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«ЗЕЛЕНІ» ОБЛІГАЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена дослідженню сутності «зелених» облігацій, розвитку 

ринку «зелених» облігацій на міжнародній арені, а також перспектив розвитку 

даного ринку в Україні. Висвітлено головні тенденції розвитку міжнародного 

ринку «зелених» облігацій. Виявлено головні особливості використання 

«зелених» облігацій як дієвого інструмента механізму фінансування «зелених» 

проектів. Проаналізовано перспективи розвитку ринку «зелених» облігацій в 

Україні, а також переваги та недоліки залучення «зелених» облігацій в 

економіку України.    
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Постановка проблеми. «Зелені» облігації як інструмент фінансування 

екологічних проектів в багатьох країнах швидко перетворилися в інтенсивно 

зростаючий сегмент ринку цінних паперів. Так, ринок «зелених» облігацій 

активно розвивається на Заході та в Азії. В Україні на сьогодні, ринок 

«зелених» облігацій знаходиться на етапі формування, проте неможливо 

недооцінити важливість розвитку даного сегменту ринку капіталів в процесі 

становлення фонду фінансових ресурсів. Адже виконання національних 

індикативних цілей у сфері відновлювальної енергетики та енергоефективності 

потребує залучення значного обсягу довгострокових фінансових ресурсів, які 



наразі нелегко отримати від української банківської системи та на 

внутрішньому ринку капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням у сфері 

організації та функціонування механізму ринку «зелених» облігацій займався 

ряд таких зарубіжних вчених як: Архіпова В. В., Брундленд Г. Х., Делмас М. Е., 

Тютюніна Е., Седаш Т. та чимало інших. З боку вітчизняних вчених дана 

проблематика є майже невивченою, а отже, потребує ґрунтовного дослідження.  

Мета наукової статті. Дослідження сутності «зелених» облігацій, 

механізму їх використання у світі, а також перспектив розвитку ринку 

«зелених» облігацій в Україні як дієвого інструмента фінансування екологічно 

чистих проектів. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Результати дослідження 

показали, що «зелена» облігація – це фінансовий інструмент, за допомогою 

якого емітент-позичальник отримує від інвесторів фіксовану суму капіталу та 

направляє її на свої корпоративні потреби, виплачуючи капітал інвестору, коли 

облігація погашається, а також узгоджену суму відсотків протягом терміну її 

оборотності. Такі облігації відрізняються від звичайних облігацій тим, що 

емітент зобов’язаний направити залучені кошти на фінансування екологічних 

проектів, що пов’язані з відновлюваною енергією, підвищенням 

енергоефективності, екологічно чистим транспортом або низьковуглецевою 

економікою [1; 4; 8; 9]. 

Їх іноді називають тематичними, проводячи аналогії із залізничними 

(випускалися в кінці XIX ст.), військовими (початок XX ст.) облігаціями і т.д. 

«Зелені» облігації являють собою боргові інструменти, надходження від 

розміщення яких спрямовуються виключно на фінансування або 

рефінансування нових і/або існуючих «зелених» проектів [1].  

Вважається, що вперше «зелені» облігації емітував Європейський 

інвестиційний банк у 2007 році, але тоді вони називалися облігаціями «захисту 

клімату», потім аналогічні папери стали іменуватися «кліматичними» 

облігаціями і лише через якийсь час – «зеленими». Отримані від їх розміщення 



кошти спрямовувалися на фінансування проектів підвищення 

енергоефективності та створення альтернативних джерел енергії. 

Раніше в різних державах емітували цінні папери, які залучали грошові 

ресурси для екологічних проектів – захисту навколишнього середовища, 

підвищення ефективності використання електроенергії (її заощадження, 

зокрема), що прямували на запобігання різких змін клімату і т.д., проте 

конкретні напрями витрачання фінансових ресурсів не погоджувалися з 

конкретними випусками облігацій. 

