляти внутрішні ресурси на розвиток, отримують більше прямих 

іноземних інвестицій та здатні залучати фінансування з внутрішніх та міжнародних 

ринків капіталу. Нові партнери з розвитку, установи з фінансування розвитку, 

державно-приватні вертикальні фонди, благодійні організації та приватні імпакт-

інвестори розширюють свою діяльність і активно працюють разом агентствами ООН з 

розвитку. При цьому, країнам стають доступні різноманітні і більш зрілі форми 

фінансування. Прикладами таких інструментів є змішане державно-приватне 

фінансування, зелені та сині облігації задля фінансування екологічно безпечної 

інфраструктури, кредитування регіональних органів влади, гарантійні схеми, схеми 

фінансування діаспорою, інвестиції впливу, краудфандинг, бонди соціального 

розвитку, антициклічні кредитні контракти, схеми страхування від погодних змін та 

катастроф тощо. 14 

Тоді, як деякі з країн, що розвиваються, здатні мобілізувати більше внутрішніх ресурсів 

для розвитку, залучати приватні інвестиції та експериментувати з інноваційними 

фінансовими інструментами, ці можливості залишаються недосяжними для слабкіших 

економік. Менш розвинуті країни та нестабільні держави мають менше варіантів 

фінансування і залишаються залежними від традиційної донорської допомоги. Разом з 

тим, ті країни, для яких відкриті нові різноманітні формати фінансування розвитку, 

постають перед викликами ґрунтовного розуміння нових й інноваційних інструментів і 

пов’язаних вимог, способів їх якомога ефективнішого використання і поєднання різних 

джерел та інструментів фінансування. 15 

 Про фінансування ЦСР в Україні  

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та війна спричинили колосальні людські та 

економічні втрати для України: відбулося різке зниження виробничих потужностей, 

вимушена передислокація людського капіталу, збільшення числа безробітних осіб, 

зростання цін на енергоносії та продовольство. За оцінками НБУ, втрати фізичного 

капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури на початок травня 2022 

 
13 The Global Commission on the Economy and Climate (2018). Unlocking the inclusive growth story of the 21st century: accelerating 
climate action in urgent times,  
http://newclimateeconomy.report/2016/wp-content/uploads/sites/6/2019/04/NCE_2018Report_Full_FINAL.pdf 
14 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, 
https://www.undp.org/publications/financing-2030-
agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=
CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-
jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE 
15 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, 
https://www.undp.org/publications/financing-2030-
agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=
CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-
jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE 

http://newclimateeconomy.report/2016/wp-content/uploads/sites/6/2019/04/NCE_2018Report_Full_FINAL.pdf
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
https://www.undp.org/publications/financing-2030-agenda?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzUWBKd66f3_S0i_5Yo1jkdPg-jYuTldL0F2BHY3aFBiuW_JHDmpUlxoCbB4QAvD_BwE
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року сягнули 100 млрд дол. – це еквівалент 50% ВВП України за 2021 рік16. Згідно з 

оцінками Міністерства економіки України та Київської школи економіки експертів, 

обсяг загальних втрат економіки України через війну, з урахуванням як прямих, так і 

непрямих втрат (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові 

витрати на оборону та соціальну підтримку тощо) склав 564 – 600 млрд дол. США 

(станом на початок червня 2022 року) 17. 

Розвиток будь-якої країни супроводжується раціональним використання доступних 

фінансових ресурсів та пошуком нових можливих джерел фінансування. Для цього 

потрібне належне стратегічне планування та узгодження політик, стратегій і планів у 

країні, що дозволить спрямовувати фінансові ресурси на пріоритетні напрями 

розвитку. Питання посилення спроможності України ефективно використовувати 

внутрішні ресурси, а також залучати нові джерела фінансування особливо важливі в 

контексті суттєвих економічних втрат в результаті війни. 

З метою сприяти вдосконаленню фінансування ЦСР в Україні, у 2021 року Програма 

розвитку Організації Об'єднаних Націй (далі - ПРООН) в Україні разом із Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй 

(ЮНІСЕФ) та Європейською економічною комісією Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК 

ООН) започаткували комплексну Спільну програму «Сприяння стратегічному 

плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному 

рівнях в Україні»18. В рамках Спільної програми впроваджуються комплексні заходи на 

підтримку Уряду України для вироблення спільних підходів, що стосуються управління 

фінансовими потоками та реалізації реформ, пов'язаних із фінансуванням Порядку 

денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. 

У Аддис-Абебській програмі дій (анг. - Addis Ababa Action Agenda) держави-члени ООН 

запровадили концепцію інтегрованих національних систем фінансування (англ. - 

integrated national financing frameworks), щоб допомогти країнам краще узгоджувати 

свою фінансову політику з довгостроковими стратегіями та планами розвитку. У 2019 

році фахівці ООН запропонували національним урядам впроваджувати цей спеціальний 

інструмент, Інтегровану національну систему фінансування (ІНСФ), для підтримки 

впровадження національних стратегій розвитку та створення ефективної системи 

впровадження ЦСР в країнах19. Саме внутрішній стимул держави повинен слугувати 

основою для фінансування сталого розвитку. В цьому контексті, ІНСФ допоможе 

забезпечити основу для узгодженої фінансової політики та спрямування ресурсів на 

досягнення національних пріоритетів розвитку. У березні 2021 року в Україні була 

створена Міжвідомча робоча група з питань інтегрованої національної системи 

фінансування ЦСР, яка здійснюватиме оцінку фінансування у сфері розвитку та 

 
16 Національний Банку України (2022). Звіт про фінансову стабільність, https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-
H1.pdf?v=4  
17 За даними Київської школи економіки, https://kse.ua/ua/about-the-school/news/za-ostannimi-obrahunkami-zagalna-suma-
pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-stanovit-103-9-mlrd/  
18 Інформація про Спільну програму «Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному 
та регіональному рівнях в Україні», https://www.jointsdgfund.org/sites/default/files/2020-10/Brief%20SDG%20Financing_ukr.pdf 
19 United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development (2019). Financing for Sustainable Development Report 
2019, https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019_ChptII.pdf 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/za-ostannimi-obrahunkami-zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-stanovit-103-9-mlrd/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/za-ostannimi-obrahunkami-zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-stanovit-103-9-mlrd/
https://www.jointsdgfund.org/sites/default/files/2020-10/Brief%20SDG%20Financing_ukr.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019_ChptII.pdf
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визначення пріоритетів для досягнення ЦСР на національному і регіональному рівнях, 

оптимізацію розподілу ресурсів, впровадження і ефективне використанню нових 

механізмів фінансування ЦСР20. 

В рамках реалізації Спільної програми ООН зі сприяння процесам стратегічного 

планування та фінансування сталого розвитку в Україні командою ПРООН в Україні 

було проведено дослідження з оцінки фінансування розвитку в Україні, ціллю якого 

було проаналізувати найбільш значущі джерела фінансування ті їх спрямованість на 

ЦСР21. В рамках дослідження було здійснено експертне співставлення різних потоків 

фінансування з ЦСР, на які вони впливають. Так, наприклад, за результатами 

експертної оцінки ПРООН було визначено, що найбільше видатків зі зведеного бюджету 

України припадає на ЦСР №16 «Мир, справедливість та сильні інститути», серед яких 

видатки на безпеку та оборону (Мал. 1.2). В той же час, державне фінансування майже 

не покриває окремі цілі, як, наприклад, ЦСР №13 «Пом’якшення наслідків зміни 

клімату». 

 
Мал. 1.2: Співставлення видатки Державного та місцевих бюджетів за Цілями сталого 
розвитку (експертна оцінка ПРООН в Україні)22 

 
20 Перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань ІНСФ ЦСР, https://polinfo.gov.ua/7622-vidbulosia-pershe-zasidannia-
mizhvidomchoi-robochoi-hrupy-z-pytan-intehrovanoi-natsionalnoi-systemy-finansuvannia-tsilei-staloho-rozvytku 
21 ПРООН (2022). Оцінка фінансування розвитку: Україна. 
22 Джерело: дані з публікації ПРООН «Оцінка фінансування розвитку: Україна» (2022) - експертна оцінка на основі даних 
Державної казначейської служби України 

https://polinfo.gov.ua/7622-vidbulosia-pershe-zasidannia-mizhvidomchoi-robochoi-hrupy-z-pytan-intehrovanoi-natsionalnoi-systemy-finansuvannia-tsilei-staloho-rozvytku
https://polinfo.gov.ua/7622-vidbulosia-pershe-zasidannia-mizhvidomchoi-robochoi-hrupy-z-pytan-intehrovanoi-natsionalnoi-systemy-finansuvannia-tsilei-staloho-rozvytku
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Загальні підсумки дослідження ПРООН в Україні (Табл. 1.1) вказують на те, які джерела 

фінансування спрямовуються на кожну ЦСР та на які ЦСР спрямовується недостатнє 

фінансування. 

Табл. 1.1: Результати оцінки фінансування ЦСР в Україні за джерелами фінансування (за 
експертною оцінкою ПРООН в Україні) 

Ціль №1 
Подолання бідності 

• Державний бюджет 
• Місцеві бюджети 
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 

Ціль №2 
Подолання голоду, 
розвиток  
сільського 
господарства  

• Приватні інвестиції 
• Державний бюджет 

Ціль №3 
Міцне здоров’я і 
благополуччя  

• Місцеві бюджети  
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 
• Інвестиції комунальних некомерційних підприємств 

Ціль 4  
Якісна освіта 

• Державний бюджет 
• Місцеві бюджети 
• Приватні інвестиції  

Ціль №5 
Гендерна рівність 

• Міжнародна технічна допомога 
• Державний бюджет 

Ціль №6 
Чиста вода та належні 
санітарні  
умови 

• Інвестиції комунальних підприємств 
• Приватні інвестиції (державно-приватне партнерство) 
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 

Ціль 7  
Доступна та чиста 
енергія  

• Приватні інвестиції  
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 
• Державний бюджет  
• Державні підприємства 

Ціль №8 
Гідна праця та 
економічне  
зростання  

• Приватні інвестиції 

Ціль №9 
Промисловість, 
інновації та  
інфраструктура  

• Приватні інвестиції  
• Державний бюджет, включно з Державним фондом 

регіонального розвитку та Дорожнім фондом  
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 

Ціль 10  
Скорочення нерівності  

• Державний бюджет 
• Місцеві бюджети 

Ціль №11 
Сталий розвиток міст і 
громад  

• Державний бюджет, включно з Державним фондом 
регіонального розвитку та Дорожнім фондом  

• Місцеві бюджети 
• Міжнародна технічна допомога 
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Ціль №12 
Відповідальне 
споживання і  
виробництво 

• Приватні інвестиції  
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 
• Інвестиції комунальних підприємств 

Ціль 13  
Пом’якшення наслідків 
зміни клімату 

Сьогодні бракує фінансування. Потенційне джерело 
фінансування:  

• Державний бюджет 
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 
• Приватні інвестиції  
• Потреба в міжнародній технічній допомозі 

Ціль №14 
Збереження морських 
ресурсів  

Сьогодні бракує фінансування. Потенційне джерело 
фінансування:  

• Державний бюджет 
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 
• Приватні інвестиції  
• Потреба в міжнародній технічній допомозі 

Ціль №15 
Захист та відновлення 
екосистем суші  

Сьогодні бракує фінансування. Потенційне джерело 
фінансування:  

• Державний бюджет 
• Фінансування міжнародних фінансових організацій 
• Приватні інвестиції  
• Потреба в міжнародній технічній допомозі 

Ціль 16  
Мир, справедливість та 
сильні інститути  

• Державний бюджет та міжнародні оборонні бюджети 
• Місцеві бюджети 
• Міжнародна технічна допомога 

Ціль №17 
Партнерство заради 
сталого розвитку  

• Державні запозичення 
• Місцеві запозичення 
• Приватні інвестиції (державно-приватне партнерство) 

 

Про цей документ  

Ціллю даного дослідження було проведення аналізу основних джерел фінансування, а 

також інструментів залучення фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані для 

реалізації Цілей сталого розвитку в Україні. У цьому документі описані зміст, світова 

практика та релевантність до українських реалій, переваги та перепони використання 

джерел (розділ 2) та інструментів (розділ 3) фінансування розвитку. В аналіз включені 

найбільш поширені та використовувані у світовій практиці джерела й інструменти 

фінансування, що застосовуються або можуть бути застосовані в Україні. На основі 

проведеного аналізу, у розділі 4 цього документу представлені основні рекомендації 

для представників уряду України щодо залучення різних видів і форм фінансування для 

розвитку, а також основні висновки за результатами проробленого аналізу.  
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2. Аналіз джерел фінансування 

За останні роки країни, що розвиваються, значно розширюють свої можливості з 

залучення фінансування з низки державних і приватних, внутрішніх і міжнародних 

джерел. Приклади таких джерел, що можуть бути спрямовані на досягнення 

пріоритетів розвитку, наведені нижче. 

 

Мал. 2.1: Джерела фінансування в контексті досягнення Цілей сталого розвитку 

 

Глобальна світова практика свідчить, що найбільш розповсюдженим і вагомим 

джерелом фінансування ЦСР є внутрішні державні ресурси. Експерти Світового банку 

зазначають, що значна частка (від 50-80%) фінансів необхідних для фінансування ЦСР, 

мають бути мобілізовані за рахунок внутрішніх державних ресурсів23. Проте, прогрес у 

сфері мобілізації внутрішніх державних ресурсів задля фінансування розвитку є все ще 

недостатнім. З цього виникає суттєва потреба в мобілізації внутрішніх ресурсів та 

збільшення ефективності їх використання. Також, в одному з досліджень ПРООН24 

відмічає тенденцію в багатьох країнах до поступового збільшення робоча сила з 

середнім рівнем доходів, що здатна робити суттєвий внесок у національні податкові 

доходи (так званий демографічний дивіденд). В свою чергу, високі внутрішні доходи 

зменшать залежність від зовнішнього донорства та підвищать кредитоспроможність 

країн щодо приватних та міжнародних державних позик.    

 
23 World Bank, Financing for Development, https://olc.worldbank.org/content/financing-development 
24 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, https://www.uncclearn.org/wp-
content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf  

https://olc.worldbank.org/content/financing-development
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
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В той же час, країни, що розвиваються, в цілому все частіше звертаються до приватних 

джерел для фінансування сталого розвитку та ЦСР. Зокрема, прямі іноземні інвестиції 

(ПІІ) є найвагомішим джерелом зовнішніх грошових потоків для країн, що 

розвиваються. ПРООН також відзначають тенденцію в країнах, що розвиваються, до 

спрощення законодавства, пов’язаного з ПІІ, а також запровадження інших 

заохочувальних заходів, як, наприклад, податкові пільги для таких інвестицій25. У 2019 

році країни, що класифікуються як такі, що мають низький і середній рівень доходу 

(разом ці країни називають країнами, що розвиваються), залучили ПІІ на суму понад 

581 млрд дол. США та, в порівнянні, лише 167 млрд дол. США в рамках офіційної 

допомоги розвитку (ОДР)26 (Мал. 2.2). 

 

Мал. 2.2: Потоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та офіційної допомоги розвитку (ОДР) в 
країни з низьким і середнім доходом, 2016-2019 рр.27 

 

Випуск облігацій та кредити комерційних банків також зросли більше ніж в 11 разів з 

2016 по 2021 роки (Мал. 2.3). Випуск такого роду облігацій для країн, що 

розвиваються, надає можливість направити ресурси на сталий розвиток, паралельно 

сприяючи росту економіки країни і розвиваючи ринки боргового капіталу. 

Багато країн, що розвиваються, також розширили внутрішні боргові ринки, а в деяких 

випадках - ринки субдержавного боргу. Це дозволяє країнам швидко і в достатніх 

обсягах отримати ресурси для фінансування сталого розвитку. Внутрішні боргові ринки 

сприяли розвитку місцевих фінансових ринків та мобілізації внутрішніх заощаджень 

для фінансування державних витрат. Внутрішній борг також зменшує валютні ризики і 

 
25 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, https://www.uncclearn.org/wp-
content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf  
26 Джерело: дані Світового Банку, https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series 
27 Джерело: дані Світового Банку, https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series 

https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series
https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series
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може допомогти зменшити залежність від зовнішньої допомоги. Очікується, що 

фінансування як за внутрішніми, так і за міжнародними облігаціями буде 

розширюватися як ключове джерело фінансування розвитку надалі28. 

 

Мал. 2.3: Річна емісія боргових зобов'язань, пов'язаних зі сталим розвитком, за період  
                 2013-2021 рр.29 

 

Протягом останніх років принципи відповідального ведення бізнесу стають все 

актуальнішими. Зростає інтерес і використання показників про екологічні, соціальні та 

управлінські фактори (ESG) міжнародними інвесторами.  А різні види ESG-звітності 

набуває все більшого поширення серед компаній у всьому світі. Ці тенденції можуть 

вплинути на спрямування більших обсягів приватного фінансування на сталий 

розвиток у середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

Благодійні фонди та міжнародні організації все більше співпрацюють з міжнародними 

фінансовими організаціями у сфері сталого розвитку, отримуючи фінансування як від 

держав так і від приватного сектору в особі філантропів та бізнесу. Одночасно, малі 

національні фонди часто також відіграють важливу роль у національних та місцевих 

зусиллях щодо сталого розвитку, реалізуючи локальні проекти соціального значення. 

Міжнародні потоки державного (публічного) фінансування також збільшилися, хоча й 

не з таким приростом, як приватні. Загальний обсяг офіційної допомоги розвитку (ОДР) 

у світі сягнула близько 167,8 млрд дол. США у 2019 році у порівнянні з 146,7 млрд дол. 

США в 2015 році30. Однією з найбільших ініціатив у сфері сталого розвитку, яка 

 
28 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, https://www.uncclearn.org/wp-
content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf  
29 Джерело: дані з публікації BloombergNEF «Sustainable Debt Issuance Breezed Past $1.6 Trillion in 2021», 
https://about.bnef.com/blog/sustainable-debt-issuance-breezed-past-1-6-trillion-in-2021/ - BloombergNEF та Bloomberg L.P. 
30 Джерело: дані Світового Банку, https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series 

https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://about.bnef.com/blog/sustainable-debt-issuance-breezed-past-1-6-trillion-in-2021/
https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series
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фінансується іноземною державою на даний момент є китайська ініціатива «Один пояс, 

один шлях».  

Таким чином, при тому, що здатність країн забезпечувати свій розвиток за рахунок 

внутрішніх ресурсів залишається найбільш важливим фактором, відбувається 

урізноманітнення джерел фінансових потоків, що можуть бути спрямовані на ЦСР. 

Також схема фінансування розвитку трансформується в сторону зміщення важелю з 

допомоги для розвитку та міжнародних потоків державного (публічного) фінансування  

та набуття значущості різноманітними  джерелами нагромадження капіталу, 

переважно за рахунок приватних інвестицій (Мал. 2.4). 



 

 

 

Мал. 2.4: Схематичне зображення інвестиційного ланцюга задля фінансування Цілей сталого розвитку31 

 
31 Джерело: інформація з публікації UN Global Compact «Financial Innovation for the SDGs», https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/financial-innovation  

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/financial-innovation
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2.1 Внутрішні державні джерела фінансування 

У фінансуванні сталого розвитку кожної країни найважливішу роль відіграють 

внутрішні державні ресурси, що перебувають під безпосереднім контролем держави. 

