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Після банківської кризи 2014-2015 р. р. дуже гостро постала проблема 

фінансування реального сектору економіки України. Класичні кредитні ресурси 

стали важкодоступними, тому підприємства вимушені шукати інші джерела 

фінансування, що призводить до нагромадження капіталу у тіньовому секторі. 

Проведений аналіз показує, що галузі промисловості, які найбільше 

потребують капітальних інвестицій, одночасно є найбільшими забруднювачами 

навколишнього середовища та сумарно генерують понад 90% вітчизняних 

викидів, таблиця 1. 

Таблиця 1 

Найбільші забруднювачі навколишнього середовища за видами 

економічної діяльності  

 2015 2016 

Вид економічної діяльності 
Сплачено за 

викиди, млн. грн. 

% до 

загалу 

Сплачено за 

викиди, млн. грн. 

% до 

загалу 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
36,41 17 34,43 15 

Переробна промисловість 69,82 33 72,50 32 
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Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
87,10 41 104,94 46 

Усього 193,33 91 211,86 93 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2] 

 

В даному контексті актуальність залучення «зелених» ресурсів не 

викликає сумнівів, з наведеної таблиці видно, що підприємства зазначених 

галузей є не тільки найбільшими забруднювачами навколишнього середовища, 

а й несуть через це суттєві втрати. 

Як слушно зазначає О. Сущенко: «Лише у випадку, коли компанії та 

фінансові інституції почнуть розглядати зміну клімату як ризик для бізнесу та 

можливість для прирощення вартості в результаті скорочення викидів 

парникових газів, ми зможемо перейти від добровільної корпоративної 

соціальної відповідальності до корпоративної стійкості – до абсолютно нового 

способу ведення бізнесу та інвестування у відповідності до принципів ESG 

(Environmental, Social, and Governance)»[1, с.7]. Дійсно, у розвинених країнах 

актуальною є практика заохочення таких підприємств до впровадження нових 

технологій щодо зменшення викидів та збільшення енергоефективності. 

Перелік інструментів, які дозволяють підприємствам отримувати 

необхідне фінансування досить широкий, основними з них є: дозволи на викиди 

(emission allowances), «зелені облігації», «зелені» кредити на пільгових умовах, 

гранти, інвестиції від держави, іноземних держав або міжнародних фондів з 

розвитку. 

Всі вищевказані інструменти можуть бути застосовані в Україні, але це 

лише шляхи отримання додаткових коштів. Ще одним варіантом отримання 

вигоди, паралельно із «зеленим» фінансуванням, може бути економія зі сплати 

податку на викиди (екологічного податку). Відповідно до Податкового 

Кодексу, повна ставка податку становить 74,17 грн./т., а знижена відповідно – 

59,34 грн./т.[3]. Отримати понижену ставку підприємства можуть шляхом 

імплементації низьких або навіть безвідходних способів виробництва та 



88 
 

впровадження ресурсозберігаючих технологій. 

Таким чином, при загальній сумі забруднюючих речовин у 2016 р. по 

Україні у 3078,5 тис. т. податкова економія при скороченні кількості викидів 

всього на 1% складатиме 2,28 млн. грн. 

Підводячи підсумки, варто ще раз підкреслити дуалістичний вплив 

«зелених фінансів» на вітчизняну промисловість, з одного боку залучення 

капітальних інвестицій на оновлення основних засобів підприємств-

забруднювачів дасть змогу покращити ефективність виробництва та підвищити 

репутацію на світових ринках, а з іншого – відкриває додаткові резерви, що 

полягають в економії на оподаткуванні викидів. 
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