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Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки

Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних положень концепції фінансів для сталого розвитку. Мета статті – дослідити сут-
ність, особливості і відмінності фінансів сталого розвитку як явища та надати теоретичне обґрунтування й авторське визначення дефініції. 
Встановлено, що рефлексія фінансів на імплементацію засад сталого розвитку зумовила виникнення нового явища – фінансів сталого розвитку. 
Доведено, що відбувається розширення предметного поля дослідження фінансової науки у таких складових: урізноманітнюються суб’єкти фінан-
сових відносин – як провайдери капіталу, так і його реципієнти; створюються і використовуються інноваційні фінансові інструменти, продукти 
та методи. Механізм постачання фінансового капіталу передбачає використання спеціалізованих фінансових моделей, інструментів, продуктів 
і методів мобілізації й інвестування капіталу, які враховують особливості реалізації заходів зі сталого розвитку. Аргументовано, що концепція 
фінансів сталого розвитку поступово набуває як теоретичного обґрунтування, так і практичного підтвердження, що дозволяє ввести термін 
«фінанси сталого розвитку» у академічний дискурс. Запропоновано авторське визначення дефініції «фінанси сталого розвитку» та виокремлено їх 
складові за ознакою мотивації провайдерів фінансового капіталу: соціально відповідальні фінанси, соціально орієнтовані фінанси.
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Васильчук И. П. Финансы устойчивого развития как ответ  

на вызовы постиндустриальной экономики
Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологических 
положений концепции финансов для устойчивого развития. Цель 
статьи – исследовать сущность, особенности и отличия финансов 
устойчивого развития как явления и предложить теоретическое 
обоснование и авторское определение дефиниции. Выявлено, что 
рефлексия финансов на имплементацию основ устойчивого разви-
тия обусловила возникновение нового явления – финансов устойчи-
вого развития. Доказано, что происходит расширение предметного 
поля исследования финансовой науки в следующих составляющих: 
разнообразятся субъекты финансовых отношений – как провайдеры 
капитала, так и его реципиенты; создаются и используются иннова-
ционные финансовые инструменты, продукты и методы. Механизм 
обеспечения финансовым капиталом предполагает использование 
специализированных финансовых моделей, инструментов, продук-
тов и методов мобилизации и инвестирования капитала, которые 
учитывают особенности реализации мероприятий по устойчивому 
развитию. Аргументировано, что концепция финансов устойчивого 
развития постепенно приобретает как теоретическое обоснование, 
так и практическое подтверждение, что позволяет ввести термин 
«финансы устойчивого развития» в академический дискурс. Предло-
жено авторское определение дефиниции «финансы устойчивого раз-
вития» и выделены их составляющие по признаку мотивации провай-
деров финансового капитала: социально ответственные финансы, 
социально ориентированные финансы.
Ключевые слова: финансы устойчивого развития, социальные финан-
сы, социальная функция, типологизация
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Vasylchuk I. P. Sustainable Development Finance as a Response  