У 2008 році вже під найменуванням «зелені» облігації схожі боргові цінні 

папери емітував Міжнародний банк реконструкції і розвитку (далі – МБРР). 

Слідуючи своєму фундаментальному підходу до випуску цінних паперів, МБРР 

запросив незалежних норвезьких експертів-екологів, які оцінили ці фінансові 

інструменти на предмет їх відповідності екологічним критеріям при відборі 

проектів для направлення в них коштів від розміщення «зелених» облігацій [9]. 

Як зазвичай це відбувається, наднаціональний фінансовий інститут став 

каталізатором для приватних інвесторів та емітентів, які почали інтенсивно 

використовувати «зелені» облігації в своїх портфелях та інвестиційній 

стратегії. Однак у міру нарощування числа і масштабів емісій професійними 

учасниками фінансового ринку, особливо кваліфікованими інвесторами, які 

прагнуть до великих пакетів цінних паперів для своїх портфелів, вони стали 

задаватися питаннями про можливості пакетування «зелених» облігацій, для 

чого було необхідно наявність стандартів випуску та механізмів звернення і 

погашення. 

Прибутковість таких паперів оцінювалася професійними інвесторами як 

прийнятна, проте для інвесторів, які не є спекулянтами, набагато більш 

важливим критерієм відбору цінних паперів для включення в інвестиційний 

портфель є наявність діючого механізму контролю, що генерується цими 

фінансовими інструментами потоків грошових коштів [9]. 

Стандартизацією «зелених» облігацій перейнялася міжнародна організація 

Climate Bond Initiative (далі – СВІ), запропонувавши в 2011 році першу версію 
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стандарту «кліматичних» облігацій для фінансування в основному сфери 

вітроенергетики [6]. 

Згодом інструментарій стандартів було розширено на найбільш 

інвестиційно привабливі сектори економіки. Так, у 2012-2015 роках були 

розроблені та затверджені чотири галузевих стандарти для проектів в сфері 

сонячної енергетики, низьковуглецевого громадського транспорту та 

енергоефективних будівель [1]. 

Розроблені CBI стандарти є добровільними, вони не примушують 

емітентів сертифікувати облігації, які випускаються; наявність або відсутність 

сертифікату, який підтверджує відповідність емітованих облігацій 

«кліматичним» або «зеленим» маркуванням формально поки не впливає на 

рейтинги таких облігацій.  

Принципи «зелених» облігацій складаються з чотирьох елементів: 

напрямок застосування надходжень від розміщення «зелених» облігацій; 

процес оцінки і вибору проекту; управління коштами емісії; звітність [6]. 

Існують такі типи «зелених» облігацій: 

- стандартні облігації – традиційні боргові зобов’язання; 

- сек’юритизовані облігації – боргове зобов’язання, забезпечене одним або 

декількома конкретними проектами, куди входять іпотечні та інші цінні папери; 

- проектні облігації – боргове зобов’язання, за правилами якого інвестор 

несе прямий кредитний ризик, пов’язаний з інвестуванням проекту; 

- облігації, підтверджені доходами – боргові зобов’язання без права 

регресу до емітента; кредитне положення власника паперів забезпечується 

фінансовим потоком від інвестованого проекту [8]. 

 За словами СВІ, збільшення попиту на «зелені» облігації з боку країн 

світу зумовлюється: по-перше, інтересом до «зелених» облігацій як до нового 

інструменту міжнародного фінансового ринку;по-друге, стимулюванням 

інтересу до екологічних проектів з боку держав, які оголосили, зокрема, в 

2016 році серед цілей сталого розвитку здійснення «зелених» інвестицій, 

створення «зелених» банків; по-третє, успішністю перших випусків[6].  



 Організація СВІ підвела фінансові підсумки минулого року. У 2019 році в 

світі було випущено «зелених» облігацій та надано позик на загальну суму 

257,7 млрд. дол. США, що стало новим світовим рекордом. Цей показник на 

51% перевищив рівень 2018 року, в якому за допомогою «зелених» фінансових 

інструментів було залучено 170,6 млрд. дол. США. 