Доходи зведеного бюджету України формуються з надходжень до державного та 

місцевих бюджетів у вигляді податків та неподаткових платежів. При цьому, найбільше 

зведений бюджет наповнюється саме за рахунок податкових платежів – 87,46% всіх 

надходжень до зведеного бюджету у 2021 році (Мал. 2.6) Зокрема, основним 

джерелом доходів у державний бюджет України є податок на додану вартість (ПДВ), а 

місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).  

Навіть попри номінальне збільшення доходів до зведеного бюджету, існують значні 

втрати у потенційних доходах через велику частку тіньової економіки в Україні. Так, за 

оцінкою Державної податкової служби України, втрати від застосування схем з 

ухилення (мінімізації) сплати податків становлять близько 7,7 млрд дол. США на рік32. 

 

Мал. 2.5: Показники виконання зведеного бюджету України за доходами та видатками у  
                 2017-2021 рр.33 

 

 
32 Інформаційне повідомлення на офіційному сайті Урядового порталу, https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-lyubchenko-2020-
rik-stav-rokom-vidchutnogo-progresu-v-efektivnosti-roboti-novoyi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-
ukrayinihttps://zn.ua/ukr/macrolevel/podatkovi-problemi-zri-v-korin.html 
33 Джерело: дані на порталі OpenBudget, https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED 

https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-lyubchenko-2020-rik-stav-rokom-vidchutnogo-progresu-v-efektivnosti-roboti-novoyi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-lyubchenko-2020-rik-stav-rokom-vidchutnogo-progresu-v-efektivnosti-roboti-novoyi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-lyubchenko-2020-rik-stav-rokom-vidchutnogo-progresu-v-efektivnosti-roboti-novoyi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini
https://zn.ua/ukr/macrolevel/podatkovi-problemi-zri-v-korin.html
https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED
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Мал. 2.6: Доходи зведеного бюджету України за видами надходжень, 2018-2021 рр.34 

Податкові надходження 

Податкові надходження є важливим джерелом фінансування ЦСР, оскільки уряди країн 

мають можливість керувати ефективним залученням та розподіленням внутрішніх 

ресурсів. За інформацією Світового банку, співвідношення сукупних податкових 

надходжень до валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на рівні 15% є важливим 

фактором її здатності забезпечувати стале економічне зростання і подолання бідності. 

Значення цього показника у 15% є критичним для будь-якої країни, яка прагне надавати 

базові послуги своїм громадянам35. У майже 30 із 75 найбідніших країн світу показник 

співвідношення податкових надходжень до ВВП менше 15% (за інформацією станом на 

2018 рік)36. Для порівняння, у 2019 році середнє значення співвідношення податків до 

ВВП у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР) становило 

33,4%37. 

Саме тому, Аддис-Абебська програма дій, що була прийнята у 2015 році на третій 

Міжнародній конференції з фінансування розвитку, закликала країни активізувати свої 

зусилля для більш ефективної мобілізації внутрішніх ресурсів задля фінансування 

досягнення Цілей сталого розвитку38: 

 
34 Джерело: дані на порталі OpenBudget, https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED 
35 Making taxes work for the SDGs (2018), https://blogs.worldbank.org/governance/making-taxes-work-sdgs 
36 Making taxes work for the SDGs (2018), https://blogs.worldbank.org/governance/making-taxes-work-sdgs 
37 OECD (2021), Revenue Statistics 2021: The Initial Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues, 
https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm 
38 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, A/RES/69/313, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E 

https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED
https://blogs.worldbank.org/governance/making-taxes-work-sdgs
https://blogs.worldbank.org/governance/making-taxes-work-sdgs
https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E
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«Для всіх країн державна політика, мобілізація та ефективне використання внутрішніх 

ресурсів, на основі використання принципу національної відповідальності, є 

ключовими для нашого спільного прагнення до сталого розвитку, включаючи 

досягнення Цілей сталого розвитку. … Ми визнаємо, що внутрішні ресурси перш за все 

створюються за рахунок економічного зростання, яке підтримується сприятливим 

середовищем на всіх рівнях.» 

Ефективні податкові системи не просто генерують ресурси, а й, за умови якісних 

публічних послуг і підзвітності держави перед громадськістю, допомагають зміцнити 

довіру громадян до уряду та сприяють процвітанню суспільства. Крім того, податкові 

структури впливають на суспільство та економіку багатьма іншими способами, у тому 

числі через вплив на інвестиції та зростання, на збереження навколишнього 

середовища (наприклад, вуглецевий податок), видобуток природних ресурсів та інші 

теми, що стосуються досягнення ЦСР39. 

У цей же час, досягнення ЦСР вимагає суттєвого збільшення фінансування розвитку в 

усьому світі, оскільки зовнішнього донорського фінансування ніколи не було 

достатньо, щоб задовільнити потреби фінансування ЦСР40. Україна, як країна що 

розвивається, має величезні потреби в розбудові інфраструктури, соціальному захисті 

громадян та підвищенні якості публічних послуг, особливо враховуючи значні 

інфраструктурні втрати в результаті російського повномасштабного вторгнення в 

Україну, потреби на подальше відновлення яких уряд України оцінює в обсязі понад  

750 млрд дол. США41.  При цьому, видатки зведеного бюджету України перевищують 

його доходи (Мал. 2.5). Брак державного фінансування в Україні найбільш помітний у 

ключових соціальних сферах (ЦСР №2, 5, 6, 7) та сферах захисту довкілля і зміни 

клімату (ЦСР №12, 13, 14, 15)42. Світова література наводить такі причини браку 

податкових ресурсів у країнах43: 

• Структура економіки – присутність суттєвої частки тіньової економіки роблять 

важчим адміністрування податків. 

• Залежність від допомоги – зовнішні надходження коштів в країну призводять до 

менших дій з боку уряду щодо збільшення оподаткування всередині країни. 

• Відсутність дій з боку уряду – незважаючи на тенденцію до формалізації 

економіки, підвищення рівня доходів механічно не призводить до підвищення 

податків без певних цілеспрямованих дій уряду для модернізації податкової 

системи та створення стимулів для переходу до формальної (офіційної) 

економіки. 

 
39 Making taxes work for the SDGs (2018), https://blogs.worldbank.org/governance/making-taxes-work-sdgs 
40 Cathal Long and Mark Miller (2017). Taxation and the Sustainable Development Goals: Do good things come to those who tax 
more?, https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf 
41 Офіційний портал «Відновлення України», https://recovery.gov.ua/  
42 Джерело: дані з публікації ПРООН «Оцінка фінансування розвитку: Україна» (2022) - експертна оцінка на основі даних 
Державної казначейської служби України 
43 Cathal Long and Mark Miller (2017). Taxation and the Sustainable Development Goals: Do good things come to those who tax 
more?, https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf 

https://blogs.worldbank.org/governance/making-taxes-work-sdgs
https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf
https://recovery.gov.ua/
https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf
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Окремо слід зазначити, що важливим фактором є те, як фінансування розподіляється 

та використовується, іншими словами, чи відбувається кореляція між збільшенням 

податків та відповідним збільшенням соціальних витрат. Дослідження USAID свідчить, 

що збільшення оподаткування на 10% призводить до зростання державних видатків на 

охорону здоров’я у країнах з низьким доходом (low-income countries) на 17%, у країнах 

з нижчим за середній доходом (lower middle-income countries) – на 4 %, у країни з вищим 

за середній доходом (upper middle-income countries) – на 3%44. Подібна кореляція 

спостерігається і між нересурсним оподаткуванням та видатками в інших сферах, таких 

як охорона здоров’я, освіта і соціальний захист. На противагу, такі сфери як агросектор 

та оборонний сектор не отримують такого ефекту від збільшення оподаткування45. 

Загалом такі тенденції є цілком закономірними, оскільки мобілізація внутрішніх 

ресурсів країни через податки і збільшення доходів державного бюджету дозволяє 

уряду збільшувати фінансування різних сфер життя населення. 

З іншого боку, попри те, що існує тенденція розвинених країн до збільшення рівня 

збору податків46, реформи задля підвищення податкового навантаження можуть не 

обов’язково бути ефективним і необхідним рішенням в конкретній країні в певний 

момент часу. ЦСР №8 «Гідна праця та економічне зростання» включає у себе 

стимулювання інвестицій приватного сектору. В той же час, Аддис-Абебська програма 

дій вказує, що «приватна підприємницька діяльність, інвестиції та інновації є основними 

рушійними факторами продуктивності, інклюзивної економічної діяльності, зростання 

та створення робочих місць»47. Таким чином, збільшення податкового навантаження, 

особливо в бідних країнах чи країнах, що розвиваються, може бути контрпродуктивним 

для створення сприятливого середовища для інвестицій та економічного зростання, а 

також може бути несумісним з деякими елементами ЦСР, а саме завданням 8.648 в 

рамках ЦСР № 8 - «створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації 

потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної 

економіки»49.   

Як згадувалося вище в цьому розділі, Світовий банк стверджує, що досягнення рівня 

співвідношення податкових надходжень до ВВП країни на рівні 15% є в край важливим 

для забезпечення сталого економічного зростання та зменшення рівня бідності50. 

Починаючи з 2005 року рівень співвідношення податкових надходжень до ВВП країни 

 
44 Tamarappoo, R., Pokhrel, P., Raman, M. and Francis, J. (2016). Analysis of the Linkage Between Domestic Revenue  
Mobilisation and Social Sector Spending, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAE640.pdf 
45 https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf 
46 OECD (2021), Revenue Statistics 2021: The Initial Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues, 
https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm 
47 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, A/RES/69/313, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E47 Addis Ababa Action Agenda of the Third 
International Conference on Financing for Development, A/RES/69/313, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E 
48 Держстат, Інформаційне забезпечення моніторингу ЦСР, метадані, 
https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/08/08.htm 
49 Cathal Long and Mark Miller (2017). Taxation and the Sustainable Development Goals: Do good things come to those who tax 
more?, https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf 
50 Getting to 15 percent: addressing the largest tax gaps, https://blogs.worldbank.org/governance/getting-15-percent-addressing-
largest-tax-gaps 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAE640.pdf
https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf
https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E
https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/08/08.htm
https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf
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в Україні є більшим за 15%51, а станом на кінець 2021 року цей показник становить 

26,6%52. Це свідчить про те, що, незважаючи на вищий показник співвідношення 

податкових надходжень до ВВП, економічне зростання та досягнення ЦСР значною 

мірою залежить від того, яким чином ці гроші розподіляються та використовуються.  

Таким чином, в загальному у світі підвищення рівня оподаткування дійсно пов’язане із 

збільшенням соціальних витрат та більш ефективним та прозорим державним 

управлінням, що безумовно сприяє досягненню цілей ЦСР. Однак сліпе підвищення 

податків негативно впливає на економічний клімат в країнах. Зв’язки між податковими 

надходженнями держави та фінансуванням ЦСР є складними, і, як зафіксовано в  

Аддис-Абебська програма дій, «внутрішні ресурси перш за все створюються за рахунок 

економічного зростання, яке підтримується сприятливим середовищем на всіх 

рівнях»53. Розвиток такого сприятливого середовища має враховувати механізми 

управління, пов’язані з ефективністю поточних видатків та достатністю наявних 

ресурсів54.  

  

 
51 Дані Світового банку, https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=AU-UA 
52 Розраховано на основі даних дані порталу OpenBudget 
(https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED) і Держстату 
(https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/Zb_VVP_kv_2021.pdf) 
53 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf 
54 Cathal Long and Mark Miller (2017). Taxation and the Sustainable Development Goals: Do good things come to those who tax 
more?, https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf 

https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED
https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/Zb_VVP_kv_2021.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-91179-ea.pdf
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Сильні сторони: 

► Податкові надходження є першочерговим та найстабільнішим 

джерелом фінансування ЦСР, що перебуває безпосередньо під 

контролем і управлінням уряду. Таким чином, існує можливість 

планування витрат на сталий розвиток в довгостроковій перспективі. 

► Податки сприяють мобілізації внутрішніх ресурсів з подальшою 

можливістю їх ефективного розподілу. Саме внутрішні ресурси у 

світовій практиці вважаються головним джерелом фінансування 

розвитку. А уряд, що має безпосередній контроль над доходами 

бюджету, може своїми діями сприяти якомога ефективнішому їх 

перерозподілу на національні пріоритети розвитку. 

► Світовий банк стверджує, що показник співвідношення податків до 

ВВП країни на рівні 15% є критичним для сталого економічно зростання 

і соціального розвитку. За цим показником, Україна перевищує 

критичний рівень у 15% і в 2021 році досягла значення ~26%. В цьому 

контексті можна вважати, що Україна має в своєму розпорядженні 

достатній обсяг податкових ресурсів, які можна ефективно 

спрямовувати на фінансування ЦСР. 

 

Слабкі сторони: 

► Попри відносно високе значення показника співвідношення 

податків до ВВП в Україні, спостерігається недостатність ресурсів для 

фінансуванні соціальних та довкільних сфер, що напряму сприяють 

прогресу досягнення ЦСР. Це може свідчити про неефективність 

управління податковими надходженнями та їх перерозподіленям. 

► У зв’язку з війною Росії проти України, Україна має суттєву потребу 

у фінансуванні відновлення інфраструктури, бізнес-середовища, 

надання соціального захисту тощо. Економічні наслідки війни Росії 

проти України таким чином вимагатимуть в рази більших зусиль для 

фінансування того самого рівня прогресу у виконанні зобов’язань 

щодо ЦСР. 

 

Можливості: 

► Одним з напрямків збільшення податкових надходжень є виведення 

частини економіки України з «тіні». Це дозволить отримати додаткові 

ресурси, які можуть бути направлені на ЦСР, та в загальному 

підвищить економічну ефективність в країні. 

 

SWOT: 
податкові 

надходження 
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► В контексті фінансування ЦСР, одним з напрямків роботи урядів є 

дії задля більш ефективного перерозподілу вже наявних податкових 

доходів. Роблячи так, країни можуть сприяти загальному покращенню 

планування, контролю і ефективного використання податкових 

надходжень до держави, а також більшій прозорості і підзвітності 

роботи уряду. 

► На основі світового досвіду, збільшення податкового навантаження 

веде до певного зростання державних витрат на соціально важливі 

сфери, такі як медицина, освіта, соціальний захист, як в країнах з 

високим, так і низьким рівнем доходу. Тому опція підвищення рівня 

оподаткування може мати ефект для більшого фінансування окремих 

сфер сталого розвитку. 

 

Загрози: 

► Опція підвищення рівня оподаткування, особливо в країнах, що 

розвиваються, або країнах з низьким рівнем доходу, негативно 

впливає на інвестиційний клімат. Тому, хоч в держави з’являється 

більше внутрішніх ресурсів, таке рішення може вплинути на 

зменшення фінансування ЦСР з приватних джерел та мати негативні 

наслідки для економічного розвитку. 

 

 

  

 

SWOT: 
податкові 

надходження 

(продовження) 
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Неподаткові надходження 

Інструменти неподаткових надходжень значно різноманітніші, ніж інструменти 

оподаткування. Неподаткові надходження в різних країнах світу включають дивіденди 

на державні інвестиції, вкладені в державні підприємства та портфелі акцій, суверенні 

фонди та державні акції в спільних підприємствах з приватними операторами, та багато 

інших зборів, пов’язаних з держаними операціями. Неподаткові надходження є 

важливим, але часто недостатньо використовуваним джерелом державних 

надходжень, хоча це було б доречним в країнах, що стикаються зі скороченням 

офіційної допомоги розвитку, зростанням заборгованості, обмеженими можливостями 

мобілізації внутрішніх ресурсів та іншими проблемами державного управління. 

Структура та джерела неподаткових надходжень відрізняється в різних країнах, в 

основному залежно від  їх прагнення до диверсифікації неподаткових джерел 

надходжень, економічного контексту, національних цілей розвитку55. 

У 2021 році неподаткові надходження до зведеного бюджету України склали 

202,54 млрд грн56, що становить 3,7% від ВВП57. З усіх неподаткових надходжень, 53% 

становлять власні надходження бюджетних установ.  

 

Мал. 2.7: Неподаткові надходження до зведеного бюджету України, 2018-2021 рр.58 

 
55 United Nations. Economic Commission for Africa (2019). Economic Report on Africa 2019: fiscal policy for financing sustainable 
development in Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf 
56 Джерело: дані на порталі OpenBudget, https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED 
57 Розраховано на основі даних Держстату, https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/Zb_VVP_kv_2021.pdf 
58 Джерело: дані на порталі OpenBudget, https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED 

https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf
https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED
https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/Zb_VVP_kv_2021.pdf
https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2021&budgetType=CONSOLIDATED
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За інформацією Європейської комісії59, вже у 2014 році в ЄС загалом співвідношення 

неподаткових надходжень до ВПП становило трохи більше 5%. Потенційно в Україні 

неподаткові надходження можуть стати набагато більшим джерелом доходу. Їх 

різноманітність відкриває можливості як для збільшення державних доходів, так і для 

досягнення інших цілей розвитку. Наприклад, країни можуть вводити збори на 

виробництво та споживання продуктів, що завдають суттєвої шкоди навколишньому 

середовищу, і використовувати отриманий дохід для зменшення деградації 

навколишнього середовища або пом’якшення шкідливого впливу на нього60.  

Неподаткові надходження також можуть сприяти інклюзивній децентралізації, 

дозволяючи органам місцевого самоврядування збирати та використовувати 

неподаткові надходження для власного розвитку. Проте, поступове нарощення 

неподаткових надходжень потенційно призводить і до негативних наслідків. Зі стрімким 

зростанням неподаткових надходжень, поведінка органів місцевого самоврядування 

стає менш планомірною. Якщо дозволити неподатковим надходженням збільшуватися 

та ставати нерегулярними, це може призвести до неефективного управління та 

створювати корупційні ризики61. 

Країни з ефективним рівнем урядуванням будують свою діяльність зі збору державних 

доходів керуючись повною прозорістю. Це включає прозорість пояснень причин збору 

окремих видів платежів, моніторинг та бюджетну звітність. Тому для підвищення 

ефективності фіскальних органів потрібна сильна політична воля. В свою чергу, 

послідовний розвиток інституцій з часом закладає основу для більш ефективного 

адміністрування та розподілу неподаткових надходжень62. 

  

 
59  Mourre, G., Reut, A. (2017). Non-tax revenue in the European Union: a source of fiscal risk?, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/dp044_en.pdf 
60 United Nations. Economic Commission for Africa (2019). Economic Report on Africa 2019: fiscal policy for financing sustainable 
development in Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf 
61 United Nations. Economic Commission for Africa (2019). Economic Report on Africa 2019: fiscal policy for financing sustainable 
development in Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf 
62 United Nations. Economic Commission for Africa (2019). Economic Report on Africa 2019: fiscal policy for financing sustainable 
development in Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf 

https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/chapterimages/era2019_eng_Chapter_4.pdf
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Сильні сторони: 

► Різноманітність джерел: неподаткові надходження можуть 

збиратись з багатьох різних операцій і видів діяльності, які не пов’язані 

між собою.  

► Диверсифікованість інструментів та джерел для збору таких 

надходжень дає можливість адаптувати механізми зборів відповідно до 

економічного, політичного контексту країни та національних цілей 

розвитку. 

 

Слабкі сторони: 

► В Україні неподаткові надходження є незначними і становлять лише 

3,7% від ВВП (у 2021 році), в той час як статистика розвинених країн 

свідчить про дещо більший рівень надходжень. 

 

Можливості: 

► Через різноманітність джерел надходжень, неподаткові доходи на 

користь держави у перспективі можуть зростати, за умови, що 

державні органи будуть створювати додаткові інструменти зборів з 

ефективним механізмом моніторингу та звітності. 