to the Post-Industrial Economy Challenges
The article is devoted to considering theoretical and methodological provi-
sions of the concept of finance for sustainable development. The aim of the 
article is to study the essence, peculiarities and differences of finance for 
sustainable development as a phenomenon and provide a theoretical basis 
and the author’s formulation of the definition. It was found that the reflec-
tion of finance on implementation of the provisions of sustainable develop-
ment stipulated the emergence of a new phenomenon — sustainable devel-
opment finance. It has been proved that there is an expansion of the object 
field of financial science research in the following components: participants 
of financial relations are diversified — both the providers of the capital and 
its recipients; innovative financial instruments, products and techniques are 
created and used. The mechanism of financial capital delivery involves the 
use of specialized financial models, tools, products and methods of mobiliza-
tion and investment of capital, which take into account the peculiarities of 
the implementation of sustainable development activities. It has been rea-
soned that the concept of sustainable development finance is gradually ac-
quiring both theoretical justification and practical confirmation that permits 
to introduce the term “sustainable development finance” in the academic 
discourse. There was suggested the author’s formulation of the definition 
of “sustainable development finance” and highlighted their constituents on 
the basis of the motivation of financial capital providers: socially responsible 
finance, socially oriented finance.
Keywords: sustainable development finance, social finance, social function, 
typology
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Постановка проблеми. Парадигма сталого розви-
тку еволюціонує від «стану стурбованості» світових ліде-
рів за майбутнє і «взірця» бажаної поведінки до сучасної 
наукової концепції, обростає теоретичними підходами, 
емпіричним обґрунтуванням та вже має позитивний до-
свід практичної реалізації. Витоки цієї парадигми вбачаємо 
у вичерпаності потенціалу техніко-економічних парадигм 
індустріальної стадії розвитку та переходу до епохи по-
стіндустріалізму. Принципи сталого розвитку поступово 
поширюються у всі сфери економічної діяльності, не оми-
нули і сферу фінансів. Під впливом нової парадигми змі-
нюється сутність економічних відносин з приводу забез-
печення фінансовим капіталом ініціатив і заходів суб’єктів 
господарювання у напрямах сталого розвитку, набувають 
особливостей розподільчі та перерозподільчі процеси, що 
призводить і до трансформаційних зрушень у сутності фі-
нансів. Як наслідок вищезазначених тенденцій, спочатку 
практиками, а потім і науковцями були введені у викорис-
тання англомовні терміни «Sustainable Finance» та «Social 
Finance». Дослідження довело, що до теперішнього часу 
немає усталеного трактування цих понять. Інколи вони 
використовуються як взаємозамінні, виходячи з того, що 
в широкому контексті прямо чи опосередковано фінанси 
спричиняють вплив на суспільство та створюють соці-
альний ефект. Проте аналіз практики їх використання на 
прикладі США та Великобританії показав, що існує певна 
відміна: у США набув поширення термін «фінанси ста-
лого розвитку або сталі фінанси» («Sustainable Finance»),  
а у Великобританії найчастіше використовують термін «со-
ціальні фінанси» («Social Finance»). Втім, на нашу думку, 
незввжаючи на схожу природу понять – забезпечувати іс-
нування соціуму (соціальна ознака) без шкоди наступним 
поколінням (ключова ідея концепції сталого (підтримую-
чого) розвитку), між ними існують відміни, зумовлені виді-
ленням окремих складових сталого розвитку, насамперед, 
соціальної компоненти. 

Проблеми фінансів як науки і практичної діяльності 
привертають увагу широкого кола вітчизняних і закордон-
них дослідників. Ми поділяємо погляди на сутність, роль 
та функції фінансів провідних вчених, фундаторів вітчиз-
няної фінансової науки: В. Базилевича, М. Білик, І. Блан-
ка, О. Василика, О. Кириленко, В. Кудряшова, С. Лондара,  
І. Лютого, М. Крупки, С. Онишко, С. Огородника, В. Опарі-
на, Д. Полозенко, А. Поддєрьогіна, Р. Слав’юка, В. Сутормі-
ної, О. Терещенка, С. Юрія, В. Федосова й інших шанованих 
вчених. Їх наукові здобутки щодо різних аспектів фінансів 
як багатогранного явища покладено нами в основу власно-
го дослідження.

Втім, як і усіляке нове явище, що знаходиться на ста-
дії свого становлення, явище фінансів сталого розвитку ще 
не має належного теоретико-методологічного обґрунту-
вання і потребує детального дослідження його теоретич-
них та практичних аспектів. 

Мета статті – дослідити сутність, особливості 
і відмінності фінансів сталого розвитку як явища та на-
дати теоретичне обґрунтування й авторське визначення 
дефініції.