 Дані СВІ показують, що найбільшим міжнародним ринком «зелених» 

облігацій в 2019 році був Європейський Союз (ЄС) з річним обсягом випуску 

106,7 млрд. дол. США.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 

  

 США очолюють національний рейтинг з 50,6 млрд. дол. США. У Китаї 

випуск склав 30,1 млрд. дол. США, у Франції 29,5 млрд. дол. США. Німеччина, 

Нідерланди, Швеція, Японія, Італія, Канада та Іспанія увійшли в десятку 

найбільших країн за обсягами «зеленого» боргового фінансування (рис. 1). 

 Найбільшими ж емітентами у 2019 році стали: американська Fannie Mae 

(22,8 млрд. дол. США), німецький KFW (9,02 млрд. дол. США), Державне 

казначейське агентство Нідерландів (6,66 млрд. дол. США), Французька 

Республіка (6,57 млрд. дол. США) та Промислово-комерційний банк Китаю 

Рисунок 1 ‒ Країни з найбільшими обсягами випуску«зелених» облігацій 
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(ICBC), що привернув 5,85 млрд. дол. США (рис. 2). 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 

  

 Ключовими світовими емітентами виступають: міжнародні фінансові 

інститути, корпорації, банки, держави та муніципалітети, а також облігації, 

гарантовані МФІ і державами (рис. 3). 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 
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Рисунок 3 ‒ Ключові світові емітенти, % 

Рисунок 2 ‒ Найбільші емітенти по кількості випущених «зелених» 
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 Залучені кошти від випуску «зелених» облігацій/позик в світі були 

спрямовані загалом на фінансування «зеленої» енергетики (31,5%), 

енергоефективність будівель (29,3%), а також в транспортний сектор (20,2%) 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 

 

Отже, можна виділити наступні особливості міжнародного ринку 

«зелених» облігацій: 

- високий попит з боку інвесторів; 

- висока швидкість розміщення – емісії «зелених» облігацій дуже швидко 

розкуповуються на первинному ринку, попит на них настільки 

сконцентрований, що ініціалізоване розміщення здійснюється нерідко всього 

лише протягом декількох годин з моменту його початку; 

- сприятливі перспективи – провідні інституційні інвестори відзначають 

триваючу затребуваність «зелених» облігацій, що свідчить про позитивний 

розвиток у майбутньому (принаймні найближчому) цих фінансових 

інструментів, можливості розширення не тільки самого їхнього ринку (тобто 

числа та обсягів емісій), але й самого складу інструментарію (різноманітності 

боргових цінних паперів, появи їх нових різновидів), які також будуть 
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Рисунок 4 ‒ Надходження «зелених» облігацій усфери діяльності 



затребувані ринком; 

 - спеціалізація – зважаючи на сприятливі перспективи аналізованого 

сегменту, «зеленими» облігаціями почали займатися спеціалізовані 

інвестиційні компанії, що отримали назву «зелених» фондів[4]. 

 На сьогодні в Україні активно розробляються заходи щодо 

запровадження ринку «зелених» облігацій. Розробкою цих заходів наразі 

займається Держенергоефективності, яке своїми власними силами вже підняли 

це питання та долучили до цього процесу не тільки локальних стейкхолдерів, а 

й представництво Європейського інвестиційного банку в Україні, Міжнародну 

фінансову корпорацію, Організацію економічного співробітництва та розвитку, 

а також інші міжнародні організації такі як ClimateBondsInitiative, UNDP, 

UNIDO, USAID, GIZ.  

 З ініціативи Держенергоефективності мету щодо створення умов для 

запровадження ринку «зелених» облігацій було також розроблено у проекті 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

запровадження ринку «зелених» облігацій в Україні та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації». 