► Значною частиною неподаткових надходжень є платежі від 

підприємств державного сектору економіки. Ефективне та прозоре 

управління такими підприємствами, які в основному зосереджені в 

ресурсних та/або інфраструктурних секторах, дозволить, при інших 

рівних умовах, досягнути вищих фінансових результатів і як наслідок 

сформувати додаткове джерело фінансування ЦСР. Таким чином, 

може бути забезпечений зрозумілий механізм спрямування додаткових 

доходів уряду від управління державним сектором в сталий розвиток.  

 

Загрози: 

► Постійне розширення видів неподаткових платежів і зборів та їх 

ставок може негативно вплинути на ефективність урядування в 

органах місцевої влади та спричинити виникнення корупційних 

ризиків.  

 

 

  

 

SWOT: 
неподаткові 

надходження 
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2.2 Внутрішні приватні джерела фінансування 

Фінанси бізнесу 

Попри те, що внутрішні державні ресурси є основним джерелом фінансування ЦСР, 

країни все більше потребують фінансування сталого майбутнього за рахунок 

приватних інвестицій, зокрема інвестицій у виробничі потужності та інфраструктуру. У 

світі загалом інвестиції приватних компаній відновили свою тенденцію до зростання у 

2021 році в порівнянні з 2020 роком. Пандемія COVID-19 дещо змінила структуру 

інвестицій та змістила фокус на стійкість глобальних ланцюжків створення вартості, 

ширший спектр ризиків у прийнятті рішень у приватному секторі та інтенсивніше 

використання цифрових технологій. Додатково, зміна клімату також впливає на деякі 

сектори, такі як енергетика та сільське господарство63.  

Незважаючи на відновлення тенденції до росту інвестицій загалом у світі, приватні 

інфраструктурні інвестиції в країнах, що розвиваються, все ще залишаються нижчими 

в порівнянні з тими, що передували пандемії. В країнах, що розвиваються (з англ. – 

developing countries), загальний обсяг фінансування в інфраструктурні проекти 

перевищив 60 млрд дол. США, але все ще залишається на 9% меншим, ніж до пандемії 

(Мал. 2.8). В цей же час, в розвинених країнах інвестиції вже перевищили рівень 2019 

року, що передував пандемії64. 

 

 

Мал. 2.8: Фінансування інфраструктурних угод у країнах, що розвиваються,  
                 2011-2021 рр.65 

 
63 United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2022, 
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022   
64 United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2022, 
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022   
65 Джерело: United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 
2022, https://developmentfinance.un.org/fsdr2022 - на основі даних Renitiv, Infrastructure 360 database 

https://developmentfinance.un.org/fsdr2022
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022
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Оскільки ЦСР являють собою широкий спектр амбітних цілей, внески приватного 

сектору можуть приймати різні форми. Наприклад, такі внески можуть бути не 

фінансовими, а поведінковими: прозора звітність та відповідність принципам сталого 

розвитку, відповідальна політика щодо впливу на довкілля та інші. Але навіть попри такі 

нефінансові внески, великі інвестиції від приватного сектору для фінансування ЦСР 

також необхідні66. 

Організації приватного сектору можуть інвестувати в сталий розвиток шляхом 

фінансування власних проектів з модернізації. Зокрема, компанії реалізують 

інвестиційні проекти, які направлені на зменшення негативних впливів на навколишнє 

середовище: зменшення обсягу викидів парникових газів, обсягу шкідливих викидів в 

атмосферу, обсягів споживання водних, енергетичних та інших ресурсів, перехід на 

відновлювальні джерела енергії тощо. Стимулами до реалізації компаніями зазначених 

проектів можуть бути регуляторні вимоги та очікування клієнтів і партнерів. 

Регуляторні вимоги включають екологічні податки, заборону на використання 

застарілих технологій, вимоги щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів, 

запуск ринку торгівлі квотами. 

Значним стимулом до впровадження бізнесом проектів з модернізації у майбутньому 

може бути реалізація планів ЄС щодо енергетичного переходу та кліматичної 

нейтральності. Європейська зелена угода передбачає реалізацію ряду дій для 

перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року. Зелена 

угода спрямована на включення питань сталого розвитку в існуюче й нове 

законодавство ЄС. В рамках Європейської зеленої угоди планується оновлення системи 

торгівлі викидами парникових газів, впровадження нового механізму вуглецевого 

коригування імпорту (CBAM), оновлення положення про землекористування та лісове 

господарство, Директиви про відновлювані джерела енергії та Директиви щодо 

енергоефективності (EED). Таксономія ЄС встановлює вимоги до компаній ЄС, які 

здійснюють певні види діяльності, щодо розкриття інформації про відповідність 

конкретним умовам на шляху до досягнення глобальних екологічних цілей. Така 

інформація може вплинути на інвестиційні рішення учасників ринку, тому стимулює 

компанії до інвестування в екологічну модернізацію. Крім того, в рамках Європейської 

зеленої угоди прийнято Директиву щодо корпоративної звітності щодо сталого 

розвитку (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), завдяки чому 

посилюються вимоги до звітування з питань сталого розвитку приватними 

організаціями. В контексті адаптації законодавства ЄС в Україні, ці регуляторні вимоги 

можуть мати вплив і на український бізнес. Так, в Україні з 2021 року набрало чинності 

законодавство щодо моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових 

газів. 

Важливим фактором для активізації приватного фінансування у сферах сталого 

розвитку є доступність для бізнесу різних інноваційних фінансових інструментів та 

 
66 UNCTAD (2014). World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2014_en.pdf 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2014_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2014_en.pdf
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джерел залучення коштів. Водночас, іншим важливим викликом є акцентування уваги 

інвесторів на інвестиції, пов’язані з ЦСР, а цьому перешкоджає низка додаткових 

обмежень67: 

► По-перше, як приклад «невдач ринку», вартість капіталу зазвичай не враховує 

негативні екстерналії (зовнішні ефекти). Відповідно, інвестори у прийнятті 

рішень враховують тільки пряму вартість і не беруть до уваги ширші соціальні і 

екологічні витрати, пов’язані з їх інвестиціями. Таким, чином перерозподіл 

капіталу може відбуватися на користь проектів чи підприємств, що не є сталими 

та не чинять суттєвого внеску у досягнення ЦСР. 

► По-друге, відсутність прозорості щодо результатів діяльності у сферах ESG 

унеможливлює врахування цих факторів у інвестиційних рішеннях. Менеджери 

активів та інституційні інвестори не мають достатньої інформації для прийняття 

більш обґрунтованих інвестиційних рішень, які могли б узгодити діяльність 

компаній з ЦСР. 

► По-третє, грошова винагорода і показники результативності в першу чергу 

впливають на прийняття інвестиційних рішень. Це призводить до надмірної 

зосередженості на короткострокових результатах, тенденцій до пасивного 

інвестування та копіювання поведінки інших на фінансових ринках і 

фокусування на фінансовій прибутковості, а не на розгляді ширших соціальних 

або екологічних компромісів між ризиком і прибутком. 

Проте, інтерес провідних світових інвесторів (переважно країн Європи та Північної 

Америки) до впливу компаній на досягнення Цілей сталого розвитку посилюється. 

Згідно з опитуванням The SustainAbility Institute, в 2020 році 65% опитаних інвесторів 

використовували ESG рейтинги принаймні раз на тиждень та 96% – принаймні раз на 

рік68. Згідно з результатами опитування, розповсюдженими джерелами інформації для 

інвесторів щодо внеску компаній у сталий розвиток є корпоративні ESG-рейтинги, прямі 

запити до компаній, звіти про сталий розвиток, самостійні дослідження. 

Інвестиції є одним із факторів загального економічного зростання. Проте в Україні 

капітальні інвестиції скорочуються, досягаючи історичного мінімуму за весь період з 

початку 2000-х років. За інформацією Світового банку69 рівень валового 

нагромадження основного капіталу в Україні знизився до рівня 12,4% від ВВП у 2021 

році.  

Причинами такого низького рівня інвестицій є ряд внутрішніх економічних та 

політичних факторів. Серед основних політичних факторів є низька ефективність 

урядування, що впливає на якість нормативних актів та державних послуг, 

формулювання та реалізацію державної політики та здатність уряду виконувати свої 

обіцянки і забезпечувати виконання власних правил. Додатковими перешкодами для  

 
67 UNCTAD (2014). World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2014_en.pdf 
68 Rate the Raters 2020: Investor Survey and Interview Results, 
https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/sustainability-ratetheraters2020-report.pdf 
69 Джерело: Світовий банк, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.GDI.FTOT.ZS# 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2014_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2014_en.pdf
https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/sustainability-ratetheraters2020-report.pdf
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.GDI.FTOT.ZS
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інвесторів є корупція та слабка судова система України. Так, за даними індексу 

верховенства права Україна займає 74 місце із 189 країн70. Щодо економічних 

перешкод, то інвесторів відштовхує значна вразливість економіки України до 

економічної турбулентності, про що свідчить збільшення дефіциту бюджету України під 

час коронакризи. На додачу, фінансування в Україні є дуже дорогим, через високі 

відсоткові ставки по кредитам, які є результатом низького кредитного рейтингу 

країни71. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, невизначеність 

щодо майбутнього інвестиційного клімату зростає.   

 
Мал. 2.9: Накопичення основного капіталу в Україні в порівнянні з групами країн за рівнем 
доходу, 2016-2021 рр. 72 

Для побудови фінансової системи, що сприятиме інвестиціям в сталий розвиток, в 

Україні необхідно, забезпечити інвесторам відповідні стимули, використовуючи 

державне регулювання (наприклад, податок на вуглець або ринок торгівлі квотами на 

викиди парникових газів), сприяти розкриттю інформації щодо ESG факторів та їх 

врахування при прийняті інвестиційних рішень, створити додаткові стимули і 

винагороди за відповідальну інвестиційну поведінку.  

Слід розглядати приватні фінанси, наявні в активах українського бізнесу, як дійсно 

перспективне джерело фінансування ЦСР, яке зможе покрити значну частину потреб 

розвитку. Проте наразі тенденція до суттєвого інвестування з урахуванням факторів 

сталого розвитку у великих українських компаній не спостерігається. Тому реальним 

викликом для держави є привернення уваги інвесторів до ЦСР шляхом підвищення їх 

обізнаності щодо ESG аспектів та створення правильних стимулів.  

 
70 World Justice Project (2021), https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Ukraine/ 
71 Офіційний веб-сайт UkraineInvest, Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну, 
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/ 
72 Джерело: Світовий банк, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.GDI.FTOT.ZS# 

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Ukraine/
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.GDI.FTOT.ZS
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Сильні сторони: 

► У зв’язку з прагненням України до інтеграції з Європейським 

союзом, збільшенням регуляторних вимог та вимог європейських 

компаній до підрядників, спостерігається тенденція до спрямування 

приватних інвестицій на сталий розвиток. Зокрема, цьому сприяє 

активне оновлення й посилення законодавства ЄС у зв'язку з 

реалізацією Європейської зеленої угоди, та поступове прийняття 

подібного законодавства Україною. 

 

Слабкі сторони: 

► Попри зростання зацікавленості інвесторі з США та Європи в ESG 

інформації, інвестори та менеджери бізнесу керуються в першу чергу 

фінансовими та операційними показниками проектів, ніж 

екологічними і соціальними чинниками та їх впливами в довгостроковій 

перспективі. 

► Відсутність прозорої інформації щодо ефективності інвестиційних 

проектів згідно з ЦСР. Ключові особи приватного бізнесу що 

приймають рішення, не можуть правильно спрогнозувати соціальний 

та екологічний вплив проектів, через недостатність інформації щодо 

впровадження ЦСР при розробці інвестиційних проектів.  

 

Можливості: 

► Забезпечення інвесторам стимулів за допомогою державного 

регулювання. Держава має безліч інструментів для залучення 

приватних інвесторів до фінансування саме в ті проекти, що напряму 

сприяють ЦСР, або врахування соціальних та екологічних аспектів при 

прийняті інвестиційного рішення. Серед таких інструментів є державне 

регулювання та прозора звітність відповідно до міжнародних 

стандартів.  

 

Загрози: 

► Здатність приватного бізнесу спрямовувати інвестиції на розвиток 

та ЦСР залежить від загального інвестиційного клімату та економічного 

зростання в країні. Україна, в результаті війни Росії проти Україні, вже 

зіткнулася з величезними втратами, в тому числі, виробничих активів 

та інфраструктури. Економічна і політична нестабільність обмежують 

стимули і здатність бізнесу інвестувати в проекти, що матимуть внесок 

у прогрес досягнення ЦСР. 

 

SWOT: 
фінанси бізнесу 
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Неурядові організації 

Неурядові організації охоплюють громадські, благодійні організації, спілки та 

об’єднання, що не мають не меті отримання прибутку, діють незалежно від урядів та 

переслідують досягнення значущих соціальних чи довкільних цілей. Зазвичай 

неурядові організації фінансуються за рахунок пожертв громадян, великого бізнесу та 

міжнародних організацій. Неурядові організації є одними із ключових суб’єктів, які 

сприяють реалізації зобов’язань в рамках досягнення ЦСР на національному та 

регіональному рівнях. Серед напрямків їх діяльності - підвищення обізнаності, 

нарощування потенціалу, розробка та реалізація проектів, допомога в розробці та 

моніторингу державних політик, збір даних, надання технічної експертизи, а також 

вимагання від урядів відповідальності за їх зобов'язання73. 

Окрім внутрішніх державних джерел, приватне фінансування розвитку, в тому числі 

різними недержавними організаціями, набуває більшого значення. За даними ОЕСР, 

фінансування розвитку неурядовими організаціями та приватними агенціями у 

державах-членах Комітету сприяння розвитку ОЕСР має стале зростання - у 2014 році 

воно складало 34,41  млрд дол. США, а в 2020 році  - 45,86  млрд дол. США74.  

В Україні вагомим чинником розвитку неурядових організацій є зростання надходжень 

іноземних донорських коштів в Україну після 2014 року. У зв’язку з Революцією 

Гідності та агресією Росії з 2014 року, міжнародні організації, які займаються 

просуванням демократії та підтримкою розбудови сильного громадянського 

суспільства, почали збільшувати свої грантові пропозиції в Україні. В результаті було 

створено багато організацій, що допомагають розвивати Україну у різноманітних 

соціальних аспектах.  

За даними Українського форуму благодійників (УФБ)75, асоціації, що об’єднує 39 

благодійних організацій, у 2020 році недержавними організаціями різного роду було 

витрачено на проекти більше 730 млн грн. Більша частина з них припадає на 

соціальний захист населення (51,3%) та охорону здоров’я (37,3%) (Мал. 2.10). Ці 

організації хоча і можуть розглядатись як джерело фінансування ЦСР, проте вони не 

мають своїх власних коштів, оскільки вони є неприбутковими організаціями. 

Найбільшими джерелами для їх фінансування є міжнародні гранти, приватний бізнес та 

благодійники, які є засновниками цих фондів (Мал. 2.11). 

 
73 Non-Governmental Organizations (NGO) Major Group (2017), 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15002NGO.pdf 
74 Джерело: дані Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР), https://data.oecd.org/chart/6LgP 
75 https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts?currentYear=2020 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15002NGO.pdf
https://data.oecd.org/chart/6LgP
https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts?currentYear=2020
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Мал. 2.10: Ключові джерела фінансування благодійних організацій в Україні у 2020 р.76 

 
Мал. 2.11: Розподіл витрат за сферами надання благодійної допомоги в Україні у 2020 р.77 

 
76 Джерело: дані з офіційного сайту Українського форуму благодійників (2020), https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-
charts?currentYear=2020  
77 Джерело: дані з офіційного сайту Українського форуму благодійників (2020), https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-
charts?currentYear=2020  

https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts?currentYear=2020
https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts?currentYear=2020
https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts?currentYear=2020
https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts?currentYear=2020
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Серед переваг фінансування ЦСР за рахунок неурядових організацій є те, що такого 

роду об’єднання мають прямий доступ до безпосередньої реалізації проектів. Тобто, їх 

непричетність до боргових механізмів та непідзвітність урядам країн надає можливість 

швидко та цілеспрямовано направляти кошти на реалізацію соціально важливих 

проектів. 

Беручи до уваги війну Росії проти України, очікується збільшення надходжень 

грошових потоків до неурядових організацій в Україні. Ці надходження можуть бути 

використані для надання першочергової гуманітарної допомоги та реалізацію 

соціальних проектів для подолання коротко- та довгострокових негативних наслідків 

війни. За умови збереження тренду до зростання фінансування розвитку неурядовими 

організаціями, в майбутньому вони можуть покривати значну частину інвестицій в 

досягненням ЦСР.   
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Сильні сторони: 

► Недержавні організації мають можливість швидко і цілеспрямовано 

направляти фінансування на безпосередню реалізацію соціальних та 

екологічних проектів. Вони залучають кошти з різноманітних джерел і 

не потребують таких значних (порівняно з державою) витрат 

адміністративного ресурсу на управління і примноження фінансових 

ресурсів (наприклад, за рахунок боргових механізмів). 

► В Україні неурядові організації в основному спрямовують 

фінансування на сфери соціального захисту та охорони здоров’я, які 

безпосередньо впливають на якість життя населення.  

 

Слабкі сторони: 

► Обсяги фінансування за рахунок неурядових організацій є 

незначними в порівнянні з державним фінансуванням або 

міжнародними надходженнями допомоги. 

► Зазвичай одна конкретна неурядова організація має направлення 

на конкретний вид діяльності і, відповідно, сприяє досягненню однієї 

чи декількох пов’язаних ЦСР. 

► Враховуючи зростання нагальності ключових довкільних проблем, 

таких як зміна клімату, забруднення водойм, нераціональне 

використання ресурсів, спостерігається мала кількість неурядових 

організацій, які спрямовують свої зусилля на досягнення довкільних 

ЦСР. 

 

Можливості: 

► Зважаючи на війну Росії проти України, недержавні організації 

швидко об’єднують волонтерські зусилля та мобілізують благочинні 

внески і міжнародні потоки коштів для оперативної допомоги 

населенню України. Їх зусилля будуть в основному витрачені на 

соціально важливі проблеми. 

 

Загрози: в контексті фінансування сталого розвитку не виявлені 

 

 

 

  

 

SWOT: 
неурядові  
організації 
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2.3 Міжнародні приватні джерела фінансування 

Прямі іноземні інвестиції 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – це міжнародні інвестиції, зроблені резидентами 

іноземних країн (прямими інвесторами) з метою встановлення тривалого інтересу в 

підприємствах (підприємства з прямими інвестиціями), що є резидентами даної країни. 

Тривалий інтерес означає існування довгострокових відносин між інвестором та 

підприємством з прямими інвестиціями і його значний вплив на управління 

підприємством.  

Світовий рівень приватних іноземних інвестицій знизився в 2020 році, здебільшого 

через пандемію COVID-19. Проте у 2021 році обсяг ПІІ у світі зріс на 88% порівняно з 

2020 роком і досягнув 1 815 млрд дол. США, перевищивши рівень до пандемії на 37%78. 

У той час, як відновлена інвестиційна активність у 2021 році була в цілому високою, 

світові перспективи на 2022 рік залишаються невизначеними через війну, яку Росія 

веде в Україні і її широкий геополітичний вплив. 

Загальний обсяг надходжень ПІІ в Україну після 2014 року значно зменшився у 

порівнянні з минулими періодами, досягнувши максимуму у 2019 році на рівні 5,8 млрд 

дол. США. У 2020 році спостерігався стрімкий спад до рівня 0,3 млрд дол. США чистих 

надходжень ПІІ в Україну79. В період до 2014 року, найбільший обсяг ПІІ спостерігався 

у 2008 році – 10,7 млрд дол. США, що тоді склало 5,7% від ВВП України. У 2019 році, 

потоки ПІІ в Україну склали 3,8% від ВВП, а у 2020 році – 0,2%. 