Виклад основного матеріалу. Розуміння змісту по-
няття вимагає системного підходу, що передбачає викорис-

тання сукупності методологічних принципів і теоретичних 
положень. Саме тому доцільно дослідити існуючі визна-
чення термінів, знайти спільні риси та відмінності і сфор-
мувати власне розуміння їх сутності. Так, Міжнародний 
інститут для сталого розвитку (англ. International Institute 
for Sustainable Development (IISD)) визначає фінанси для 
сталого розвитку «як надання фінансового капіталу і по-
слуг з управління фінансовими ризиками у формі, що за-
безпечує економічне зростання, соціальну справедливість 
і управління навколишнім середовищем» [1]. Тобто у ви-
значенні підкреслюється триєдина складова сталого роз-
витку, досягнення цілей якого потребує фінансового капі-
талу та менеджменту фінансових ризиків. Консалтингова 
компанія «Strandberg consulting» надає схоже визначення 
поняття: забезпечення фінансовим капіталом і послугами 
та продуктами з управління ризиками з метою сприяння 
або не завдання шкоди економічному процвітанню, еколо-
гічному благополуччю та добробуту місцевої громади [2, 
с. 6]. У цьому визначенні соціальну складову концепції ста-
лого розвитку пов’язують із добробутом місцевої громади. 
Проте у наведених трактуваннях не зазначені суб’єкти фі-
нансових відносин, які надають фінансовий капітал, хоча 
окреслені цільові орієнтири. Провідний інвестиційний 
банк «Morgan Stanley» для реалізації стратегій сталого роз-
витку створив фінансову групу «Global Sustainable Finance 
group» (GSF), яка фокусує свою діяльність на таких напря-
мах: забезпечення фінансовим капіталом заходів із захисту 
навколишнього середовища, соціальні фінанси та розвиток 
місцевих громад [3, с. 5]. Ці визначення відображають ви-
знання провайдерами фінансового капіталу можливостей 
та ризиків реципієнтів, що виникають внаслідок насліду-
вання або не наслідування суб’єктами господарювання по-
літики корпоративної соціальної відповідальності за ста-
лий розвиток. 

На відміну від американської практики у Великобри-
танії більш поширеним є явище соціальних фінансів, що 
обумовлено, зокрема, відмінами в американській та євро-
континентальній моделі фінансової системи. Так, на сайті 
недержавної організації «Social Finance UK» надається таке 
визначення дефініції: «Соціальні фінанси є підходом до 
управління грошовими коштами, що передбачає отримання 
одночасно як соціального, так і економічного доходу. Соці-
альні фінанси включають інвестування у розвиток громад, 
мікрокредитування, імпакт-інвестування та надання позик 
соціальним підприємствам і бізнесу, що веде діяльність на 
засадах сталого розвитку» [4]. Дане визначення акцентує 
увагу на цільовій функції процесу фінансування – отри-
мання одночасно як соціального, так і економічного дохо-
ду. Як бачимо, у наведеному трактуванні соціальні фінанси 
охоплюють майже однаковий спектр фінансових послуг, як 
і фінанси сталого розвитку у США, що і призводить до пев-
ного змішування понять, хоча вони не є тотожними. Крім 
того, порівняння підходів до розуміння сутності фінансів 
сталого розвитку в американській і європейській прак-
тиці дозволило зробити висновок про те, що європейські 
фінансові організації найбільше зосереджуються на вирі-
шенні соціальних і екологічних проблем та їх фінансуванні, 
а американські фінансові інститути більше орієнтовані на 
програми економічного розвитку громад [2; 5]. 
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Крім практиків, опікуються проблемами фінансуван-
ня сталого розвитку і освітяни, зокрема в частині підготов-
ки фахівців відповідного профілю. Так, науковці Універ-
ситету Берклі (США) розуміють фінанси сталого розвит-
ку в більш практичній площині – як практику створення 
економічної і соціальної вартості за допомогою фінансо-
вих моделей, продуктів і ринків, які забезпечують сталість 
у довгостроковому періоді [6], а вчені Гарвардського уні-
верситету пов’язують фінанси сталого розвитку з інвести-
ціями у сталий розвиток та різноманітними фінансовими 
інструментами для ефективної фінансової оцінки і ме-
неджменту ризиків [7]. 