 Держенергоефективності також виокремив поточні можливості емісії 

облігацій під «зелені» проекти в Україні: державні облігації України; облігації 

місцевих позик; облігації підприємств; облігації міжнародних фінансових 

організацій. Проте жоден з перерахованих видів облігацій не відповідає 

принципам та міжнародним стандартам здійснення випусків «зелених» 

облігацій [7]. 

 Створення умов для емісії «зелених» облігацій дозволить Україні: 

освоювати кошти виключно за цільовим призначенням; ефективно 

використовувати залучені фінансові ресурси на «зелені» проекти; долучити 

широку базу цільових інституціональних інвесторів; контролювати грошові 

потоки, які спрямовуються на погашення заборгованостей; залучити кошти від 

МФО за конкурентними ставками;покращити захист прав кредиторів, що 

інвестують в «зелені» проекти. 



 Важливо також зазначити придатність різних типів «зелених» облігацій 

для випуску в Україні, яким характерний як реалістичний (стандартні 

облігації), так і оптимістичний (доходні, проектні, сек’юритизовані облігації) 

сценарії (табл. 1). 

 Таблиця 1 – Придатність «зелених» облігацій для випуску в Україні 

Типи 

«зелених» 

облігацій 

Стандартні 

облігації 

Дохідні 

облігації 
Проектні облігації 

Сек’юритизовані 

облігації 

Використання 

надходжень 

від 

розміщення 

Цільове 

призначення для 

«зелених» 

проектів 

Цільове 

призначення для 

«зелених» 

проектів 

Цільове 

призначення для 

чітко виокремлених 

«зелених» проектів 

Для 

рефінансування 

портфелів 

«зелених» 

проектів або 

фінансування 

«зелених» 

проектів 

Джерело 

погашення 

Загальні грошові 

потоки емітента 

Доходи від 

проекту 
Доходи від проекту 

Доходи від 

базових активів 

Регрес за 

боргом 
До емітента До емітента 

Тільки до активів та 

грошових потоків 

самого проекту 

До відповідної 

групи проектів 

Придатність з 

огляду на 

законодавче 

середовище 

Задовільна 

(законодавство 

дозволяє 

запровадити 

даний тип 

облігацій) 

Незадовільна 

(законодавча 

основа для 

впровадження 

такого типу 

облігацій 

відсутня; 

бюджетне 

законодавство 

не дозволяє 

реалізувати 

випуск цього 

типу облігацій 

суб’єктами 

публічно-

владних 

повноважень) 

Незадовільна 

(законодавча основа 

для впровадження 

такого типу 

облігацій відсутня; 

бюджетне 

законодавство не 

дозволяє 

реалізувати випуск 

цього типу 

облігацій 

суб’єктами 

публічно-владних 

повноважень; не 

передбачена 

можливість 

звільнення емітенту 

від регресу до 

нього)  

Незадовільна 

(бюджетне 

законодавство не 

дозволяє 

реалізувати 

випуск цього 

типу облігацій 

суб’єктами 

публічно-

владних 

повноважень) 

Придатність з 

огляду на 

ринкові 

умови 

Задовільна 

(існують випуски 

аналогічних 

облігацій) 

Незадовільна 

(немає 

прецеденту 

випуску) 

Незадовільна (немає 

прецеденту 

випуску)  

Існує дуже 

обмежений (але 

позитивний) 

досвід випуску в 

минулому 

 Джерело: складено автором на основі [7] 



 За допомогою «зелених» облігацій досягаються одночасно дві мети: 

фінансова та соціальна – вигідне залучення фінансових ресурсів та поліпшення 

екологічної ситуації або за рахунок позитивного екологічного ефекту від 

проекту, або за допомогою зниження раніше здійсненого негативного впливу 

на природу (в тому числі, із залученням коштів приватних фінансово-кредитних 

структур) [2].  

 Перевага використання таких облігацій, передусім, полягає в тому, що 

«зелені» облігації є альтернативою фінансування, яка дозволяє емітентам 

виконувати свою екологічну, соціальну та управлінську політики або 

відповідати екологічному законодавству без будь-яких додаткових витрат, що 

накладаються звичайною облігацією або банківським боргом. Однак ринкові 

індикатори свідчать про те, що «зелені» облігації не додають обсягу до всього 

ринку облігацій, а просто замінюють деякі їх звичайні випуски [1]. 