 

Мал. 2.12: Чисті потоки прямих іноземних інвестицій в Україну, 2004-2020 рр.80 

 

 
78 OECD (2022). FDI in figures, https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2022.pdf  
79 Дані Світового банку, https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=UA  
80 Джерело: інформація з офіційного сайту UkraineInvest «Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в 
Україну», https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/ - дані EY European Investment Monitor 2020 

https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2022.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=UA
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/
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У 2021 році була розроблена Національна стратегія збільшення прямих іноземних 

інвестицій в Україну81, яка надає рекомендації щодо розвитку перспективних галузей 

для залучення інвестицій та шляхів збільшення притоку ПІІ в Україну. Стратегія 

побудована навколо міжсекторальних (приватизація, просування експорту, освіта, 

цифрова трансформація тощо) і секторальних стимулів для збільшення іноземних 

інвестицій. Направлення інвестицій саме в Україну має ряд позитивних аспектів для 

міжнародних інвесторів82: 

► Населення України є найбільшим в Східній Європі, що для інвесторів, 

направлених на локальний ринок, є беззаперечною перевагою. На додаток до 

цього, в Україні високий відсоток людей мають середню та вищу освіту, що 

робить ринок праці України конкурентоспроможним.  

► Не дивлячись на невисокий показник ВВП на душу населення, який часто 

пов’язаний з низьким розвитком інфраструктури, фізична інфраструктура в 

Україні за окремими показниками (індекс ефективності логістики, індекс 

впровадження цифровізації) є порівняно розвиненою. Проте, збитки та 

руйнування інфраструктури у результаті військових дій після повномасштабного 

вторгнення росії, станом на червень 2022 року, уже є значними, а повні втрати 

від війни наразі важко оцінити. 

► На ринку праці України вартість найму працівника порівняно невисока, оскільки 

мінімальна та середня заробітна плата набагато нижча, ніж в країнах Європи, 

при цьому податки та збори не сильно відрізняються. Так, в Україні мінімальна 

місячна заробітна плата у 2020 році склала 175,2 дол. США, тоді як у, 

наприклад, Польщі – 666,7 дол. США, Чехії – 629 дол. США, у Німеччині – 1 763,6 

дол. США, Бельгії – 1 856,9 дол. США83. А середня місячна заробітна плата в 

Україні у 2020 році становила 430 дол. США, а в Польщі – 1 342,8 дол. США, в 

Чехії – 1 572,4 дол. США, в Німеччині – 4 045 дол. США, в Бельгії – 4 352,784. 

► Електроенергія для бізнесу в Україні коштує менше, ніж в ЄС, проте, зважаючи 

на нещодавнє приєднання України до Європейської електричної мережі  

(ENТSO-E), ця диспропорція може скоротитись. 

З іншого боку інвестори стикаються з рядом стримуючих факторів: низький рівень ВВП 

на душу населення, мало розвинене верховенство права, корупція, ненадійна судова 

влада, неефективне урядування, слабке середовище ведення бізнесу, а також  

відсутність макроекономічної стабільності. Повномасштабна війна Росії проти України, 

яка розпочалась у лютому 2022 року, несе додаткові суттєві перепони для 

інвестування в Україну.  

 
81 Офіційний веб-сайт UkraineInvest, Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну, 
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/ 
82 Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в України (2021), https://ukraineinvest.gov.ua/wp-
content/uploads/2021/08/FDI-Strategy-Section-1-The-View-from-Above-UKR.pdf 
83 Дані Міжнародної організації праці (International Labour Organization), 
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer52/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MMN_CUR_NB_A 
84 Дані Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (United Nations Economic Commission for Europe), 
https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-MELF/60_en_MECCWagesY_r.px/table/tableViewLayout1/   

https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/
https://ukraineinvest.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/FDI-Strategy-Section-1-The-View-from-Above-UKR.pdf
https://ukraineinvest.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/FDI-Strategy-Section-1-The-View-from-Above-UKR.pdf
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer52/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MMN_CUR_NB_A
https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-MELF/60_en_MECCWagesY_r.px/table/tableViewLayout1/
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В рейтингу Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index за рівнем 

інвестиційної привабливості Україна посідає 58 місце85. 

Як і у випадку з внутрішніми приватними інвестиціями, зовнішні інвестори здебільшого 

керуються фінансовими та операційними показниками проектів. Тому кожен окремо 

взятий проект залучених ПІІ може прямо сприяти досягненню окремих ЦСР, або ж 

навпаки мати ризики, наприклад, негативного впливу на довкілля, як у випадку 

інвестицій у промислові сектори. Саме тому необхідна наявність державних політик, що 

будуть сприяти залучення ПІІ в сектори, що найбільше сприяють сталому розвитку, або 

стимулювати врахування факторів ESG та широких соціальних і екологічних ризиків 

при здійсненні інвестицій.  

Додатковим фактором проведення державної політики щодо ПІІ є те, що уряд має 

можливість адаптувати політики для залучення ПІІ у стратегічні для країни галузі, або в 

галузі що стрімко розвиваються, при цьому впливаючи на внутрішній економічний 

розвиток. Так, наприклад, ПІІ можуть сприяти переходу країн, що суттєво залежать від 

продажу внутрішніх вичерпних природніх ресурсів, до розвитку більш просунутої 

виробничої діяльності, що має більшу додану вартість86.  

Українське державне керівництво здійснило значущі кроки для стимулювання 

надходження інвестицій з-за кордону. Серед них пільгові режими оподаткування та 

зборів (пільгове мито, відстрочка/звільнення від ПДВ, податкові канікули, тощо), 

здійснення проектів державно-приватного партнерства, адаптація законодавства для 

гармонізації з Європейськими ринками тощо. Уся ця діяльність покликана на створення 

привабливого середовища для приватних інвесторів та спрощення торгових процедур 

з країнами Євросоюзу87. В цей же час, війна та, як наслідок, невизначеність 

майбутнього економічного клімату в Україні як в короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі призводить до суттєвого зниження обсягів надходження 

закордонних інвестицій в країну.  

 

  

 
85 Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index, http://www.fdiattractiveness.com/ranking-history/  
86 United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2022, 
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022 
87 Офіційний веб-сайт UkraineInvest, Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну, 
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/ 

http://www.fdiattractiveness.com/ranking-history/
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/
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Сильні сторони: 

► Приватні іноземні інвестиції, як джерело фінансування ЦСР, можуть 

бути суттєвим джерелом надходжень коштів в країну. Світова 

статистика свідчить про те, що ПІІ перевищують міжнародну офіційну 

допомогу розвитку країнам з низьким і середнім доходом та стають все 

більш значним джерелом фінансування розвитку (Мал. 2.2). 

► Залучення ПІІ саме в Україну має ряд беззаперечних переваг для 

іноземних інвесторів. Такими факторами є велика кількість освіченого 

населення, розвинена фізична інфраструктура, низька вартість найму 

працівника та електроенергії. Усе це прямо сприяє залученню ПІІ в 

Україну.   

► Керівництво країни планомірно працює над залученням інвестицій, 

створюючи економічні стимули для інвесторів, адаптуючи 

законодавство та ринки до Європейських норм, а також спрощуючи 

торгові відносини з Європейськими країнами.  

 

Слабкі сторони: 

► Іноземні інвестори, подібно до місцевих, при прийняті інвестиційних 

рішень більше спираються на прибутковість проекту, аніж на його 

соціальні та екологічні аспекти. 

► Потоки ПІІ коливаються залежно від економічної ситуації в країні, 

ефективності державного управління та бізнес-середовища, що 

призводить до спаду ПІІ в періоди економічної і політичної 

нестабільності. 

 

Можливості: 

► ПІІ є зовнішніми фінансовими надходженнями, які є вкрай 

важливими для країн з обмеженими можливостями мобілізації 

внутрішніх ресурсів. Окрім безпосередніх прямих впливів, таких як 

створення виробничих активів, надходження ПІІ має супутні впливи, 

наприклад, надходження знань та технологій виробництва в країну.   

► Завдяки правильній політиці уряду країни, надходження ПІІ можуть 

сприяти ряду структурних змін в економіці країни, дозволяючи 

нарощувати виробництво та переробну промисловість та зменшуючи 

ресурсну спрямованість економіки.  

 

Загрози: 

► Невизначеність майбутнього економічного клімату в Україні через 

наслідки війни Росії проти України відштовхує міжнародних інвесторів 

від фінансування проектів в Україні.   

 

SWOT: 
прямі іноземні 

інвестиції 
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Міжнародні неурядові організації 

Міжнародні неурядові організації загалом мають більше фінансових можливостей, в 

порівнянні з місцевими, через розповсюджену мережу надходжень їх фінансування. 

Окрім цього, міжнародні фінансові організації, при здійснені своєї діяльності, 

використовують досвід і експертизу, набуті в реалізації  схожих проектів у всьому світі. 

Фактор більших можливостей та наявного досвіду створює певні переваги для 

міжнародних неурядових організацій в порівнянні з місцевими.  

Кількість неурядових організацій у світі постійно збільшується, різні організації, 

включаючи агентства ООН, все більше зосереджують свою роботу на сприянні 

досягненню Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. Спектр проектів, 

які реалізують неурядові організації у світі є дуже широким, а самі організації є цінними 

партнерами в наданні технічної допомоги, підвищенні обізнаності про ЦСР, а також у 

підтримці залучення приватного сектору до реалізації ЦСР. Крім того, деякі з таких 

організацій можуть надавати фінансування для інвестиційних інструментів, пов’язаних 

із ЦСР та брати участь в інноваційних партнерствах88. 

Як зазначалося в розділі 2.2, за даними ОЕСР, спостерігається стале зростання 

фінансування розвитку неурядовими організаціями та приватними агенціями у 

державах-членах Комітету сприяння розвитку ОЕСР - у 2014 році воно складало 

34,41 млрд дол. США, а в 2020 році  - 45,86  млрд дол. США89. Проте, це значення 

залишається суттєво меншим на фоні офіційної допомоги розвитку та інших офіційних 

потоків, які надаються державами-членами Комітету сприяння розвитку ОЕСР для 

сприяння розвитку в країнах-бенефіціарах. 

Деякі з найбільших світових недержавних організацій та їх характеристики 

представлені в таблиці нижче (Табл. 2.1). Це лише декілька організацій з тисяч, що 

існують у світі і які мають менші обсяги фінансування, проте роблять свій внесок у 

сприяння сталому розвитку. 

Табл. 2.1: Приклади найбільших світових неурядових організацій90 

Назва організації Напрям діяльності 
Річні 

надходження 

BRAC International • Зниження кількості населення, що живе за 
межею бідності (ЦСР №1); 

• Зниження рівня безробіття (ЦСР №8); 
• Боротьба зі зміною клімату (ЦСР №6, 13, 14, 

15); 
• Розширення доступу населення до медичних 

послуг (ЦСР №3); 

1,08 млрд 
дол. США 

 
88 UNCTAD (2021). Investing In the Sustainable Development Goals: The Role of Diplomats, https://unctad.org/system/files/official-
document/diaepcb2021d1_en.pdf 
89 Джерело: дані Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР), https://data.oecd.org/chart/6LgP 
90 Development aid, Top 10 largest NGOs in the world (2021), https://www.developmentaid.org/news-stream/post/124777/top-10-
largest-ngos-in-the-world 

https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2021d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2021d1_en.pdf
https://data.oecd.org/chart/6LgP
https://www.developmentaid.org/news-stream/post/124777/top-10-largest-ngos-in-the-world
https://www.developmentaid.org/news-stream/post/124777/top-10-largest-ngos-in-the-world
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Назва організації Напрям діяльності 
Річні 

надходження 

• Боротьба за гендерну рівність (ЦСР №5); 

• Розвиток освіти (ЦСР №4). 

Doctors without 
borders 

 Медична гуманітарна організація, що надає 
екстрену медичну допомогу населенню, що 
страждає від збройних конфліктів (ЦСР №3). 

2 млрд дол. 
США 

Open Society 
Foundations  

Інтернаціональна мережа неприбуткових 
організацій, метою якої є досягнення 
справедливості, розвиток демократичних 
інститутів та боротьба за права людини (ЦСР 
№16). 

500 млн дол. 
США 

 

Яскравим прикладом міжнародної неурядової організації, що здійснює свою діяльність 

в Україні, є Caritas Ukraine (Карітас України). Ця організація входить в одну з 

найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та в Європі, а в Україні 

діє впродовж останніх 28 років. Робота Caritas Ukraine сфокусована на шести основних 

напрямах: 

► Допомога дітям, молоді та сім’ям, які перебувають у кризових ситуаціях; 

► Охорона здоров’я; 

► Допомога людям з особливими потребами; 

► Соціальні проблеми міграції; 

► Допомога в надзвичайних ситуаціях; 

► Розбудова громад. 

Фінансова звітність цієї організації91 вказує, що її надходження склали майже 9,5 млн 

євро у 2020 році, при цьому витрачено було близько 9,1 млн євро. Найбільше 

фінансування було отримано від світової мережі іноземних філіалів Caritas та The 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Мал. 2.13). Щодо сфер 

витрат організації, то найбільшу частину фінансування було виділено на гуманітарну 

підтримку, розбудову громад, допомогу при міграції та сферу охорони здоров’я  

(Мал. 2.14). 

 
91 Джерело: дані з офіційного сайту Карітас України, Фінансовий Звіт (2020), https://caritas.ua/finrep/year2020/  

https://caritas.ua/finrep/year2020/
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Мал. 2.13: Надходження до Caritas Ukraine за 2020 рік в розрізі організацій92 

 

 

Мал. 2.14: Витрати Caritas Ukraine за 2020 рік у розрізі сфер діяльності93 

  

 
92 Джерело: дані з офіційного сайту Caritas Ukraine, Фінансовий Звіт (2020), https://caritas.ua/finrep/year2020/  
93 Джерело: дані з офіційного сайту Caritas Ukraine, Фінансовий Звіт (2020), https://caritas.ua/finrep/year2020/  

https://caritas.ua/finrep/year2020/
https://caritas.ua/finrep/year2020/
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Характеристики міжнародних неурядових організацій є подібними до 

внутрішніх неурядових організацій (див. SWOT у п.2.2 Неурядові 

організації) 

+ 

Сильні сторони: 

► Міжнародні неурядові організації здебільшого мають більше 

фінансових можливостей, оскільки мають розповсюджену по всьому 

світу мережу своїх надходжень, а також ширший досвід і експертизу. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT 

 

SWOT: 
міжнародні неурядові 

організації 



 

46 
 

2.4 Зовнішні державні джерела фінансування 

Гранти та позики (офіційна допомога розвитку) 

Офіційна допомога розвитку або ОДР (з англ. - official development assistance / ODA) - 

це пряма державна допомога, яка направлена на економічний розвиток і добробут 

країн, що розвиваються94. Ця допомога була започаткована Комітетом сприяння 

розвитку ОЕСР (з англ. - Development assistance committee / DAC) у 1969 році95 і досі 

залишається найбільшим джерелом зовнішньої допомоги для країн, що розвиваються. 

Потоки фінансування ОДР надходять до визначеного переліку країн-реципієнтів96 та до 

багатосторонніх установ з розвитку. ОДР може мати форму грантів, коли фінансові 

ресурси надаються країнам, що розвиваються, без відсотків і без умов для повернення, 

або пільгових позик, які мають бути погашені з відсотками, хоча і за значно нижчою 

ставкою, ніж у комерційних банків.  

 
Мал. 2.15: Еквівалент наданої офіційної допомоги розвитку як частка від валового  

       національного доходу (ВНД) країн-донорів, 2020 рік97 

 
94 OECD, Official Development Assistance (ODA), 
 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm 
95 OECD, Official development assistance – definition and coverage, 
 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 
96 OECD, DAC List of ODA Recipients (2021),  
 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-
reporting-2021-flows.pdf 
97 Джерело: інформація з публікації OECD, «Official Development Assistance (ODA)» (2020), https://www.oecd.org/dac/financing-
sustainable-development/development-finance-standards/What-is-ODA.pdf - дані OECD (2021), DAC 1 - Total official and private 
flows, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1  

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/What-is-ODA.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/What-is-ODA.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1
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За даними ОЕСР, у 2020 році загальний обсяг наданої ОДР склав близько 162 млрд дол. 

США98, що в сукупності склало 0,33% від валового національного доходу (ВНД) країн-

донорів. Детальніша інформація за країнами-донорами на Мал. 2.16 та Мал. 2.17. 
  

 
Мал. 2.16: Еквівалент наданої офіційної допомоги розвитку, 2020 рік99 

 

Допомога в рамках ОДР надається соціально важливим проектам у країнах, що 

розвиваються, спрямованих на розбудову інфраструктури, забезпечення базових 

потреб людини, розвиток громад, збереження довкілля і розвиток людського капіталу, 

а також розбудови миру, розвитку бізнес-середовища, запобігання катастрофам і 

відновлення після катастроф, а також на заходи щодо подолання змін клімату. За 

потреби також надається технічне керівництво з експлуатації та обслуговування, щоб 

забезпечити ефективне управління об’єктами та іншими системами, що фінансуються 

за рахунок грантів ОДР. 

Україна входить до переліку країн-реципієнтів ОДР, який був визначений Комітетом 

сприяння розвитку, і на постійній основі отримує фінансову допомогу. У 2020 році 

загальний обсяг отриманої Україною ОДР, включаючи позики та гранти, склав 

2 548,6 млн дол. США100 (Табл. 2.2). Найбільша частина фінансування в Україну 

надходить від світових багатосторонніх установ з розвитку - 1 421,0 млн дол. США у 

позиках та 321,9 млн дол. США у грантах. Слід відзначити стрімке зростання 

 
98 OECD, Official Development Assistance (ODA), 
 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm 
99 Джерело: інформація з публікації OECD, «Official Development Assistance (ODA)» (2020), https://www.oecd.org/dac/financing-
sustainable-development/development-finance-standards/What-is-ODA.pdf - дані OECD (2021), DAC 1 - Total official and private 
flows, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1  
100 Джерело: дані з порталу OECD, 
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:81,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+
5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/What-is-ODA.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/What-is-ODA.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:81,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:81,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021
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надходжень за рахунок суттєвого збільшення позик у 2020 році у понад 7 разів у 

порівняння з 2019 роком.  

Табл. 2.2: Офіційна допомога розвитку для України, 2016-2020 рр., млн дол. США101 

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Всього ОДР 

Загалом, з них:  1 582,3   1 205,1   1 256,6   1 306,5   2 548,4  

Країни-члени Комітету 
сприяння розвитку 

 985,3   764,6   790,6   778,0   778,9  

Інші країни  21,8   21,9   20,4   20,6   26,1  

Багатосторонні 
установи з розвитку 

 569,5   413,5   445,5   507,9   1 743,4  

з них, гранти 

Загалом, з них:  1 148,6   1 090,9   1 153,6   1 111,0   1 084,6  

Країни-члени Комітету 
сприяння розвитку 

 641,6   749,7   763,7   745,3   736,7  

Інші країни  21,8   21,9   20,4   20,6   26,1  

Багатосторонні 
установи з розвитку 

 479,6   314,2   369,5   345,1   321,9  

з них, позики 

Загалом, з них: 433,7  114,2  82,3  189,6  1 457,9  

Країни-члени Комітету 
сприяння розвитку  

343,8  14,9  6,3  26,8  37,0  

Інші країни н/д н/д н/д н/д 0,03  

Багатосторонні 
установи з розвитку 

89,9  99,3  76,0  162,8  1 421,0  

Україна на регулярній основі отримує ОДР в якості і грантів і кредитів, а зважаючи на 

наслідки війни Росії проти України така допомога буде вкрай актуальною надалі. За 

оцінками НБУ, втрати фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та 

інфраструктури на початок травня 2022 року сягнули 100 млрд дол. США – це 

еквівалент 50% ВВП України за 2021 рік102. При цьому, загальна сума зовнішнього 

державного та гарантованого державою боргу складала 59,81 млрд дол. США станом 

на травень 2022 року103.  В такому контексті важливим буде нарощення фінансової 

допомоги саме використовуючи інструмент грантів, оскільки збільшення частки 

допомоги в якості позик призведе до збільшення боргових зобов’язань.  