Отже, сукупність визначень щодо поняття «фінанси 
сталого розвитку» засвідчує його складність і багатоплано-
вість та потребує такого формулювання, яке б враховувало 
найважливіші ознаки. Незважаючи на різноманіття тлума-
чень та відсутність універсального визначення, узагальнен-
ня наведених трактувань дозволяє виділити такі сутнісні 
ознаки поняття «фінанси сталого розвитку»:

1) Фінанси сталого розвитку ґрунтуються на кон-
цепції триєдиного підсумку, тобто враховують 
економічні, соціальні і екологічні складові сталого 
розвитку.

2) Цільова функція – забезпечення фінансовим ка-
піталом ініціатив зі сталого розвитку, що здій-
снюються різними економічними агентами, най-
частіше у таких сферах діяльності як соціальна, 
екологічна та розвиток місцевих громад.

3) Цільова орієнтація – позитивний вплив на еконо-
міку і суспільство та створення сталої вартості 
(економічної, екологічної, соціальної) у довгостро-
ковому періоді (одночасно або в залежності від 
пріоритетів інвесторів та вибраних стратегій).

4) Фінансування надається різними суб’єктами фі-
нансового ринку (фінансовими установами), які 
у своїй діяльності керуються принципами стало-
го розвитку та корпоративної соціальної відпо-
відальності.

5) Фінансування сталого розвитку потребує спеціалі-
зованих інноваційних фінансових інструментів, 
продуктів та моделей, що враховують особли-
вості реалізації заходів зі сталого розвитку.

6) Досягнення цілей сталого розвитку потребує 
ефективного управління ризиками, які порушу-
ють сталість, зокрема фінансовими.

Отже, специфічні ознаки, що визначають сутність 
фінансів для сталого розвитку, мають бути покладені 
в основу теоретичного конструкту поняття. При чому слід 
зазначити, що специфіку фінансів сталого розвитку як 
напряму формує, насамперед, ознака цілепокладання про-
цесу фінансування. Зокрема, це може бути представлено 
в  системі «запитання – відповідь»: Яка мета надання / 
отримання фінансування? Фінансування підтримки ініці-
атив і  заходів зі сталого розвитку, їх фінансового забез-
печення. Вважаємо за необхідне підкреслити, що виокрем-
лення напрямку фінансів сталого розвитку відбувається 
за тематичною ознакою, визначеною функцією цілепокла-
дання, а не за ознакою приналежності до певного суб’єкта 
чи сектора економіки. Критики можуть опонувати, що за 

такого підходу в окремий напрям слід виділяти й інше 
тематичне фінансування проектів та діяльності суб’єктів 
господарювання, наприклад, фінансування інноваційного 
розвитку. Це зауваження є справедливим, але частково. 
Дослідження довело, що прийняття суб’єктами господа-
рювання парадигми сталого розвитку призводить до сут-
тєвих трансформацій – у цільовій орієнтації їх діяльності 
(триєдиний підсумок), у характері відносин (коллаборація 
на засадах суспільної солідарності) і відповідальності (кор-
поративна відповідальність за сталий розвиток), впливає 
на формоутворення (нові організаційно-правові форми). 
Згідно із законами діалектики та принципу детермінізму 
«зміст визначає форму», тобто зміна сутності фінансів, на-
буття ними якісно нових властивостей детермінує і зміну 
форми – організаційно-правову форму суб’єктів фінан-
сових відносин та форму предмету фінансових відносин. 
У результаті відбувається розширення предметного поля 
дослідження фінансової науки у таких складових: урізно-
манітнюються суб’єкти фінансових відносин – як провай-
дери капіталу, так і його реципієнти; створюються і вико-
ристовуються інноваційні фінансові інструменти, продук-
ти та методи. 

