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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Формування «зеленої» економіки здійснюється через механізми активізації «зелених» точок зростання 

– підвищення рівня зайнятості шляхом реалізації природоохоронних інвестицій, розвиток інфраструктури на 

принципах енергоефективності, здійснення «зелених» НДДКР тощо. Все активніше реалізуються інноваційні 

форми фінансування – проекти так званого сталого фінансування (sustainable finance), що характеризує 

процеси фінансового забезпечення, реалізовані з метою досягнення цілей сталого розвитку, в тому числі цілей 

розвитку тисячоліття. 

Використання інноваційних методів фінансування проектів дозволяє вирішувати завдання еколого-

економічного розвитку, що сьогодні є досить складним для окремих територій та регіонів через обмежені 

можливості місцевого самоврядування у залучення фінансових ресурсів через банківські кредити та позики. 

Виступаючи у ролі інвесторів органи регіонального та муніципального управління мають змогу підтримувати 

регіональних емітентів корпоративних прав, які реалізують політику збалансованого природокористування та 

соціально відповідального інвестування. 

Враховуючи розвиток сучасного ринку капіталів, широкий перелік суб’єктів інвестиційної діяльності, 

багатоваріантність схем фінансування інвестицій, розвиток інноваційних технологій, в тому числі у 

фінансовому секторі, формує передумови для розширення можливостей фінансового забезпечення процесів 

сталого інвестування та потребує дослідження сучасного інвестиційного середовища проявляється, 

трансформація якого сьогодні проявляється у: 

- трансформації оцінок інвесторами екологічних результатів інвестування і, як наслідок – у розумінні 

інвестиційної привабливості окремих сфер бізнесу; 

- зростанні потреб у посередницьких послугах фінансового сектора в наслідок розвитку ринкових 

механізмів забезпечення сталого розвитку (вуглецевих ринків, «зелених технологій» тощо); 

- репрезентативності ринкових оцінок екологічно безпечного виробництва та інвестиційній 

привабливості різних фінансових інструментів, особливостях їх ціноутворення. Екологічно обумовлені 

очікування інвесторів стосовно інвестицій в екологічні виробництва та технології переорієнтують потоки 

капіталу у ці сфери та зумовлюють зміну пріоритетів у традиційних галузях та видах діяльності. 

Серед фінансових послуг з’являються послуги у діяльності всіх учасників фінансового ринку, 

обумовлені розвитком механізмів сталого фінансування. Так, інвестиційні інвестори пропонують 

інноваційні послуги зокрема щодо формування стратегій управління активами з урахуванням екологічних 

ризиків (ризиків зміни клімату, змін у політиці екологічного регулювання тощо), консалтингові послуги 

щодо інвестування у екологічно безпечні напрями, розширення послуг з похідними цінними паперами 

(погодні деривативи тощо), фінансове управління вуглецевими інвестиційними фондами тощо [1; 3]. 

Серед послуг страхування особливого поширення набувають послуги страхування проектів за 

кіотським протоколом, страхування досліджень, розробок, технологій у сфері альтернативної енергетики, 

зменшення вуглецевих викидів, страхування торгівельних угод щодо квот на викиди, гарантії надання 

«вуглецевих» кредитів тощо [1; 2]. 

Активною є діяльність банківського сектора як фінансового посередника щодо впровадження 

нових форм фінансування, зокрема банківська практика свідчить про розширення послуг із  управління 

рахунками з обліку квот на викиди (вуглецевими рахунками). Практикується фінансове управління 

проектами, спрямованими на зменшення викидів, консалтингові послуги щодо кредитування 

природоохоронних інвестиційних проектів (чиста енергетика) тощо [2; 3]. 

Основна мета розширення переліку фінансових послуг – всебічне сприяння інвестуванню у чисті та 

безпечні технології та сфери бізнесу з одночасним обмеженням фінансової та інвестиційної підтримки 

проектів, що мають негативні екологічні наслідки, розширення ринкових можливостей для реалізації завдань 

сталого розвитку, що декларуються на міжнародному та національному рівнях. 
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