 
101 Джерело: дані з порталу OECD, 
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:81,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+
5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021 
102 Національний Банку України (2022). Звіт про фінансову стабільність, https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-
H1.pdf?v=4  
103 Міністерство фінансів України, Державний та гарантований державою борг,  https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-
garantovanij-derzhavju-borg 

https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:81,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:81,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
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Сильні сторони: 

► Офіційна допомога розвитку (ОДР) є найбільшим зовнішнім 

державним джерелом надходжень в Україну та має направленість на 

соціальні та екологічні проекти. Це робить її важливим джерелом 

фінансування досягнення ЦСР.  

► Частина коштів ОДР надходить у формі грантів. Залучення коштів 

за рахунок грантів є безповоротним, таким чином держави можуть 

отримувати фінансування не беручи на себе додаткових боргових 

зобов’язань. Особливо ця перевага актуальна для країн з невисокими 

рівнями доходів. 

► В рамках ОДР окрім фінансових надходжень також надається 

допомога у вигляді технічної підтримки та консультацій щодо 

ефективного управління та технічного керівництва з експлуатації 

об’єктів інфраструктури чи інших систем, що фінансуються за рахунок 

ОДР. 

 

Слабкі сторони: 

► Частина ОДР надається у вигляді пільгових позик - у 2020 році 

більшість допомоги для України надійшла саме у формі позик. Це 

призводить до збільшення державних зобов’язань. 

 

Можливості: 

► Поточний рівень ОДР складає близько 0,3% від валового 

національного доходу (ВНД) країн-донорів, тоді коли цільовий 

показник становить 0,7%. Тому ймовірним є продовження тренду до 

зростання обсягу ОДР. Зважаючи на вторгнення Росії в Україну, 

очікуваним є спрямування більшого обсягу допомоги на подолання 

наслідків війни в Україні. 

 

Загрози: в контексті фінансування сталого розвитку не виявлені 

 

 

 

 

  

 

SWOT: 
гранти та позики 

(офіційна допомога 
розвитку) 
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Інші офіційні потоки 

Інші офіційні потоки або ІОП (англ. - other official flows / OOF) визначаються як 

транзакції офіційного (державного) сектору з країнами, що входять до списку 

реципієнтів офіційної допомоги розвитку, визначеного Комітетом сприяння розвитку 

ОЕСР. Цей вид допомоги виокремлюється від ОДР, оскільки не відповідає окремим 

критеріям ОДР або тому що першочергово не спрямований на розвиток, або тому що 

складається з грантів на менше, ніж 25%. Ця категорія допомоги включає експортні 

кредити, надані безпосередньо одержувачу допомоги офіційним органом чи установою 

(офіційні прямі експортні кредити); чисте придбання урядами та центральними 

кредитно-грошовими установами цінних паперів, випущених багатосторонніми 

банками розвитку на ринкових умовах; субсидії (гранти) приватному сектору для 

пом'якшення його кредитів країнам, що розвиваються; а також кошти на підтримку 

приватних інвестицій104.  

ІОП складають приблизно одну третю частину від сукупного обсягу офіційної 

фінансової допомоги країнам, що розвиваються (Мал. 2.17). Проте для країн з середнім 

рівнем доходу ІОП досягає до половини від загального фінансування розвитку, в той 

час коли в найменш розвинених країн та інших країнах з низьким рівнем доходу складає 

лише приблизно 10%.  

 

 

Мал. 2.17: Офіційні фінансові потоки до країн, що розвиваються (валові виплати в цінах  
                    2019 року)105 

 

 
104 OECD, Other official flows (OOF) (indicator), https://www.oecd-ilibrary.org/development/other-official-flows-
oof/indicator/english_6afef3df-en 
105 Джерело: інформація з публікації World Bank Group, «A Changing Landscape: Trends in official financial flows and the aid 
architecture» (листопад 2021), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-
0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf - дані 
OECD DAC Tables 2a and 2b 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/other-official-flows-oof/indicator/english_6afef3df-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/other-official-flows-oof/indicator/english_6afef3df-en
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf
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Мал. 2.18: Офіційні фінансові потоки по країнам з різними доходами (валові виплати в цінах  
                   2019 року)106 

 

 

Мал. 2.19: Офіційні фінансові потоки по країнам з різними доходами (в цінах 2019 року)107 

 
106 Джерело: інформація з публікації World Bank Group, «A Changing Landscape: Trends in official financial flows and the aid 
architecture» (листопад 2021), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-
0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf - дані 
OECD DAC Tables 2a and 2b 
107 Джерело: інформація з публікації World Bank Group, «A Changing Landscape: Trends in official financial flows and the aid 
architecture» (листопад 2021), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-
0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf - CRS 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9eb18daf0e574a0f106a6c74d7a1439e-0060012021/original/A-Changing-Landscape-Trends-in-Official-Financial-Flows-and-the-Aid-Architecture-November-2021.pdf
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У 2020 році надходження ІОП до України склали 1 669,1 млн дол. США, що є 

найбільшим значенням з 2016 року108. В порівнянні, офіційна допомога розвитку (ОДР) 

для України в 1,5 рази більша за надходження інших офіційних потоків в Україну. 

Табл. 2.3: Надходження інших офіційних потоків в Україну, 2016-2020 рр., млн дол. США 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всього інші офіційні 
потоки, з них: 

1 128,70 573,28 1 031,47 1 557,16 1 669,10 

Країни-члени Комітету 
сприяння розвитку 

11,16 9,29 13,94 86,93 42,34 

Багатосторонні 
установи з розвитку 

1 117,54 563,99 1 017,51 1 470,23 1 626,76 

 

За визначенням, ІОП є такими, що можуть бути не спрямовані першочергово на 

розвиток або мають невелику грантову складову. ІОП зазвичай включають непільгові 

кредити, які особливо важливі для країн, які перейшли до категорії країн з середнім 

рівнем доходу, але все ще мають труднощі з отриманням доступного фінансування на 

приватних ринках. Він також включає інструменти, які можуть використовувати 

приватне фінансування, наприклад, змішане фінансування, що спрямовує приватний 

капітал на проекти у сфері сталого розвитку, одночасно забезпечуючи фінансову 

віддачу інвесторам. В цьому контексті, ІОП цінне з точки зору мобілізації додаткових 

державних і приватних ресурсів для потреб фінансування сталого розвитку.  

  

  

 
108 OECD, Other official flows (OOF) (Ukraine), 
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:2,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5
:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021  

https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:2,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:182,4:2,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:182+4:1,2,80,81,116,G27+7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:1,2,25,26,77+6:2016,2017,2018,2019,2020,2021
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Сильні сторони: 

► Хоч надходження інших офіційних потоків (ІОП) в Україну є 

меншими за офіційну допомогу розвитку (ОДР), вони все ще є доволі 

значними надходженнями в абсолютному значенні. 

 

Слабкі сторони: 

► За визначенням, проекти, що фінансується ІОП не є такими, що 

першочергово спрямовані на розвиток і ЦСР або мають невелику 

грантову складову. Зазвичай ІОП включають непільгові кредити. 

 

Можливості: 

► ІОП використовує інструменти такі, як змішане фінансування, що є 

важливим з точки зору того, що мобілізуються ще й приватний капітал 

задля для фінансування сталого розвитку. 

 

Загрози: 

► У зв’язку з економічними наслідками війни Росії проти України, 

залучення великої кількості ІОП може бути проблематичним, оскільки 

включає непільгові кредити. Актуальнішими можуть бути гранти та 

пільгові кредити в межах офіційної допомоги розвитку. 

 

 

 

 

 

  

 

SWOT: 
інші офіційні потоки 
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3. Аналіз інструментів фінансування  

Разом з розвитком та поширенням джерел фінансування у світі, підходи до 

фінансування та фінансові інструменти набувають більшої різноманітності. Способи 

мобілізації та ефективного використання фінансових ресурсів у контексті сталого 

розвитку стають все більш інноваційними та диверсифікованими. Крім того, 

посилюється співпраця між державними та приватними організаціями для досягнення 

результатів у сфері сталого розвитку.  

Хоча деякі з цих інструментів і підходів широко використовуються (наприклад, зелені 

облігації), масштаб використання інших залишається незначним, незважаючи на їх 

потенціал. Перешкоди для їх подальшого використання відрізняються залежно від 

кожного інструменту, і включають: обмеження можливостей (рівень експертності 

фінансистів і бенефіціарів), нестача публічної інформації, законодавчі обмеження 

(наприклад, обмеження щодо отримання й використання грошей), а також політичні 

обмеження (відсутність інтересу). 

Попри те, що різноманітність фінансових інструментів є беззаперечно позитивним 

явищем, це значно ускладнює процес прийняття рішень. Перед керівництвами країн 

повстає завдання визначити які джерела надходжень для них є актуальними, на які з 

них вони можуть претендувати, як отримати до них доступ, як використати ці ресурси 

для отримання трансформаційних змін і як розробити економічно ефективні методи  

оцінки для подання заявок, моніторингу та оцінки результатів. Тому деякі країни 

покладаються на підтримку партнерів з розвитку, таких як ПРООН та інших, в процесі 

виконання зазначених завдань. 

На практиці лише деякі країни змогли ефективно використати деякі з інноваційних 

фінансових інструментів. Наприклад, у країнах із середнім рівнем доходу 

спостерігається тенденція до використання змішаних механізмів фінансування для 

здійснення інвестицій в інфраструктуру та/або випуску зелених облігацій. Такий підхід 

до фінансування є проблематичним для реалізації країнами з низьким рівнем доходу. 

Незначні обсяги використання інструментів фінансування ЦСР такими країнами 

пояснюються тим, що постачальники фінансових послуг не схильні до використання 

інноваційних підходів у більш ризикованому середовищі. Тому сприяння розвитку 

потенціалу є необхідним для країн, які прагнуть максимізувати можливості завдяки 

використанню більш складних фінансових інструментів109. 

3.1 Державно-приватне партнерство 

Державно-приватне партнерство (ДПП) – система взаємодії державних і приватних 

партнерів, при якій ресурси обох об’єднуються з відповідним розподілом між ними 

 
109 UNDP (2018). Financing the 2030 Agenda: An Introductory Guidebook for UNDP Country Offices, https://www.uncclearn.org/wp-
content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf 

https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/financing_the_2030_agenda_co_guidebook.pdf
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ризиків, відповідальності та винагороди (відшкодувань). Метою ДПП в Україні є 

взаємовигідна довгострокова співпраця у створенні (відновленні) нових та/або 

модернізації (реконструкції) наявних об’єктів, які потребують залучення інвестицій, та 

у користуванні (експлуатації) такими об’єктами110. 

Державно-приватне партнерство є ключовим джерелом фінансування для країн, що 

розвиваються, або які відбудовують економіку в несприятливих для цього умовах. 

Реалізація таких проектів дозволяє залучити приватний капітал в інфраструктуру, 

таким чином забезпечивши стрімке економічне зростання, без суттєвих вкладень з боку 

держави. У зв’язку з війною Росії проти України виникає гостра необхідність реалізації 

механізму ДПП. Виконання масштабних модернізаційних проектів в різних секторах 

економіки потребує значних інвестиційних ресурсів, потужним джерелом яких може 

стати приватний бізнес. Водночас, в умовах посткризового розвитку зростає інтерес 

бізнесу до державної підтримки, яка дозволить знизити ризики приватних інвестицій, 

підвищити надійність інвестиційних проектів для кредитних організацій. Важливим 

аспектом державно-приватного партнерства є рівноправність партнерів. Тобто, 

правова форма реалізації проектів забезпечує інвестору привабливість, безпеку 

вкладення коштів в державну власність, і при цьому реалізується основна мета 

проекту. Державно-приватне партнерство може стати найактуальнішим механізмом 

для вирішення соціально-економічних проблем в Україні, сприяючи таким чином 

досягненню ЦСР. 

У 2019 році Європейська економічна комісія ООН ухвалила концепцію «ДПП на користь 

людей» (People-first PPPs) та Керівні принципи ДПП для досягнення Цілей сталого 

розвитку111. Модель «ДПП на користь людей» має вирішальне значення для підготовки 

та реалізації проектів ДПП з метою досягнення Цілей сталого розвитку через інвестиції 

в інфраструктуру, створення цінності для людей. Модель «ДПП на користь людей» має 

на меті створення «цінності для людей», окрім заохочення притоку приватних 

інвестицій. 

Відповідно до цієї моделі, проекти ДПП тепер мають оцінюватися за такими 

параметрами: 

1. Розширення доступу до основних послуг та сприяння справедливості. 

2. Покращення екологічної стійкості, скорочення викидів CO2 для переходу до 

зеленої економіки. 

3. Підвищення економічної ефективності проекту. 

4. Бути придатним для тиражування, щоб проекти ДПП можна було розширити та 

досягти трансформаційного впливу. 

5. Залучення всіх зацікавлених сторін112. 

 
110 Міністерство інфраструктури України, Державно-приватне-партнерство, 
https://mtu.gov.ua/content/erzhavnoprivatne-partnerstvo-publicprivate-partnerships.html 
111 Guiding Principles on People-first Public-Private Partnerships in support of the United Nations Sustainable Development Goals. 
ECE/CECI/2019/5, https://unece.org/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_2019_05-en.pdf 
112 United Nations Economic Commission for Europe, What are People-first PPPs?, https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-
ppps/what-are-people-first-ppps/  

https://mtu.gov.ua/content/erzhavnoprivatne-partnerstvo-publicprivate-partnerships.html
https://unece.org/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_2019_05-en.pdf
https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-ppps/what-are-people-first-ppps/
https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-ppps/what-are-people-first-ppps/
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Перші відображення моделі «ДПП на користь людей» в українському законодавстві 

відбулися у Наказі Мінекономіки № 1067 від 14.12.2021 року «Про затвердження 

Методики аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства»113. 

Відповідно до прийнятих змін, на всіх стадіях аналізу проект ДПП повинен 

узгоджуватися із Методологію Європейської економічної комісії ООН з оцінки 

державно-приватного партнерства на благо людей в інтересах досягнення Цілей 

сталого розвитку114. 

Іншим важливим кроком було прийняття Верховною Радою України у лютому 2022 

року законопроекту № 5090 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках 

державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів»115. З 

прийняттям законопроекту №5090 буде запроваджений ефективний механізм 

державного фінансування довгострокових зобов’язань за проектами ДПП (у т. ч. 

концесії), державна підтримка приватному партнеру буде гарантованою, 

передбачуваною та пріоритетною, що є позитивним сигналом для ринку та потенційних 

інвесторів116. 

Міжнародний досвід 

У 2021 році в країнах Європи (ЄС-27 і Велика Британія) було реалізовано близько 40 

проектів ДПП на суму 8 млрд євро, що на 13% менше порівняно із 2020 роком (9,2 млрд 

євро)117 (Мал. 3.1). Найбільша кількість укладених угод ДПП спостерігалася в Італії, де 

в 2021 році було реалізовано 3 проекти загальною вартістю 2,2 млрд євро. Франція 

посіла друге місце за величиною ринку ДПП загальним обсягом 1,4 мільярда євро. 

За секторами впровадження ДПП як в грошовому еквіваленті, так і за кількістю 

проектів, лідером став сектор транспорту (16 проектів на загальну суму в майже 6 млрд 

євро). Окрім інфраструктурних проектів, ДПП також стало ефективним інструментом у 

таких напрямах як захист довкілля, освіта, захист здоров’я та енергетика (Мал. 3.2). 

Застосування інструменту ДПП в даних секторах свідчить про його ефективність для 

залучення як приватних, так і державних коштів, з метою фінансування різних сфер 

сталого розвитку та комплексного досягнення ЦСР. 

 
113 Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методики аналізу ефективності здійснення державно-приватного 
партнерства» № 1067 від 14.12.2021 року, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-22#Text  
114 People-first Public-Private Partnerships Evaluation Methodology for the Sustainable Development Goals. 
ECE/CECI/WP/PPP/2021/3, https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_CECI_WP_PPP_2021_03-en.pdf 
115 Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації 
договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів, 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71124  
116 Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (2022). Прийнято в другому читанні законопроект про 
довгострокові зобов’язання в рамках здійснення ДПП, https://pppagency.me.gov.ua/uk/pryjnyato-v-drugomu-chytanni-
zakonoproekt-pro-dovgostrokovi-zobovyazannya-v-ramkah-zdijsnennya-dpp/ 
117Європейський експертний центр державно-приватного партнерства, Огляд європейського ринку державно-приватного 
партнерства у 2021 році, 
https://www.eib.org/attachments/publications/epec_market_update_2021_en.pdf  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-22#Text
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_CECI_WP_PPP_2021_03-en.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71124
https://pppagency.me.gov.ua/uk/pryjnyato-v-drugomu-chytanni-zakonoproekt-pro-dovgostrokovi-zobovyazannya-v-ramkah-zdijsnennya-dpp/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/pryjnyato-v-drugomu-chytanni-zakonoproekt-pro-dovgostrokovi-zobovyazannya-v-ramkah-zdijsnennya-dpp/
https://www.eib.org/attachments/publications/epec_market_update_2021_en.pdf
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Мал. 3.1: ДПП в країнах Європи за вартістю та кількістю проектів (2012-2021)118 

 

 
Мал. 3.2: Кількість та вартість проектів ДПП в Європі у розрізі секторів у 2021 році119 

 

 
118 Джерело: дані зі звіту European Investment Bank (EIB), «Market Update Review of the European public-private partnership market 
in 2021» (березень 2022), https://www.eib.org/attachments/publications/epec_market_update_2021_en.pdf  
119 Джерело: дані зі звіту European Investment Bank (EIB), «Market Update Review of the European public-private partnership market 
in 2021» (березень 2022), https://www.eib.org/attachments/publications/epec_market_update_2021_en.pdf  

https://www.eib.org/attachments/publications/epec_market_update_2021_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/epec_market_update_2021_en.pdf
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Український досвід 

Міністерство економіки України є центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державно-

приватного партнерства. За даними Мінекономіки, в Україні станом на 01.01.2022 на 

умовах ДПП укладено 193 договори, з яких реалізується 31 договір. 

 

 

Мал. 3.3: Договори, укладені на умовах ДПП, які реалізуються в Україні станом на  
                 01.01.2022 р.120  

 

Згідно з відомостями Мінекономіки найбільше договорів ДПП припадає на сфери 

«Виробництво, розподілення та постачання електричної енергії» та «Збір, очищення та 

розподілення води», які можна віднести до реалізації ЦСР №7 «Доступна та чиста 

енергія» та ЦСР №6 «Чиста вода та належні санітарні умови». 