На підставі наведених тлумачень і сутнісних ознак 
надамо власну версію широкого трактування дефініції: 
фінанси сталого розвитку – це економічні відносини, що 
виникають у процесі діяльності економічних агентів, які 
керуються принципами корпоративної соціальної відпо-
відальності, пов’язаної з формуванням, розподілом і вико-
ристанням фінансових ресурсів з метою створення стій-
кої у довгостроковому періоді сталої (економічної, еколо-
гічної і соціальної) вартості з поправкою на фінансовий 
ризик та позитивного соціального ефекту за допомогою 
спеціальних фінансових моделей, методів, продуктів та 
інструментів. На відміну від існуючих понять зазначено 
цільове призначення залучених фінансових ресурсів, яке 
визначає ціль-орієнтир і ціль-функцію, особливий статус 
суб’єктів фінансових відносин, специфічний характер ме-
тодів та інструментів для досягнення мети. Фінансування 
сталого розвитку – це діяльність установ фінансового 
сектора економіки, яка пов’язана із забезпеченням фінан-
совим капіталом потреб економічних агентів щодо реа-
лізації їх стратегій і досягнення цілей сталого розвитку 
у різних тематичних сферах діяльності – економічній, 
екологічній та соціальній. Механізм постачання фінансо-
вого капіталу передбачає використання спеціалізованих 
фінансових моделей, інструментів, продуктів та методів 
мобілізації й інвестування капіталу, які враховують осо-
бливості реалізації заходів зі сталого розвитку. На нашу 
думку, на додаток до того, що фінанси є грошова, розпо-
дільча, ресурсоутворююча категорія, фінанси сталого 
розвитку мають специфічну особливість і є категорією, 
якій притаманна особливість створювати позитивний 
соціальний ефект. Відповідно, до функцій фінансів ста-
лого розвитку слід віднести як традиційні – розподільча, 
перерозподільча, контролююча, ресурсоутворююча, так 
і  специфічну – створення позитивного соціального ефек-
ту (соціальна функція).

Задля досягнення поставленого завдання – дослі-
дити сутність та особливості фінансів сталого розвитку – 
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вважаємо за доцільне з’ясувати їх місце у внутрішній будові 
системи фінансів за ознакою мотивації провайдерів фінан-
сового капіталу та специфіки їх форми. При цьому будемо 
спиратися на вузьке трактування фінансів як надання фі-
нансового капіталу реципієнтам, що відбувається у фор-
мі інвестицій (с позиції інвесторів). Так, якщо розглядати 
фінанси сталого розвитку в контексті нової парадигми, 
то можна стверджувати, що вони дозволяють поєднувати 
фінансові і нефінансові цілі як провайдерів капіталу, так 
і його споживачів, та займають проміжне положення між 
традиційними фінансами, з їх орієнтацією на досягнення 
фінансової вигоди, та філантропією, з її розрахунком на 

позитивний соціальний ефект (рис. 1). У такому розумінні 
фінанси сталого розвитку уявляють собою систему фінан-
сування, яка надає фінансовий капітал у специфічній фор-
мі – бридж-фінансування (від англійського слова «Bridge» – 
міст, місток), що поєднує в собі різні характеристики. 
Зазначимо, що залежно від глибини імплементації засад 
сталого розвитку в діяльність суб’єктів господарювання 
фінансового та нефінансового секторів економіки, посту-
пової конвергенції між комерційним та некомерційними 
організаціями, спричиненою зближенням фінансових та 
нефінансових цілей їх діяльності, неможливо чітко окрес-
лити межі, в яких формуються фінанси сталого розвитку. 

Рис. 1. Типологізація системи фінансів сталого розвитку відповідно до мотивації провайдерів фінансового капіталу 

Джерело: розширено автором на основі ідеї: [8, с.3] 
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На сьогодні нараховується безліч варіацій фінансової під-
тримки сталого розвитку економічних агентів залежно як 
від стратегій і методів, що використовуються інвесторами 
і кредиторами, так і ступеня інкорпорування комерційни-
ми організаціями принципів корпоративної соціальної від-
повідальності у власну бізнес-модель.