 Окрім того, Міжнародна організація праці (МОП) дійшла висновку, що 

заходи щодо переходу на екологічно чисту економіку дозволять до 2030 року 

створити 24 млн. нових робочих місць. На думку експертів МОП, це компенсує 

можливі скорочення на ринку праці, пов’язані з «озелененням» економіки. 

Тому МОП рекомендує країнам забезпечити соціальний захист людей, які 

зайняті, наприклад, у нафтовій чи вугільній промисловості, що можуть понести 

певні втрати. Також дослідники проаналізували дані по 163 галузях економіки. 

Виявилося, що 14 з них можуть втратити до 10 тис. робочих місць. У двох 

секторах – це видобуток і переробка нафти – можливі скорочення до 1 млн. 

співробітників [6]. 

 Проте, як і у всіх інших інструментів фінансування, у «зелених» облігацій 

є також і свої недоліки. Першим ризиком «зелених» облігацій є відсутність 

ліквідності. Це все ще невеликий ринок ‒ увійти та вийти з нього не так легко. 

Попит на нові випуски високий, ринок продовжує рости, але на даний момент 

«зелені» облігації повинні бути розглянуті тими, хто не проти утримування до 

погашення. 



 Другий ризик ‒ відсутність чіткого визначення «зеленої» облігації. 

Інвестори не можуть точно знати і відслідковувати рух вкладених ними грошей. 

Останній ризик ‒ падіння цін на нафту. Коли ціни на нафту високі, 

спостерігається підвищений інтерес до альтернативних джерел енергії [3]. 

 Україна володіє значним природним потенціалом для здійснення 

переходу на «зелене» фінансування в усіх секторах економіки. Так, протягом 

2019 року інвестори вклали близько 3,7 млрд. євро у будівництво сонячних, 

вітрових та біо-електро станцій в Україні. А за розрахунком International 

Fininace Company запуск ринку «зелених» облігацій дасть змогу Україні 

залучити 73 млрд. дол. США до 2030 року [5]. Враховуючи можливості та 

доступність сучасних технологій відновлюваної енергетики, а також стрімкий 

їх розвиток, Україні цілком під силу та економічно доцільно до 2050 року 

досягнути 70% частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у виробництві 

електроенергії.  

 Висновки. Сучасні інвестори, особливо міжнародні, стають все більш 

соціально відповідальними і при прийнятті інвестиційного рішення враховують 

екологічні та соціальні фактори. Так, якщо в 2017 році лише 8% міжнародних 

інвесторів звертали увагу на ці фактори (в зв’язку з впливом стану довкілля на 

зміну клімату), то в 2019 році – більш як 50%. Таке вибухове зростання 

інтересу до екологічних проблем відбилося на міжнародному ринку «зелених» 

облігацій, хоча їх прибутковість є нижчою, ніж у звичайних облігацій, але 

завдяки їм: по-перше, поліпшується імідж компаній; по-друге, вони отримують 

податкові пільги; по-третє, компанії піддаються меншим інвестиційним 

ризикам.  

 Відтак, прийняття Урядом України концепції та плану дій щодо 

формування ринку «зелених» облігацій сьогодні є вкрай актуальним, так як це 

забезпечить інтегральне концептуальне бачення організації національного 

ринку «зелених» облігацій та дозволить уникнути зайвих зволікань у процесі 

нормативно-правового закріплення ключових напрямів та складових державної 

політики у цій сфері. Адже втілення даної політики призведе до появи в Україні 



залученого «зеленого» фінансування, яке сприятиме скороченню використання 

викопного палива та освоєнню новітніх технологій в різних секторах 

економіки, виконанню Україною зобов’язань згідно міжнародних угод в сфері 

енергоефективності та зміни клімату. 
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