З метою зміцнення інституційної спроможності, як на центральному, так і на місцевому 

рівнях у 2019 році була заснована Державна організація «Агенція з питань підтримки 

державно-приватного партнерства» (далі – Агенція ДПП). Запуск Агенції ДПП 

покликаний сприяти реалізації якісно нових проектів, передусім у сфері української 

інфраструктури, що забезпечить приріст інвестицій, сформує нові робочі місця та 

сприятиме зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів. До діяльності Агенції ДПП 

входить121: 

► визначення потенційних проектів; 

 
120 Джерело: дані щодо стану здійснення ДПП в Україні, Міністерство економіки України, 
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-
1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini  
121 Державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства», 
https://pppagency.me.gov.ua/uk/about/ 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
https://pppagency.me.gov.ua/uk/about/
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► сприяння необхідним дослідженням; 

► пошук інвесторів; 

► сприяння підготовки тендерної документації; 

► управління договорами ДПП.  

За словами директорки Агенції ДПП Ніко Гачечиладзе122, передумовами успішного 

використання ДПП в Україні будуть: 

► Чіткий і зрозумілий список життєздатних проектів. 

• забезпечення прозорості та доступності переліку проектів із відновлення в 

Україні; 

• попередня оцінка та визначення пріоритетів проектів із застосуванням 

системного галузевого підходу. 

► Стандартизована процедура підготовки проектів ДПП. 

• спрощена процедура підготовки проектів ДПП; 

• підготовка зразків пакетів тендерної документації та договорів для проектів у 

різних сферах. 

► Прозорі процедури відбору інвесторів. 

• забезпечення прозорості процедур відбору інвестора через електронну 

систему закупівель (ІТ-платформу) ДПП, розроблену за підтримки ЄБРР 

відповідно до стандартів ЄС; 

• функціонування постійних кваліфікованих конкурсних комісій. 

► Залучення радників до підготовки проектів з відновлення. 

• залучення міжнародних фінансових інституцій як стратегічного радника 

уряду для участі у відборі проектів, визначенні пріоритетів проектів, 

підготовці зразків пакетів тендерної документації та контрактів; 

• залучення кваліфікованих радників для підготовки кожного з проектів ДПП. 

За оцінками НБУ, внаслідок повномасштабної війни Росії проти України втрати 

фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури станом на 

травень сягнули 100 млрд дол. США123. Тому перед Україною у майбутньому 

стоятимуть значні інфраструктурні виклики. Механізм ДПП слугуватиме ефективним 

інструментом для якісної реалізації цього процесу. 

Проекти ДПП мають фінансову й технічну міжнародну підтримку, а також дають 

можливість розподілити фінансову відповідальність між державним та приватним 

партнерами, що робить ДПП універсальним інструментом залучення фінансування. До 

того ж, необхідність будівництва та реконструкції багатьох соціально важливих 

інфраструктурних об’єктів, які досі знаходяться у державній власності та є 

 
122 Державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства», Щорічний конгрес WAPPP, (2022), 
https://pppagency.me.gov.ua/uk/shhorichnyj-kongres-wappp-mehanizm-dpp-dlya-dosyagnennya-czilej-27-sesiyi-konferencziyi-storin-
cop27-ta-poza-yiyi-mezhamy/ 
123 Офіційний сайт Національного Банку України, Звіт про фінансову стабільність, 2022, 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4  Національний Банку України (2022). Звіт про фінансову 
стабільність, https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4  

https://pppagency.me.gov.ua/uk/shhorichnyj-kongres-wappp-mehanizm-dpp-dlya-dosyagnennya-czilej-27-sesiyi-konferencziyi-storin-cop27-ta-poza-yiyi-mezhamy/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/shhorichnyj-kongres-wappp-mehanizm-dpp-dlya-dosyagnennya-czilej-27-sesiyi-konferencziyi-storin-cop27-ta-poza-yiyi-mezhamy/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
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недоступними для приватних інвестицій, відкриває великі можливості для досягнення 

спільного інтересу партнерів обох сторін. 

З іншого боку, розвиток ДПП представляє деякі складнощі. Негативними факторами 

для такого розвитку є недосконалість процесу реалізації ДПП, а саме відсутність 

прозорого механізму операційної діяльності на всіх стадіях реалізації та оцінки 

ефективності проектів, відсутність кваліфікованих кадрів. Крім того, необхідним є 

створення чіткої процедури реалізації проектів ДПП та узгодження її з законодавчою 

базою. На даний момент не існує єдиного визначеного підходу для такої реалізації. 

Також, кількість потенційних учасників зі сторони приватного сектору є досить 

обмеженою через необхідність здійснення великих обсягів інвестицій. 

Додаткові виклики виникають також зі сторони державних органів. Труднощі реалізації 

проектів ДПП створює неефективна взаємодія між державними та місцевими органами 

влади й складність процедури погодження проектів через Кабінет Міністрів. До того ж 

щорічний процес з формування бюджету на наступний рік має включати в себе 

фінансування таких проектів зі сторони держави, а це розширює часові рамки 

реалізації проекту. Усе це разом зі швидкою зміною політики держави та законодавчої 

бази, фактично знімає відповідальність з держави за невиконання своїх обов’язків 

перед приватними партнерами. 
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Сильні сторони: 

► ДПП забезпечує залучення до фінансування розвитку не тільки 

державного, а і приватного капіталу, при цьому ризики розподіляються 

між всіма учасниками. 

► ДПП дає можливість здійснювати будівництво та реконструкцію 

важливих інфраструктурних об’єктів, що перебувають у державній чи 

комунальній власності, які мають соціальну користь та стимулюють 

економічну активність. 

► Заснування Агенції з питань підтримки державно-приватного 

партнерства» (Агенції ДПП) у 2019 році дозволить сприяти реалізації 

якісно нових проектів ДПП в Україні. 

Слабкі сторони: 

► Ефективність механізму ДПП вимагає врегульованої і 

гармонізованої законодавчої бази, що регулює відповідні відносини, та 

ефективних організаційних процесів та загалом державного 

управління. 

Можливості: 

► ДПП може стати ефективним механізмом для відновлення 

інфраструктурних об’єктів, які зазнали значних руйнувань внаслідок 

війни Росії проти України. 

► Європейська економічна комісія ООН ухвалила модель «ДПП на 

користь людей», що безпосередньо покликана максимізувати 

суспільну корисність проектів ДПП і спрямувати інвестиції на сталий 

розвиток. Українське законодавство вже частково враховує 

положення цієї моделі, а повноцінне узгодження законодавства з 

положеннями моделі «ДПП на користь людей» дозволить більш 

ефективно реалізувати ЦСР за допомогою інструменту ДПП. 

► Прийняття законопроекту № 5090 «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин 

під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного 

партнерства, у тому числі концесійних договорів» запровадить 

ефективний механізм державного фінансування довгострокових 

зобов’язань за проектами ДПП (у т. ч. концесії), що буде позитивним 

сигналом для ринку та потенційних інвесторів. 

Загрози: 

► Економічне становище та верховенство права і довіра до влади 

відіграють важливу роль у приваблені інвесторів до проектів ДПП. 

Тому економічна-політична нестабільність, що підсилюється 

невизначеністю та збитками у результаті війни Росії проти України, а 

також ще досі не врегульоване питання державних гарантій інвестору 

негативно впливають на залучення інвесторів до проектів ДПП.  

 

SWOT: 
державно-приватне 

партнерство 
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3.2 Облігації, направлені на досягнення ЦСР 

Облігації, направлені на досягнення ЦСР, в усіх своїх різновидах, набувають все 

ширшого застосування на світовому ринку позик. Їх ключовим аспектом є 

використання отриманих надходжень від продажу облігацій на екологічні або 

соціально важливі проекти, або на виконання певних показників сталого розвитку. 

Інвестори отримують звіти щодо реалізованих проектів, таким чином контролюючи 

виповнення зобов'язань емітентом. Загалом інструмент облігацій для досягнення ЦСР 

стає все більш актуальним, дозволяючи таким чином мобілізувати більші обсяги 

приватних ресурсів. Створення ринку облігацій, спрямованих на досягнення ЦСР, має 

беззаперечні позитивні впливи на економіку країни та на соціальні сфери життя 

громадян. Наприклад, мультиплікаційний ефект залучення інвестицій у ключові 

сектори економіки, розвиток ринку цінних паперів та покращення інвестиційної 

привабливості, ділового клімату та конкурентоспроможності країни124. 

В контексті сталого розвитку розглядають різні види облігацій: зелені облігації (з англ. 

– green bond), соціальні облігації (з англ. – social bond), облігації сталого розвитку (з 

англ. – sustainability bond) та облігації, пов’язані зі сталим розвитком (з англ. – 

sustainability-linked bond). Принциповою відмінністю таких облігацій є цільове 

використання фінансів, отриманих від продажу облігацій, на різні проекти пов’язані з 

ЦСР.  

Головним аспектом зелених облігацій є використання доходів від продажу таких 

облігацій на реалізацію відповідних зелених проектів, які мають бути належним чином 

прописані в юридичній документації цінного паперу. Усі визначені екологічні проекти 

повинні забезпечувати чіткі екологічні переваги, які будуть оцінені та, за можливості, 

кількісно визначені емітентом. Основною метою таких проектів є досягнення наступних 

екологічних цілей: пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптація до зміни клімату, 

збереження природних ресурсів, збереження біорізноманіття, запобігання та контроль 

забруднення125. 

Соціальні облігації – це тип облігацій, надходження від продажу яких мають бути 

частково або повністю використані на фінансування або рефінансування соціальних 

проектів. Соціальними проектами вважаються такі, що націлені на вирішення або 

пом'якшення певної соціальної проблеми та/або мають за мету досягти позитивних 

соціальних результатів. Напрями соціальних проектів включають в себе: доступність 

базових інструментів (питної води, електроенергії, медицини), доступне утримання 

житла, скорочення безробіття, соціально-економічний розвиток і розширення прав і 

можливостей. Важливим фактором в соціальних облігаціях є націлення на найбільш 

незахищені групи людей126: люди, що живуть за межею бідності; маргіналізовані або 

 
124 Держенергоефективності, Запровадження ринку зелених облігацій в Україні, 
https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezentatsiya_green_bonds_lipen%CA%B9%202021%20%281%29.pdf 
125 International Capital Market Association, Green Bond Principles, (2021), 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf 
126 International Capital Market Association, Social Bond Principles, (2021), 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Social-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf 

https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezentatsiya_green_bonds_lipen%CA%B9%202021%20%281%29.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Social-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf
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відчужені спільноти; люди з обмеженими можливостями; мігранти та переміщені особи; 

люди, що не отримують доступу до основних товарів та послуг; безробітні; жінки та/або 

сексуальні меншини; люди похилого віку; люди, що постраждали внаслідок катастроф; 

інші вразливі групи. 

Облігації сталого розвитку є певною мірою поєднанням зелених та соціальних 

облігацій. Надходження від таких облігацій використовуються на фінансування або 

рефінансування комбінації екологічних та соціальних проектів. При чому, вимоги до 

проектів та процедури операцій з облігаціями сталого розвитку відповідають 

процедурам і зелених, і соціальних облігацій. Вважається, що певні соціальні проекти 

мають супутні екологічні переваги і навпаки, деякі зелені проекти можуть позитивно 

впливати на соціальну складову. Таким чином, класифікація облігації, чи вона є 

зеленою, соціальною чи облігацією сталого розвитку, визначається самим емітентом 

відповідно до цілей проекту127.  

Найширшим поняттям з усіх різновидів облігацій, що використовуються для досягнення 

ЦСР, є облігації, пов’язані зі сталим розвитком. Фактично емітент бере на себе 

зобов’язання досягти певних цілей пов’язаних з ESG аспектами та сталим розвитком в 

цілому, проте направляє інвестиції, отримані від продажу облігації, на проекти, які не 

обов’язково є зеленими або соціальними. Якщо у випадку соціальних або зелених 

облігацій одним з ключових елементів є визначення проекту, у який в подальшому буде 

інвестовано, то у в випадку з облігаціями, пов’язаними зі сталим розвитком, ключовим 

є визначення цільових показників128. 

 
Мал. 3.4: Ключові принципи облігацій129 

 
127 International Capital Market Association, Sustainability Bond Principles, (2021), 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Sustainability-Bond-Guidelines-June-2021-
140621.pdf 
128 International Capital Market Association, Sustainability-linked Bond Principles, (2021), 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-
2020-171120.pdf 
129 Джерело: інформація з публікації International Finance Corporation, «SBFN - Sustainable Finance Instruments Working Group» 
(2022), https://sbfnetwork.org/wp-content/uploads/pdfs/working-groups-sustainable-finance/DeniseOdaro_SBFN_SFIWG.pdf  

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Sustainability-Bond-Guidelines-June-2021-140621.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Sustainability-Bond-Guidelines-June-2021-140621.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
https://sbfnetwork.org/wp-content/uploads/pdfs/working-groups-sustainable-finance/DeniseOdaro_SBFN_SFIWG.pdf
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Загальна кількість випущених облігацій у світі у 2020 році склала 1 744, а обсяг 

фінансів, мобілізованих на сталий розвиток за допомогою інструменту облігацій, 

становив 608,8 млрд дол. США. Через пандемію COVID-19 у світі стався бум на випуск 

соціальних облігацій, збільшуючи таким чином свої обсяги фінансування з 17 млрд дол. 

США у 2019 році до 165 млрд дол. США у 2020. Разом з тим, обсяги облігацій сталого 

розвитку також зросли й досягли майже 140 млрд дол. США у 2020 році. Через 

зменшення активності бізнесу на початку 2020 року, випуск зелених облігацій дещо 

призупинився, але набрав обертів з другої половини 2020 року і досяг позначки 295,9 

млрд доларів США. Зелені облігації становлять майже половину загального обсягу 

грошових потоків облігацій, направлених на досягнення ЦСР  і тенденція до збільшення 

їх частки все ще зберігається. Це обумовлено тим, що світова економіка 

відновлюватися після пандемії, та емітенти шукають способи залучення коштів на 

фінансування проектів, пов’язаних зі збереженням довкілля. Хоча фінансування 

заходів з подолання викликів пандемії вже не є настільки необхідним, увага до 

соціальних та екологічних ініціатив посилилась. Статистика щодо випуску облігацій у 

світі на Мал. 3.5, Мал. 3.6, Мал. 3.7130. 

 

  

Мал. 3.5: Огляд ринку облігацій у світі, 2020 рік131 

 

 
130 Джерело: інформація з публікації Environmental Finance, «Sustainable Bonds Insight 2021», https://www.environmental-
finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf 
131 Джерело: інформація з публікації Environmental Finance, «Sustainable Bonds Insight 2021», https://www.environmental-
finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf - на основі даних на платформі https://efdata.org/ 

https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://efdata.org/
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Мал. 3.6: Найбільші країни-емітенти на ринку облігацій у 2020 році132 

 
132 Джерело: інформація з публікації Environmental Finance, «Sustainable Bonds Insight 2021», https://www.environmental-
finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf - на основі даних на платформі https://efdata.org/  

https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://efdata.org/
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Мал. 3.7: Випуск державних облігацій країнами світу133 

 

На даний момент з усіх згаданих вище видів облігацій в Україні запущений механізм 

зелених облігацій. Передумовами випуску зелених облігацій стала Енергетична 

стратегія України до 2035 року134, в якій вказуються амбітні цілі щодо зниження 

викидів CO2 на 20% та досягнення частки електричної енергії, виробленої з 

відновлювальних джерел енергії, в 25% від загального обсягу. Зелені облігації як 

окремий вид цінних паперів були запроваджені 1 липня 2021 року разом з новою 

редакцією Закону України №3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки»135. Потенціал залучення фінансування в екологічні проекти, за інформацією 

Держенергоефективності, оцінюється близько 73 млрд дол. США до 2030 року136. 

Серед основних напрямків використання коштів є проекти з розвитку відновлювальних 

джерел енергії та альтернативних видів палива, енергоефективності, утилізації та 

переробки відходів, розвитку екологічно чистого транспорту, збереження флори і 

фауни та водних ресурсів. Емітентом таких цінних паперів можуть бути державні 

органи (наприклад Міністерство фінансів України), приватні підприємства, 

муніципалітети, міжнародні фінансові організації або ж спеціально створені фінансові 

установи.  

 
133 Джерело: інформація з публікації Environmental Finance, «Sustainable Bonds Insight 2021», https://www.environmental-
finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf - на основі даних на платформі https://efdata.org/ 
134 Міністерство енергетики України, Енергетична стратегія України до 2035 року, (2017), 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 
135 Верховна Рада України, Закону України №3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», (2022), 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 
136 Держенергоефективності України, Запровадження ринку зелених облігацій в Україні, 
https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezentatsiya_green_bonds_lipen%CA%B9%202021%20%281%29.pdf 

https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2021.pdf
https://efdata.org/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15%23Text
https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezentatsiya_green_bonds_lipen%CA%B9%202021%20%281%29.pdf
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На практиці відомо, що інструментом зелених облігацій та облігацій, пов’язаних зі 

сталим розвитком, скористувалась державна компанія  НЕК «Укренерго». Сума 

випуску облігацій склала 825 млн дол. США з дохідністю 6,875% та терміном на 5 років. 

Щодо цільового використання коштів, то більша частина цього фінансування буде 

витрачена на погашення заборгованості компанії перед ДП «Гарантований покупець», 

а всі інші кошти будуть витрачені на фінансування екологічних ініціатив НЕК 

«Укренерго». Єврооблігації НЕК «Укренерго» є найбільшим випуском єврооблігацій 

українськими несуверенними емітентами за весь період, а також найбільшим випуском 

зелених єврооблігацій емітентами з України та СНД. Окрім цього, дані єврооблігації є 

першим одночасно «зеленим» інструментом та інструментом «сталого розвитку» від 

емітентів в Україні. Єврооблігації мають безумовну та безповоротну державну гарантію 

України. Кредитний рейтинг випуску був прирівняний рейтинговими агентствами 

Moody’s та Fitch до суверенного кредитного рейтингу України137. 

Проте випуск зелених облігацій має декілька викликів нормативно-правового поля, які 

все ще необхідно вирішувати, а саме: 

► Процес оцінки та відбору проектів: встановлення процедур відповідності проекту 

доступним напрямам, встановлення спеціальних критеріїв, що дозволяють 

визначати та управляти потенційними екологічними ризиками. 

► Використання коштів: забезпечення фінансування саме екологічних проектів, 

оцінка емітентом потенційної ефективності проекту. 

► Прозорість управління коштами: інформування інвестора щодо проектів, на які 

було виділено фінансування, та застосування міжнародних стандартів звітності 

у сферах енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. 

► Звітність: зарахування надходжень від розміщених облігацій на окремий 

рахунок, контроль балансу коштів протягом звітного періоду та залучення 

аудитора або іншої третьої сторони для контролю використання коштів138. 

Оскільки облігація – це боргове зобов’язання між емітентом та інвестором, існує 

імовірність не виконання цих зобов’язань з, наприклад, причин нецільової трати коштів 

або невиконання зазначених KPI. В результаті це призводить до репутаційних втрат, що 

впливає на ціну майбутніх облігацій. 

Порівняно з класичними способами боргового фінансування, тобто кредитами, 

облігації, пов’язані з ЦСР, не є дешевшими. Це пояснюється тим, що в обох випадках 

головним показником для визначення процентної ставки є імовірність повернення 

інвестицій емітентом, інакше кажучи, його кредитний рейтинг. А оскільки цей показник 

ніяк не залежить від проекту, який планується до реалізації, то залучення інвестицій 

буде коштувати приблизно однаково. 