Встановлено, що у найбільш поширеній практиці спе-
цифіку фінансів сталого розвитку формують два пов’язані 
між собою підходи, які використовуються інвесторами. 
Перший підхід у загальному контексті передбачає надання 
фінансового капіталу реципієнтам відбір яких відбувається 
крізь «призму» показників, що характеризують чинники 
сталого розвитку (екологічні, соціальні та корпоративно-
го управління – ESG-factors). Мотивацією для інвесторів є 
надання коштів з розрахунком першочергово на фінансо-
ву вигоду (фінансову дохідність), але з урахуванням пози-
тивного впливу на соціум та навколишнє середовище. При 
цьому інвестори можуть розраховувати на високу фінансо-
ву дохідність, як і при звичайній практиці. А позитивний 

екологічний і соціальний вплив досягається, перш за все, 
через застосування процедури скринінгу (англ. Screening) 
та активної участі акціонерів (англ. Shareholder activism).

Другий підхід – імпакт-інвестування (англ. Impact 
Investment) (від англійського слова Impact – вплив) - перед-
бачає надання фінансового капіталу, в першу чергу, з розра-
хунку на досягнення позитивного соціального/ екологічно-
го ефекту, в другу чергу – на отримання фінансових вигод. 
На відміну від традиційної практики інвестування, а та-
кож розглянутого першого підходу, імпакт-інвестування 
може здійснюватися навіть за умов отримання невисокої 
фінансової дохідності на капітал, або навіть без доходів чи 
з від’ємною дохідністю. Найчастіше імпакт-інвестування 
пов’язують із соціальною сферою. Саме другий підхід до 
вибору стратегій інвестування – імпакт-інвестування, на 
нашу думку, більш точно відповідає поняттям «соціальні ін-
вестиції» (на ринку цінних паперів) та «соціальні фінанси». 

Становлення та розвиток сфери фінансів сталого 
розвитку має вже історію практичного втілення, що про-
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являється у певних подіях. Так, 13 червня 2013 року фі-
нансове видання «The Financial Times» і МФК (IFC), член 
Групи Світового банку, оголосили переможців 2013 року 
започаткованої ними Премії у сфері Фінансів сталого роз-
витку (The FT/IFC Sustainable Finance Awards), яких віді-
брано з 254 номінантів з 164 фінансових установ та 57 не-
фінансових груп з 62 країн. У 2014 році було оголошено 
Премію в галузі трансформаційного бізнесу і фінансів (The 
FT/IFC Transformational Business Awards), що присуджува-
лася за інноваційні, комерційно життєздатні і тиражовані 
продукти та послуги, які можуть створити довгострокові 
перетворюючі технології розв’язання потреб у таких га-
лузях як інфраструктура, енергетика, харчові продукти 
і вода, доступне житло і здоров’я. До участі у  програмі 
цього року було залучено 237 номінантів з 214  установ 
з 61 країни [9]. Таким чином, сутність концепції фінансів 
сталого розвитку поступово набуває як теоретичного об-
ґрунтування, так і практичного підтвердження, що дозво-
ляє ввести термін «фінанси сталого розвитку» у академіч-
ний дискурс.

В світлі поставленого завдання доцільно більш де-
тально дослідити поняття «соціальні фінанси» та його від-
міну від поняття «фінанси сталого розвитку». На наш по-
гляд, поняття «фінанси сталого розвитку» є більш широ-
ким, ніж поняття «соціальні фінанси», не дивлячись на те, 
що обидва терміни виникли внаслідок посилення тенден-
цій соціалізації економіки і містять обов’язкову соціальну 
компоненту. При цьому вважаємо, що при трактуванні 
поняття «фінанси сталого розвитку» ключовим словом є 
відповідальність. На рівні суб’єктів господарювання – це 
корпоративна соціальна відповідальність за сталий роз-
виток в контексті відомого визначення Г. Х. Брундтланд 
[10]. Установи фінансового сектору також інкорпорують 
у свою діяльність принципи корпоративної відповідаль-
ності, а тому і надання фінансового капіталу відбувається 
із врахуванням імперативу відповідальності, що узгоджу-
ється з  новою парадигмою. Втім, це не заважає отриму-
вати і досить високі фінансові доходи від сталих і відпо-
відальних інвестицій. Тому при тлумаченні дефініцій бу-
демо вважати, що фінансова підтримка заходів і проектів 
у напрямках сталого розвитку – соціально-відповідальне 
інвестування – передбачає першочерговою метою отри-
мання фінансового доходу на інвестиції, а в другу чергу, 
отримання соціального ефекту. Під таке розуміння підпа-
дає ціла система стратегій і методів інвестування під за-
гальною назвою – соціально-відповідальне інвестування 
або, на нашу думку, можливо використовувати термін «со-
ціально відповідальні фінанси», що може розглядатися як 
окремий напрям в межах фінансів сталого розвитку (ви-
ділення за цільовою ознакою та очікуваннями щодо рівня 
дохідності).

