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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ: НА ШЛЯХУ ДО ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

Подолання наслідків глобальної фінансової кризи 2007-2009 рр., прийняття 

Паризької угоди щодо зміни клімату (Paris Climate Agreement) та Цілей сталого 

розвитку ООН (SDGs UN 2030 Agenda and Sustainable Development Goals) 

знаменують нові віхи у розвитку механізму відповідального інвестування, роль 

якого трансформується з огляду на появу нових інвестиційних можливостей 

Корпоративна соціальна відповідальність установ фінансового сектору як 

цілісний механізму відповідального ведення ними діяльності безпосередньо 

направлена на реалізацію таких інвестиційних можливостей, подолання 

ключових бар’єрів на шляху до фінансування ЦСР та ліквідації глобального  

інвестиційного розриву в сумі від 5 до 7 трлн. дол. США  щорічно. 

За оцінками Експертної групи високого рівня тільки ЄС для досягнення ЦСР 

потребуватиме 180 млрд. євро щорічно, для чого створено Європейський фонд 

стратегічних інвестицій (European Fund for Strategic Investments). Однак, 

масштаб інвестиційних викликів знаходиться поза можливостями діючих 

механізмів фінансового забезпечення і потребує запровадження нових 

інструментів відповідального інвестування. 

Долучення України до ЦСР та формування національної системи їх таргетів 

до 2030 потребує деталізованого аналізу світового досвіду функціонування 

механізму відповідального інвестування та розробки напрямів його 

імплементації. 

Специфічними для установ фінансового сектору у контексті здійснення 

ними відповідального інвестування є настанови, керівництва та програмні 

документи Принципів відповідального інвестування (United Nations-backed 

Principles for Responsible Investment (PRI), Принципи Екватора (Equator 

Principles), Ініціативи бірж зі сталого розвитку (Sustainability Stock Exchanges 

Initiative – SSEI), Програми ООН з фінансування захисту навколишнього 

середовища (the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-

FI), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (the United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), Світової федерації бірж (World Federation of 

Exchanges).  

На рівні Європейської Комісії планується внсення змін та поправок у ряд 

фінансових Директив (UCITS Директива 2009/65/ЄС, AIFM Директива 

2011/61/ЄС, MiFID II Директива 2014/65/ЄС, Solvency II Директива 2009/138/ЄС, 

IDD Директива ЄС 2016/97) у контексті того як компанії з управління активами, 

страхові компанії, інвестиційні чи страхові радники інтегрують у свої 

організаційні вимоги, операційні умови та ризик-менеджмент фактори сталого 
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розвитку. Серед інших пропозицій в межах Плану дій із фінансування сталого 

розвитку у ЄС варто назвати: 

– розробку концептуальної основи класифікації та таксономії видів 

діяльності, як можуть бути класифіковані як сталі (environmentally sustainable 

economic activity);  

– пропозицій з регулювання розкриття інформації щодо сталих інвестицій і 

ризиків сталого розвитку до Directive (EU)2016/2341, які включають розкриття 

інформації учасниками фінансових установ щодо інтегрування ними ESG 

критеріїв у процес прийняття рішень; 

– пропозиції щодо розробки порівняльних бенчмарків щодо вуглецевого 

сліду інвестицій (carbon footprint of investments). 

 За оцінками експертів фінансування ініціатив сталого розвитку у 

глобальному просторі створює новий ринок відповідального інвестування  у 

розмірі 70 трлн. дол. США до 2030 року, стратегії ведення інвестиційної 

діяльності змінюються з урахуванням екологічного, соціального та 

управлінського факторів (ESG), а роль регуляторів фінансового сектору має бути 

переглянутою з урахуванням нових викликів відповідального інвестування. 

Створення Робочої групи з питань розкриття інформації, пов'язаної з кліматом 

(Task Force on Climate – related Financial Disclosures (TCFD) чи Експертна група 

високого рівня  Комісією ЄС (High Level Expert Group from the European 

Commision) є гарними прикладами у цьому контексті. 

Разом з тим, на шляху до розвитку механізму відповідального інвестування 

як ключового інструменту  у фінансуванні ЦСР можна назвати такі перепони: 

– необхідність інтеграції негативних екологічних екстерналій та ESG- 

критеріїв у практику прийняття інвестиційних рішень у фінансовому секторі та 

ринкову практику; 

– врахування нових інвестиційних можливостей відповідального ведення 

діяльності та їх особливостей у стратегії і тактиці фінансових установ; 

– формування нових компетенцій, видів забезпечення фінансування 

сталого розвитку та його цілей; 

– подолання інформаційної асиметрії між учасниками інвестиційного 

процесу: формування єдиних підходів до розкриття інформації та розуміння 

ESG- критеріїв у процесі відповідального інвестування; 

– переорієнтація фінансових інструментів на більш тривалі терміни 

фінансування.   
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