 
137 Офіційний сайт НЕК «Укренерго», https://ua.energy/renewables/nek-ukrenergo-uspishno-zdijsnyla-vypusk-zelenyh-
yevroobligatsij-na-sumu-825-mln-dolariv/ 
138 Держенергоефективності України, Запровадження ринку зелених облігацій в Україні, 
https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezentatsiya_green_bonds_lipen%CA%B9%202021%20%281%29.pdf 

https://ua.energy/renewables/nek-ukrenergo-uspishno-zdijsnyla-vypusk-zelenyh-yevroobligatsij-na-sumu-825-mln-dolariv/
https://ua.energy/renewables/nek-ukrenergo-uspishno-zdijsnyla-vypusk-zelenyh-yevroobligatsij-na-sumu-825-mln-dolariv/
https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezentatsiya_green_bonds_lipen%CA%B9%202021%20%281%29.pdf
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Додатковим ризиком, який з’являється у разі використання інструменту облігацій, є 

ризик нецільового використання грошей. Надходження від продажу облігацій, 

випущених під конкретний проект, за умови наявності у емітента грошей під цей 

проект, можуть бути перенаправлені на інші потреби або фінансові проекти. 

Наприклад, гроші отримані за рахунок продажу зелених облігацій, за якими закріплено 

будівництво сонячної електричної станції, при наявності коштів у компанії емітента, 

можуть бути насправді направлені на фінансування часткового будівництва або 

реконструкції блоку теплової електричної станції. Таким чином, інвестор може бути 

введений в оману і кошти, які мали б фінансувати екологічний проект, насправді 

фінансуватимуть проект, який не стосуються досягнення ЦСР. 

Якщо уряд країни випустив облігації, направлені на ЦСР, під конкретний проект, а в 

процесі реалізації вартість проекту несподівано зросте, то уряд буде вимушений 

виділити додаткові кошти з бюджету, щоб виконати свої зобов’язання за облігаціями та 

уникнути штрафів. Така ситуація призводить до перенаправлення бюджетних коштів 

та вимушеного коригування інших державних витрат. Таким чином керівництво уряду 

має вирішити, що буде більш вигідним для держави: уникнення штрафів і скорочення 

певних витрат, або виплата штрафних відсотків і репутаційні втрати. 

Негативним фактором облігацій, які направлені на досягнення ЦСР, є також складність 

отримання об’єктивних доказів, щодо виконання зобов’язань за облігаціями. Навіть 

коли можна продемонструвати напрями використання надходжень від облігацій, 

довести їх конкретний вимірювальний вплив на сталий розвиток проблематично. Для 

таких оцінок можуть знадобитись проведення експериментів, залучення незалежних 

аудиторських компаній, контрольних груп тощо. Для належної оцінки потрібні час і 

гроші, а результати можуть бути невтішними чи недоступними до настання терміну 

погашення облігацій. Тому інвестори можуть вимагати отримання штрафних відсотків 

за облігаціями. Насправді, не було виявлено випадків, коли у разі випуску зелених 

облігацій, соціальних облігацій, облігацій сталого розвитку та пов’язаних зі сталим 

розвитком, інвестори подавали до суду для отримання штрафних відсотків, проте 

технічно така ймовірність залишається. 

Додатково до наведених вище негативних факторів, прив’язка облігації до 

фінансування певного проекту може завищувати ціну одних облігацій та занижувати 

інших. На практиці інвестори більше схильні купувати облігації, за якими будуються 

школи, дитячі садочки та лікарні, і в той же час менш схильні фінансувати державні 

агенції, регуляторні державні процеси та, наприклад, в’язниці. Тому, хоча усі ці проекти 

можуть потребувати зовнішніх джерел фінансування, одні можуть отримувати більше 

надходжень, ніж інші139.  

З початком широкомасштабного вторгнення росії, в Україні виникли суттєві соціальні 

проблеми, найгострішою з них стала проблема вимушено внутрішньо переміщених 

осіб. За інформацією Міжнародної організації міграції, загальна кількість внутрішньо 

 
139 Marcelo Giugale (2018). The Pros and Cons of Green Bonds, https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/10/10/the-pros-
and-cons-of-green-bonds 

https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/10/10/the-pros-and-cons-of-green-bonds
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/10/10/the-pros-and-cons-of-green-bonds
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переміщених осіб в Україні складає майже 7 млн людей, станом на 23 серпня 2022 

року140. Тоді як для осіб, що виїхали за кордон, сусідні країни-партнери пропонують 

різні схеми матеріальної і фінансової підтримки, то для внутрішньо переміщених осіб 

необхідно шукати інструменти залучення внутрішніх та зовнішніх приватних джерел 

фінансування з огляду на значний дефіцит державного бюджету. За наявними 

даними141, станом на кінець червня фінансову допомогу отримали 2,3 млн внутрішньо-

переміщених осіб, а загальна сума цих виплат сягнула 17 млрд грн. Одним із 

інструментів залучення коштів для підтримки внутрішньо переміщених осіб можуть 

стати різновид соціальних облігацій. Надходження, отримані за такими облігаціями 

можуть бути направлені на потреби внутрішньо переміщених осіб, зокрема на 

реалізацію соціальних проектів з облаштування тимчасового житла, створення умов 

для працевлаштування, забезпечення навчальними можливостями дітей, постачання 

необхідних засобів для проживання. 

 
140 International Organization for Migration, Ukraine Internal Displacement Report, 23 August 2022, 

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R8_ENG_updated%20logo%20%281

%29.pdf 
141 Новинний ресурс BBC з посиланням на віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук, https://www.bbc.com/ukrainian/features-
62321972#:~:text=%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B9%20%D1%83%20%22%D0%94%D1%96%D1%97%22,%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1
%96%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%89%D0%BE
%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94 

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R8_ENG_updated%20logo%20%281%29.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R8_ENG_updated%20logo%20%281%29.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62321972#:~:text=%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B9%20%D1%83%20%22%D0%94%D1%96%D1%97%22,%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62321972#:~:text=%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B9%20%D1%83%20%22%D0%94%D1%96%D1%97%22,%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62321972#:~:text=%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B9%20%D1%83%20%22%D0%94%D1%96%D1%97%22,%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62321972#:~:text=%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B9%20%D1%83%20%22%D0%94%D1%96%D1%97%22,%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94
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Сильні сторони: 

► Імплементація інструментів облігацій, які сприяють досягненню 

ЦСР, окрім ефекту у сфері сталого розвитку, має позитивний вплив на 

економіку та бізнес-середовище в країні. 

► Облігації дозволяють у короткий термін залучити фінансування із 

зовнішніх джерел, не зменшуючи обсяги власного фінансування 

поточної операційної діяльності. 

► Випуск облігацій, які сприяють досягненню ЦСР, є важливим 

сигналом для міжнародних фінансових установ та сприяє репутації 

емітента. 

Слабкі сторони: 

► Досягнення ключових показників проекту, який закріплений за 

облігацією, часто важко оцінити. 

► Ціна облігацій для емітента, по факту, не є меншою за класичні 

кредити. Відсоткова ставка як кредиту, так і облігації, базується на 

кредитному рейтингу емітента. 

► Деякі види облігацій є менш цікавими через тематику проекту, до 

якого прив’язані. Тобто інвестори часто надають перевагу одним 

проектам порівняно з іншими. 

Можливості: 

► Розвиток ринку облігацій призводить до диверсифікації джерел 

надходжень. Таким чином облігації різного типу дозволяють 

фінансувати різні проекти, пов’язані з ЦСР. 

► На даний момент з чотирьох різновидів облігацій, що сприяють 

досягненню ЦСР, в Україні були впроваджені лише зелені облігації. Це 

свідчить про наявність потенціалу до залучення фінансування в інші 

проекти сталого розвитку за допомогою інших видів облігацій. 

► Різновиди соціальних облігацій можуть бути актуальними 

інструментами залучення коштів для вирішення соціальних проблем 

(таких, як підтримка внутрішньо переміщених осіб), що виникли 

унаслідок повномасштабного військового вторгнення росії в Україну. 

Загрози: 

► У разі залучення фінансування за облігаціями, спрямованими на 

досягнення ЦСР, існує ризик перенаправлення грошових потоків на 

проекти, що не були передбачені даними облігаціями. 

► У разі випуску державних облігацій, що направлені на досягнення 

ЦСР, існує ризик виникнення додаткового фінансового навантаження 

на державу при зміні обставин, що впливають на вартість проекту.  

 

SWOT: 
облігації, направлені 
на досягнення ЦСР 
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3.3 Позики, направлені на досягнення ЦСР 

Зважаючи на зростання ESG інвестицій, на ринку позик були встановлені певні 

принципи, що мають на меті полегшити процедуру надання позик, що спрямовані на 

досягнення або враховують саме довкільні, соціальні та управлінські критерії розвитку. 

Ключовими типами позик, направленими на досягнення ЦСР, є зелені позики (англ. - 

green loans) та позики, пов’язані зі сталим розвитком (англ. - sustainability linked loans). 

Після встановлення конкретних принципів, позики, як інструмент фінансування ЦСР, 

почав ставати більш доступним для урядів більшості країн, у тому числі країн, що 

розвиваються.  

Зелені позики - це вид позик, які надаються на фінансування лише зелених довкільних 

проектів. Перелік таких проектів охоплює сфери відновлювальної енергетики, 

енергоефективності, контролю за забрудненням, управління природними ресурсами, 

біорізноманіття, зеленого будівництва тощо.  

Позики, пов’язані зі сталим розвитком, на відміну від зелених позик, надаються не на 

фінансування певних проектів у ESG сфері, а на покращення своїх ESG показників в 

ході виконання проекту в будь-якій іншій сфері. Тобто, отримуючи позику на не 

довкільний проект, однією з вимог є досягнення попередньо узгоджених ключових 

показників ефективності (KPI) у сфері ESG. Відбувається це за рахунок зниження маржі 

в ході досягнення поставлених KPI. Завдяки такому підходу, позики, пов’язані зі сталим 

розвитком, є більш гнучкими у порівнянні із зеленими позиками142.  

До 2019 року частка зелених позик на ринку значно переважала частку позик, 

пов’язаних зі сталим розвитком. В першу чергу це пов’язано з тим, що принципи 

зелених позик були встановлені раніше, що давало більш чітке розуміння для 

позичальників. Проте у 2019 році, після публікації принципів надання позик, 

пов’язаних зі сталим розвитком, тенденція на ринку змінилась, і вже у 2020 році їх 

частка стала більшою. Головною причиною цього стали чіткі роз’яснення і більш 

широка сфера охоплення позик, пов’язаних зі сталим розвитком. Вони виявились 

хорошим механізмом для компаній, які розробляють та реалізують більш ширшу 

стратегію сталого розвитку, а також є більш доцільними для компаній, що не створюють 

значний вплив на довкілля, а тому не мають потреби в зелених позиках.  

Принципи зелених позик доступні за посиланням: 

https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/  

Принципи позик, пов’язаних зі сталим розвитком, доступні за посиланням:  

https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/  

 

 
142 Watson Farley & Williams (8 February 2022). Green And Sustainable Loans: A Short Explainer, 
https://www.wfw.com/articles/green-and-sustainable-loans-a-short-explainer/  

https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/
https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/
https://www.wfw.com/articles/green-and-sustainable-loans-a-short-explainer/
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Мал. 3.8: Надання зелених позик та позик, пов’язаних зі сталим розвитком, у світі за  
                 період 2015-жовтень 2020 року143 

 

Публікація принципів позик, пов’язаних зі сталим розвитком, сприяла їх росту, 

легітимізувавши ринок та додавши довіри до формату, заохотивши при цьому 

кредиторів та позичальників. Більш стрімке зростання популярності позик, пов’язаних 

зі сталим розвитком, можна порівняти зі дещо повільнішим ростом ринку зелених позик 

з 2018 року. Зелені позики та зелені облігації мають схожу мету, а отже створюється 

конкуренція за зелені проекти, які будуть фінансуватися за рахунок зелених боргових 

зобов’язань – якщо проект фінансується зеленими облігаціями, то той самий проект 

вже не може бути профінансований зеленими позиками.  

Оскільки зелені облігації є публічним інструментом, більшість організацій надають 

перевагу використанню обмеженої кількості зелених проектів для випуску зелених 

облігацій з можливостями комунікації та брендингу, які вони приносять. Потім, для 

більшого просування стратегії сталого розвитку, такі облігації можуть доповнювати 

позиками, пов’язаними зі сталим розвитком.  

 

 
143 Джерело: інформація з офіційного сайту Nordea Bank, «The sustainable loan market: A snapshot of recent developments» 

(листопад 2020), https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments - дані Nordea 

та Bloomberg  

https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments
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Мал. 3.9: Розвиток ринку зелених облігацій, зелених позик та позик, пов'язаних зі  
                    сталим розвитком у світі за період 2015-жовтень 2020 року144 

 

П’ять секторів економіки, які є найбільшими позичальниками на ринку зелених позик, 

отримують близько 90% цих позик, в той час як для п’яти таких самих секторів на ринку 

позик, пов’язаних зі сталим розвитком, це число дорівнює лише 40%.  

Табл. 3.1: П’ять найбільших секторів-позичальників за кількістю стійких боргових 
зобов'язань145 

Позики, пов’язані зі сталим розвитком Зелені позики 

Комунальні послуги 14% Відновлювальна енергетика 47% 

Транспортування та 
логістична діяльність 

9% Вироблення енергії  23% 

Хімічна промисловість 7% Комунальні послуги 8% 

Інша промисловість 6% Нерухомість  6% 

Виробництво харчових 
продуктів та напоїв  

5% Фінансові послуги 3% 

 

Такий розподіл пояснюється тим, що зелені позики обмежені відповідними секторами, 

що зазначено в принципах зелених позик, а також в умовах кредиторів. Сектори, яким 

 
144 Джерело: інформація з офіційного сайту Nordea Bank, «The sustainable loan market: A snapshot of recent developments» 

(листопад 2020), https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments - дані Nordea 

та Bloomberg 
145 Джерело: інформація з офіційного сайту Nordea Bank, «The sustainable loan market: A snapshot of recent developments» 
(листопад 2020), https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments - дані Nordea 
та Bloomberg 

https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments
https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments
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надаються позики, пов’язані зі сталим розвитком, є більш диверсифікованими. Формат 

таких позик не вимагає визначення проектів, які підлягають фінансуванню, натомість 

дозволяє всім організаціям взяти на себе зобов’язання щодо виконання ЦСР, які 

пов’язані з умовами цих позик146.  

Попри свою універсальність та націленість на досягнення ЦСР, позики, направлені на 

досягнення ЦСР, мають певні виклики як для позичальника, так і для кредитора. На 

ринках позик, направлених на досягнення ЦСР набирає популярності двостороннє 

ціноутворення. Якщо позичальник не виконує взяті на себе зобов’язання, то маржа 

позики може збільшуватись (зважаючи на те, що головний стимул для виконання 

зобов’язань полягає саме в зниженні маржі). При цьому кредитор, який впроваджує 

двостороннє ціноутворення, за умови невиконання зобов’язань постачальниками може 

нести репутаційні ризики, оскільки виникає питання щодо отримання прибутку від 

неспроможності позичальника виконати цілі з досягнення ЦСР. Саме тому, важливо 

задокументувати все таким чином, щоб інструмент стимулював правильну поведінку 

щодо досягнення ЦСР, а не націлювався на штрафи за невиконання зобов’язань147. 

Додатковим викликом у випадку позик, пов’язаних зі сталим розвитком, є відсутність 

стандартизованої документації та процесів їх надання. Саме тому існує нагальна 

потреба побудови розуміння та розширення знань кредиторів щодо можливих переваг 

від впровадження такого виду позик. Враховуючи позитивні тенденції росту позик, 

пов’язаних зі сталим розвитком, розширення бази знань щодо них є неминучим, що, у 

свою чергу, призведе до легкості транзакцій та їх популяризації. 

Незважаючи на виклики позик, пов’язаних зі сталим розвитком, актуалізація та 

поширення сфери ESG спонукає організації переглядати свої бізнес-моделі та 

впроваджувати або розширювати стратегії сталого розвитку з подальшим включенням 

їх у фінансові стратегії. Позики, пов’язані зі сталим розвитком, надають можливість 

компаніям та організаціям усіх розмірів отримувати доступ до фінансів, пов’язаних зі 

сталим розвитком, чи то через велике синдиковане фінансування, чи через просту 

двосторонню угоду. Для того, щоб позичальники могли скористатись таким видом 

позик, їм необхідна перевірена, послідовна та ґрунтовна стратегія сталого розвитку. 

Така необхідність пояснюється тим, що при роботі над позикою позичальник повинен 

проінформувати кредитора щодо своєї стратегії, політик та цілей, які мають бути 

досягнуті. Таким чином, позичальник має оцінити, які цілі є доречними та значимими 

для надання позики, цим самим удосконалюючи свою ефективність у сфері ESG148. 

В листопаді 2021 року Національним банком України було опубліковано Політику щодо 

розвитку сталого фінансування. Метою даного документу є формування цілісного 

бачення ключових засад розвитку сталого фінансування в Україні та необхідних для 

 
146 Nordea Bank (29.10.2020). The sustainable loan market: A snapshot of recent developments, 
https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments 
147  Stephenson Harwood (11.03.2020). Sustainability-linked loans and green loans in the real estate finance market, 
https://www.shlegal.com/insights/sustainability-linked-loans-and-green-loans-in-the-real-estate-finance-market  
148 Corrs Chambers Westgarth (06.10.2021). Sustainability linked loans: key considerations for borrowers and treasurers, 
https://www.corrs.com.au/insights/sustainability-linked-loans-key-considerations-for-borrowers-and-treasurers  

https://www.nordea.com/en/news/the-sustainable-loan-market-a-snapshot-of-recent-developments
https://www.shlegal.com/insights/sustainability-linked-loans-and-green-loans-in-the-real-estate-finance-market
https://www.corrs.com.au/insights/sustainability-linked-loans-key-considerations-for-borrowers-and-treasurers
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його реалізації дій Національного банку України з урахуванням забезпечення 

послідовності та адаптації до змін як банківської системи, так і діяльності небанківських 

фінансових установ, що сприятимуть фінансовій стабільності. Зокрема, дорожня карта 

реалізації Політики щодо розвитку сталого фінансування передбачає:  

► імплементацію ESG факторів в систему корпоративного управління банків – з 

початку 2022 року, небанківських фінустанов – з кінця 2024 року;  

► управління екологічними та соціальними ризиками – система управління 

екологічними та соціальними ризиками буде інтегрована в загальну систему 

управління ризиками фінансових установ, зокрема банків – з кінця 2022 року, 

небанківських фінустанов – з кінця 2024 року;  

► оцінку та відбір проектів для фінансування з урахуванням їх ролі в досягненні 

сталого розвитку – фінансові установи, відбираючи проекти для фінансування, 

будуть зобов’язані оцінювати їх вплив на довкілля, а також  розкривати 

інформацію щодо технічних критеріїв та класифікацій (таксономії) економічної 

діяльності, ESG-показників, на основі яких здійснено оцінку та відбір таких 

проектів; Національний банк розробить рекомендації з розкриття такої 

інформації для банків до кінця 2023 року, для небанківських фінустанов – до 

кінця 2024 року;  

► обов’язковість розкриття фінансовими установами інформації про сталий 

характер їх діяльності – фінансові установи повинні будуть розкривати 

інформацію про те, наскільки їх діяльність є сталою, про її вплив на довкілля, про 

репутаційні та фінансові ризики, що виникають у зв’язку із впливом їх діяльності 

на довкілля; рекомендації щодо розкриття такої інформації Національний банк 

розробить до кінця 2023 року для банків, до кінця 2024 року – для небанківських 

фінустанов; крім того, регулятор ретельно стежитиме за виконанням цих вимог 

банками з початку 2024 року, небанківськими фінустановами – з початку 2025 

року149. 