При трактуванні дефініції «соціальні фінанси» бу-
демо вважати, що першочерговою метою всіх соціально-
орієнтованих інвестицій є отримання позитивного соці-
ального ефекту, а вже в другу чергу – отримання фінан-
сового доходу, якщо це передбачено метою постачальника 
капіталу. Основна ідея соціальних фінансів – допомога 

суспільству, місцевій громаді, окремим громадянам, тоб-
то вони є в прямому сенсі соціально орієнтовані. В такому 
трактуванні соціальні фінанси є специфічна складова сис-
теми фінансів сталого розвитку, окрема підсистема. Хоча, 
слід підкреслити, такий поділ є досить умовним, оскільки 
можна трактувати соціальні фінанси і у широкому значен-
ні, якщо включити до розгляду таких суб’єктів фінансових 
відносин як благодійники, держава, нефінансові корпора-
ції, що здійснюють фінансування внутрішніх заходів соці-
ального спрямування. Вважаємо, що у майбутньому по мірі 
розгортання й укорінення парадигми сталого розвитку та 
поступової перебудови економіки як соціальної на засадах 
суспільної солідарності буде відбуватися розмивання меж 
фінансів сталого розвитку і соціальних фінансів, їх подаль-
ша конвергенція.

Висновки.
1) Доведено, що рефлексія фінансів на імплементацію 

засад сталого розвитку зумовила виникнення но-
вого явища – «фінанси сталого розвитку». Сфор-
мульовано широке трактування дефініції в якому, 
на відміну від існуючих понять, зазначено цільове 
призначення фінансових ресурсів, що визначає 
ціль-орієнтир і ціль-функцію, особливий статус 
суб’єктів фінансових відносин, специфічний ха-
рактер методів та інструментів для досягнення 
мети. Аргументовано, що концепція фінансів ста-
лого розвитку поступово набуває як теоретичного 
обґрунтування, так і практичного підтвердження, 
що дозволяє ввести термін «фінанси сталого роз-
витку» у академічний дискурс.

2) Встановлено, що відбувається розширення пред-
метного поля дослідження фінансової науки у та-
ких складових: урізноманітнюються суб’єкти фі-
нансових відносин – як провайдери капіталу, так 
і його реципієнти; створюються і використову-
ються інноваційні фінансові інструменти, продук-
ти та методи. Механізм постачання фінансового 
капіталу передбачає використання спеціалізова-
них фінансових моделей, інструментів, продуктів 
та методів мобілізації й інвестування капіталу, які 
враховують особливості реалізації заходів зі ста-
лого розвитку. 

3) Обґрунтовано, що до функцій фінансів сталого 
розвитку слід віднести як традиційні – розподіль-
ча, перерозподільча, контролююча, ресурсоутво-
рююча, так і специфічну – створення позитивного 
соціального ефекту (соціальна функція).

4) Визначено місце фінансів сталого розвитку в сис-
темі фінансів та здійснено виділення їх типів за 
ознакою мотивації провайдерів фінансового ка-
піталу.

Перспективи подальших досліджень. Наведені те-
оретичні положення мають дискусійний характер з  при-
чин новизни проблеми для вітчизняної фінансової науки 
і практики, а тому потребують додаткових досліджень у на-
прямках теоретико-методологічного й емпіричного об-
ґрунтування.
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