Ринок позик в Україні представлений «зеленими» кредитами та «теплими» кредитами, 

що надаються бізнесу та приватним особам рядом банків, більшість з яких є 

державними (наприклад, Укргазбанк, Ощадбанк). Загалом, цей ринок в Україні лише 

починає свій розвиток і потребує впровадження політик, нормативних документів та 

стандартизованої документації. 

«Зелені» кредити в Україні представлені одразу декількома кредитними програмами, 

що здебільшого направлені на будівництво відновлювальних джерел енергії - як 

приватних, так і промислових електричних станцій. Програма полягає у наданні позик, 

які мають пільгові ставки, що значно нижчі, ніж для інших кредитних програм. Таким 

чином, для підприємців це можливість залучити фінансування на проект у сфері 

відновлювальної енергетики, що сприяє досягненню кліматичної нейтральності, а для 

 
149 Національний банк України (2021). Політика Національного банку України щодо розвитку сталого фінансування на період до 
2025 року, https://bank.gov.ua/ua/news/all/politika-natsionalnogo-banku-ukrayini-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-
period-do-2025-roku  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/politika-natsionalnogo-banku-ukrayini-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-period-do-2025-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/politika-natsionalnogo-banku-ukrayini-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-period-do-2025-roku
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приватного сектору це можливість покращити свою енергоефективність та свідомість 

у раціональному споживані електричної енергії.  

Програма «теплих» кредитів була розроблена Держенергоефективності та 

започаткована в жовтні 2014 року. Програма направлена на підвищення 

енергоефективності у приватних оселях громадян, що напряму сприяє досягненню 

ЦСР №7 «Відновлювальна енергія» та ЦСР №12 «Відповідальне споживання». За цією 

програмою приватна особа може отримати відшкодування частини суми кредиту за 

рахунок державного бюджету: 

► 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових / 

неелектричних котлів для фізичних осіб; 

► 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного 

обладнання / матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків150. 

  

 
150 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (2021). Державна підтримка енергозбереження - 
програма «теплих кредитів», https://saee.gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty  

https://saee.gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty
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Сильні сторони: 

► Організації та компанії мають можливість отримати пільгове 

фінансування своїх проектів, якщо такі проекти націлені на подолання 

або зменшення їх впливу на довкілля, або ж взявши зобов’язання з 

досягнення ЦСР. 

► Позики пов’язані зі сталим розвитком, на відміну від зелених позик, 

не зобов’язують кредитора до реалізації певного довкільного проекту. 

Тому позики, пов’язані зі сталим розвитком, надають можливість 

позичальнику фінансувати будь які проекти та потреби при цьому 

зобов’язуючи його на досягнення певних показників ESG.  

► Позики, пов’язані зі сталим розвитком, стимулюють організації та 

компанії до розробки якісних стратегій сталого розвитку та підвищення 

своєї ефективності у сфері ESG. 

 

Слабкі сторони: 

► Відсутність стандартизованого підходу та нормативних документів 

для позик, пов’язаних зі сталим розвитком, що створює додаткові 

складнощі для імплементації даного виду позик на практиці. 

 

Можливості: 

► Національним банком України планується суттєвий розвиток ринку 

сталого фінансування в Україні, і зелені позики та позики, пов’язані зі 

сталим розвитком, можуть бути ефективною частиною цього ринку на 

шляху до зміцнення економіки. 

► Процес підготовки до отримання будь-яких позик, направлених на 

ЦСР, змушує позичальника поглибити свої знання у сфері ESG, що в 

подальшому може позитивно впливати на досягнення ЦСР компанією 

або організацією поза межами цих відносин. 

 

Загрози: 

► За умови не виконання взятих на себе зобов’язань, позичальник має 

ризик збільшення власних витрат за позикою, а кредитор може 

стикнутись із репутаційними ризиками.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT: 
позики, направлені 
на досягнення ЦСР 
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4. Висновки та рекомендації 

Висновки 

Повномасштабна війна Росії проти України призвела до значних інфраструктурних 

втрат, соціальних викликів та широких економічних збитків. За оцінками НБУ, втрати 

фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури на початок 

травня 2022 року сягнули 100 млрд дол. США – це еквівалент 50% ВВП України за 2021 

рік. Потреба відновлення української економіки і соціального захисту постраждалих від 

війни означає, що для України є необхідність у пошуку додаткових джерел 

фінансування розвитку, а також впровадження нових інструментів залучення коштів. 

Тоді як деякі проекти з відновлення економіки України прямо сприятимуть досягненню 

ЦСР (наприклад, побудова шкіл, лікарень, об’єктів відновлювальної енергетики), то 

інші проекти необхідно реалізовувати таким чином, щоб вони відповідали критеріям 

сталого розвитку (наприклад, будівництво енергоефективного житла, встановлення 

виробничого обладнання з меншим шкідливим впливом на довкілля). 

Мобілізація внутрішніх державних ресурсів вважається ключовим джерелом для 

фінансування Цілей сталого розвитку. Проте, невизначеність щодо масштабу 

макроекономічних наслідків війни робить проблематичним залучення додаткових 

податкових і неподаткових надходжень до бюджету для фінансування ЦСР. В той же 

час, у світі спостерігається тенденція до збільшення спрямування обсягів приватного 

фінансування на досягнення сталого розвитку. Наслідки війни також роблять 

несприятливим інвестиційний клімат в Україні. Проте в майбутньому, надзвичайно 

важливою є мобілізація приватних іноземних та внутрішніх джерел надходжень для 

фінансування сталого розвитку. Офіційна допомога розвитку та інші офіційні фінансові 

потоки в Україну є значним джерелом фінансування розвитку. Вважається, що більш 

зрілі економіки мають відходити від залежності від міжнародної допомоги, проте в 

контексті подолання наслідків війни для України такий вид допомоги, особливо на 

грантовій основі, буде дуже актуальним. Окремо слід відзначити роль внутрішніх та 

міжнародних неурядових організацій, навіть попри те, що в порівнянні з іншими 

джерелами вони є значно меншими за обсягами. Специфіка діяльності неурядових 

організацій надає можливість їм швидко та ефективно направляти  грошові потоки у 

сфери з найгострішими і невирішеними соціальними проблемами. 

Підвищити об’єми та ефективність джерел надходжень можливо за допомогою 

впровадження інноваційних інструментів фінансування. Серед таких інструментів в 

Україні використовується механізм державно-приватного партнерства задля залучення 

приватних інвестицій в розбудови об’єктів, що перебувають у державній власності. У 

світі уже декілька років облігації, направлені на досягнення ЦСР, є поширеним 

інструментом фінансування сталого розвитку. До таких облігацій належать зелені 

облігації, соціальні облігації, облігації сталого розвитку та облігації, пов’язані зі сталим 

розвитком. Застосування таких інструментів в Україні ще не знайшло широкого 



 

79 
 

застосування. Ринок зелених позик та позик, пов’язаних зі сталим розвитком, почав 

активне формування після публікації ключових принципів їх розробки (2018 та 2019 

роки відповідно). В Україні цей ринок в його класичному розумінні ще не 

започаткований, схожими інструментами є «зелені» кредити та «теплі» кредити, що 

діють з 2014 року. 

Рекомендації 

► Для ефективного фінансування Цілей сталого 

розвитку Україна має прагнути диверсифікувати 

джерела фінансування і поступово відходити від 

значного покладання на міжнародну офіційну 

допомогу. Натомість, рекомендованим є активніше 

залучення приватних фінансових потоків, таких як 

прямі іноземні інвестиції та власні інвестиції 

внутрішнього бізнесу, а також кошти, зібрані 

різноманітними внутрішніми та міжнародними 

неурядовими організаціями. Одночасно, варто спрямовувати зусилля на розвиток 

механізмів, що дозволять залучати як державні, так і приватні кошти за допомогою 

різних існуючих та нових інструментів фінансування, таких як державно-приватне 

партнерство, а також облігації та позики, що спрямовані на сталий розвиток та ЦСР.  

► Задля залучення потоків фінансування, що можна 

використати для досягнення ЦСР, першочерговим 

фактором залишається привабливість бізнес 

середовища в Україні та довіра до держави. Так, 

приваблення прямих іноземних інвестицій залежить 

від загального економічного зростання національної 

економіки, інвестиційного клімату, податкового 

навантаження на бізнес, послідовності та 

передбачуваності державної політики. Важливим 

фактором є боротьба з корупцією та завершення 

судової реформи, що зробити можливим прозоре і 

справедливе вирішення спорів та забезпечення 

дотримання прав ділових партнерів. Так само, 

обсяги й умови залучення коштів за облігаціями, що 

спрямовані на ЦСР, значною мірою залежать від репутації країни та інвестиційного 

клімату. Тому, в першу чергу для посилення доступу України до різних джерел та 

інструментів фінансування розвитку, держава повинна впроваджувати комплексні 

економічні й антикорупційні реформи, які зміцнять довіру до влади й посилять 

інвестиційну привабливість України.  

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Кабінет Міністрів України 

• Міністерство економіки України 

• Міністерство фінансів України 

• Державна податкова служба 

України, Державна митна 

служба України 

• Антикорупційні органи 

(Національне антикорупційне 

бюро, Національне агентство з 

питань запобігання корупції, 

інші), Антимонопольний комітет 

України 

• Органи судової влади України 

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Кабінет Міністрів України 

• Міністерство економіки України 

• Міністерство фінансів України 

• Національний банк України 

• Фонд державного майна України 
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► В контексті спрямування бізнес-інвестицій на 

сталий розвиток та досягнення ЦСР, важливим є 

формування в Україні повноцінного фондового 

ринку. В Україні хоч і присутні фондові біржі, проте, 

де-факто, фондовий ринок не функціонує 

повноцінно. Функціонування фондових бірж в 

Україні наразі не є ефективним через недоліки 

регулювання фондового ринку, недосконалу 

нормативно-правову базу, низьку поінформованість потенційних учасників ринку. 

Розвиток українського фондового ринку є важливим чинником на шляху до 

пожвавлення інвестицій та ринкових перетворень української економіки. Але крім 

того, зрілі фондові ринки відіграють важливу роль і в сприянні врахування ESG 

факторів (екологічних, соціальних аспектів і аспектів корпоративного управління) 

під час прийняття інвестиційних рішень і, відповідно, спрямування інвестицій в ті 

компанії, що якомога більше сприяють досягненню ЦСР. Для прикладу, західні 

фондові біржі заохочують компанії розкривати нефінансову інформацію про ESG 

аспекти їх діяльності для того, щоб вони могли задовольняти все більш зростаючу 

увагу інвесторів до питань сталого розвитку. Так, Лондонська фондова біржа в 2017 

році випустила керівництво щодо розкриття ESG інформації, а також заохочує 

компанії звітувати за стандартами спеціальної робочої група з кліматичних 

розкриттів - Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Формування 

повноцінного фондового ринку в Україні сприятиме не тільки посиленню уваги всіх 

учасників фондового ринку до питань сталого розвитку, а й також стимулюватиме 

розвиток і поширення нових фінансових інструментів, таких як сталі облігації. 

► В контексті фінансування ЦСР, держава повинна 

брати відповідальність за просування пріоритетів у 

сфері сталого розвитку та заохочення ділової 

спільноти до приділення більшої уваги аспектам 

сталого розвитку та ESG-аспектам у своїх бізнес-

рішеннях. В першу чергу, від держави залежить 

врахування ЦСР в стратегічних документах 

національного і регіонального рівня, визначення 

національних пріоритетів розвитку та потенційних джерел їх фінансування, 

визначення прогалин у фінансуванні ЦСР та тих сфер сталого розвитку, що 

потребують найбільшої уваги. Так, наприклад, для більшої цілеспрямованості 

використання офіційної міжнародної допомоги, доцільним буде під час розробки 

стратегічних документів вказувати пріоритетні цілі розвитку, які можуть 

реалізовуватися саме за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги. 

Також, держава може за рахунок політичних рішень скеровувати кошти від прямих 

іноземних інвестицій чи фінансування в рамках державно-приватного партнерства 

в ті сектори і види діяльності, що найбільше сприятимуть досягнення ЦСР. 

Наприклад, Європейська економічною комісією ООН у 2019 році запропонувала 

концепцію «ДПП на користь людей», що більш ефективно допомагає досягати цілей 

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Міністерство фінансів України 

• Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

України 

• Національний банк України 

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Кабінет Міністрів України 

• Міністерство економіки України 

• Агенція з питань підтримки 

державно-приватного 

партнерства 
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розвитку в проектах державно-приватного партнерства. Законодавство України, яке 

регулює ДПП, лише частково відповідає цій концепції і потребує адаптації, а також 

розробки процедур, механізмів та методологічних матеріалів. 

► Роль уряду в просуванні інтересу до сталого 

розвитку серед бізнесу, серед іншого, полягає в 

створенні уніфікованих, прозорих і зрозумілих 

регуляторних вимог до розкриття інформації про 

результати діяльності компаній в ESG-сферах 

(сфери екологічні, соціальні і щодо 

коропоративного управління). З однією сторони, це 

полегшить інвесторам і різним зацікавленим 

сторонам доступ до інформації про те, як бізнес 

управляє ESG-аспектами і які результати досягає в сферах сталого розвитку, як він 

враховує довгострокові ризики і можливості, що виникають перед ним у результаті 

змін клімату, різних соціальних викликів тощо. З іншої сторони, необхідність 

постійного систематично звітування підштовхує бізнес до більш зрілого ставлення 

до сфер сталого розвитку, розробки відповідальних політик ведення бізнесу і 

стратегій сталого розвитку, встановлення публічних цілей і завдань в сферах ESG. В 

цьому контексті в Україні вже запровадили обов’язковий моніторинг та звітування 

про викиди парникових газів (Закон України «Про засади моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів») і обов’язкове звітування інформації про 

управління (звіт про управління згідно з вимогами Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). Ці вимоги є адаптованими 

положеннями відповідного законодавства ЄС. Для ефективної реалізації цих 

регуляторних вимог, держава відповідає за надання бізнесу прозорих, вичерпних, 

вчасних і зрозумілих роз’яснень про організаційні питання виконання цих вимог, 

методичні рекомендації тощо. 

► В контексті просування принципів відповідального 

ведення бізнесу, роль держави полягає ще в 

ефективній адаптації українського законодавства 

до вимог європейського. В ЄС вже існують вимоги 

щодо обов’язкового розкриття широкої інформації 

щодо ESG аспектів для бізнесу та учасників 

фінансового ринку – це Директива щодо корпоративної звітності щодо сталого 

розвитку (Corporate Sustainability Reporting Directive / CSRD), Таксономія ЄС (EU 

Taxonomy Regulation), Регламент про розкриття інформації щодо сталого 

фінансування  (Sustainable Finance Disclosure Regulation / SFDR), що ставлять 

вимоги розкриття нефінансової інформації на ряду з фінансовою. Зважаючи на 

отримання Україною статусу кандидату на вступ до ЄС, необхідно якомога 

системніше інтегрувати національне законодавство до законодавства ЄС з 

урахуванням національних особливостей та вже наявної нормативно-правової бази. 

Окрім цього, важливою складовою процесу адаптації є доступні та легкі для 

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Кабінет Міністрів України 

• Державна регуляторна служба 

України 

• Міністерство енергетики України 

• Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Кабінет Міністрів України 

• Верховна Рада України 

• Галузеві міністерства 
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розуміння роз’яснення бізнесу, інвесторам та іншим зацікавленим сторонам щодо 

усіх можливих механізмів та інструментів фінансування, у тому числі пояснення усіх 

процедурних особливостей. 

► Важливу роль у ефективності фінансування 

сталого розвитку відіграє систематичний збір 

комплексних статистичних даних, що стосуються 

ЦСР, та їх публікування в відкритому доступі для 

всіх зацікавлених сторін. Такі дані мають 

охоплювати інформацію про національні 

пріоритети розвитку, прогрес виконання зобов’язань України щодо ЦСР, обсяги 

фінансування проектів сталого розвитку за рахунок бюджетних коштів та інших 

джерел, про випуск стійких облігацій та використання інструменту стійких позик 

тощо. Наявність таких даних допоможе виявляти прогалини та спрямовувати 

фінансові потоки на ті соціальні та довкільні сфери, що вимагають більших 

інвестицій. Щодо даних про фінансування ЦСР, держава в першу чергу повинна 

здійснювати моніторинг того, як бюджетні проекти сприяють прогресу реалізації 

ЦСР (в рамках запровадження бюджетування ЦСР). Також, доцільним може бути 

створення єдиної інформаційної бази, що консолідуватиме дані про всі наявні 

потоки міжнародної допомоги розвитку та інших офіційних фінансових потоків в 

Україну, а також проекти, які реалізується в Україні в рамках різних видів 

міжнародної допомоги. Крім того, доцільним було б налагодити обмін інформацією 

між державними органами і неурядовими організаціями про прогалини 

фінансування суспільно важливих сфер для того, щоб спрямувати дії неурядових 

організацій в найбільш необхідних напрямах.  

► Одним із ключових аспектів залучення, 

ефективного та раціонального використання 

наявних та потенційних фінансових потоків 

залишається наявність комплексного і 

довготривалого стратегічного планування 

розвитку, а також інтегрування ЦСР в бюджетний 

процес. Уряду спільно з міністерствами необхідно налагодити та синхронізувати 

процес планування у всіх стратегічних документах та планах заходів, уніфікувати 

ієрархію стратегічних документів. У тому числі, важливо узгодити процес 

стратегічного планування з бюджетними процесам і передбачити можливість 

відслідковування ефективності бюджетного фінансування ЦСР. Також для 

вдосконалення процесу фінансування розвитку необхідно розпочати 

використовувати механізм Інтегрованої національної системи фінансування (ІНСФ) 

ЦСР, який покликаний не лише допомогти мобілізовувати ресурси з усіх доступних 

джерел, а й допомогти напрацювати кращі методи управління всіма фінансовими 

потоками. Дані заходи допоможуть вибудувати цілісні та структуровані підходи 

мобілізації фінансових ресурсів на вирішення питань сталого розвитку у 

відповідності до сформованих стратегічних планів.  

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Міністерство економіки України 

• Державна служба статистики 

України 

Перелік органів, діяльність яких 

може стосуватися рекомендації: 

• Кабінет Міністрів України 

• Міністерство фінансів України 

• Галузеві міністерства 
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Про Спільну програму «Сприяння стратегічному 

плануванню та фінансуванню сталого розвитку на 

національному та регіональному рівнях в Україні»: 

Програма впроваджує комплексні заходи на 

підтримку Уряду України для вироблення спільних 

підходів, що стосуються управління фінансовими 

потоками та реалізації реформ, пов'язаних із 

фінансуванням Порядку денного у сфері сталого 

розвитку до 2030 року. Завдяки взаємодії на 

національному та субнаціональному рівнях Спільна 

програма має на меті напрацювати кращі методи 

управління наявними та потенційними фінансовими 

потоками, а також узгодити напрями використання 

ресурсів, які можливо залучити, з довгостроковими 

пріоритетами розвитку та досягнення ЦСР в Україні.  

Сприяння та підтримка у створенні Інтегрованої 

національної системи фінансування (INFF) Цілей 

сталого розвитку є ключовим завданням програми, 

що покращить взаємозв'язок між реалізацією 

державної політики та реформою децентралізації, 

що нині триває. 

Програма фінансується Спільним фондом ЦСР ООН.  
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