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«Зелені» та соціальні інвестиції як інструмент забезпечення водної безпеки населених пунктів України

У статті науково обґрунтовано використання «зелених» і соціальних облігацій для вирішення екологічних проблем у системах водозабезпе-
чення, виявлено низку фактів, які спонукають до застосування у високодохідному водному секторі інструментарію соціального інвестування. 
Зокрема, відкриваються передумови для активізації економічної діяльності у сфері будівництва оскільки очевидно, що в умовах постійної за-
грози ракетних обстрілів по всій території нашої держави вимоги до житлових умов, в тому числі систем водопостачання, будуть змінені. 
Акцентовано увагу на тому, що реалізація концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні дасть змогу: утворити 
мультиплікатор залучення фінансування для реалізації проєктів екологічного спрямування; підвищити гарантії інвесторам, що вкладають 
кошти в проєкти екологічного спрямування. Встановлено негативні та позитивні чинники запровадження практики соціального інвестування 
проектів модернізації систем водопостачання в Україні. Зроблено висновок про необхідність активізації розробки нормативно-правової бази 
регулювання «зеленого» та соціального інвестування з метою нівелювання тенденцій щодо зацікавлення у накопиченні боргів підприємствами, 
які експлуатують системи водозабезпечення населених пунктів, займаючи монопольне положення на ринку.
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Levkovska L. V., Cherednichenko I. G., Dobranski O. I. Green and Social Investment as a Tool for Providing Water Security in Ukrainian Settlements

The article suggests a scientific base for using «green» and social bonds to solve environmental problems in water supply systems; numerous facts that encourage 
using social investment tools in the high-yield water sector are revealed. In particular, preconditions for intensifying economic activity in the construction field are 
appearing, as it is obvious that a constant threat of shelling faced by our country changes the requirements for all living conditions, and water supply systems as 
well. Emphasis is placed on the assumption that if the green bond market in Ukraine is implemented and developed, it will help to create a multiplier for attracting 
funds to implement various environmental projects and to increase guarantees for investors injecting funds in such projects. Both negative and positive factors of 
using social investment to modernize water supply systems in Ukraine are identified. It is concluded that it is necessary to intensify the development of the regula-
tory framework for «green» and social investment in order to offset the trend of debt accumulation among enterprises operating water supply systems in Ukrainian 
settlements, so that such enterprises could become monopolists in the market.
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Вступ. Нестача прісної води та бідність тісно коре-
люють, вододефіцит зростає разом зі зубожінням і голодом, 
а отже, вносить вклад у виникнення та посилення загрози 
локальних війн і тероризму. Не менш серйозними можуть 
бути наслідки антисанітарії, неминучої при гострому де-
фіциті води, інфекційні хвороби та епідемії. Однією з осо-
бливостей води є те, що вона взаємодіє з різними сфера-
ми, а саме: довкіллям, зміною клімату, охороною здоров’я, 
сільським господарством і продуктами харчування, еконо-
мічним зростанням, зниженням ризику природних стихій 
та досягненням миру.

Оновлення систем водопостачання є традиційно до-
ходною діяльністю, за оцінками міжнародних експертів, 
кожен долар, вкладений у водозабезпечення та санітарію, 
здатний приносити від 3 до 34 доларів прибутку залежно 
від регіону. Проте в нашій країні підприємства водного 
сектора постійно накопичують борги, наростає системна 
криза неплатежів, а отже, багато із них мусять відмови-
тись від програм модернізації, що в кінцевому підсумку 
сприятиме погіршенню джерел водопостачання – ставків, 
озер, річок і водосховищ. Військовий стан й постійні об-
стріли лише загострюють і без того критичний стан інф-
раструктури водозабезпечення міських та сільських на-
селених пунктів України. Водночас світ не відмовляється 
від панування концепції сталого розвитку, а наша країна 
не планує відступати від європейського шляху розвитку 
державних і громадських інститутів. В такому випадку пи-
тання водної безпеки населення набуває безпрецедентної 
актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальним проблемам водної безпеки присвячені роботи Е. 
Кормишкіна, В. Косевцова, В. Мунтіяна, М.Ромащенка [1], 
А. Сундука [2; 3], М. Яцюка та ін., а концепція соціальної 
відповідальності бізнесу і соціального інвестування роз-
кривається у працях Б. Базилюка, І. Бистрякова, С. Бру-
штейна, П. Бруно, У. Вілліса, Н. Мореля, С. Мельника, 
Г. Оніщука, Н. Піроженко, М.Хвесика, А. Хемеріжа, В. Ша-
повал, М. Юнуса, П. Яницького та ін.

Для західних країн характерна ситуація, коли сфера 
природокористування поступово інтегрується до площи-
ни ринкових процесів, імплементуючи характеристики 
останньої. Вже звичним стало залучення характеристик 
природних ресурсів до зони ринкової активності, діяль-
ність приватних операторів у сфері природних ресурсів, 
включення їх окремих сегментів до ланцюжків ТНК і бан-
ківської сфери, котирування акцій водних або лісових 
компаній тощо. Водночас використання подібних засобів 
потребує необхідного правового та інституціонального 
підґрунтя [2].

Дослідження, проведене серед представників україн-
ського бізнесу, виявило певні закономірності в розумінні 
поняття соціальної відповідальності бізнесу. Найбільш по-
пулярними його елементами серед підприємців є впрова-
дження соціальних програм поліпшення умов праці пер-
соналу (65,5 % опитаних), навчання / розвиток персоналу 
(63,2 %), благодійна допомога (56 %), застосування в по-
літиці компанії принципів етичного та відповідального 
ставлення до споживачів (49,5 %), участь у регіональних 
програмах розвитку (32,3 %), реалізація екологічних про-
грам (29,8 %), політика дотримання прав акціонерів/інвес-
торів (20,8 %), відкрита інформація про діяльність компанії 
(18,7 %) [4, с. 284].

У 2017 році в Лондоні на конференції Impact Investing 
Europe, яка була організована журналом the Economist, 
CEO «Danone» Еманнуель Фабер заявив про те, що бонус-
ні виплати топ-менеджерів прив’язані не тільки до фінан-
сових результатів, але й до показників соціального впливу 
корпорацій – і це значна частина грошової винагороди – 
30 %. Тобто зараз в сучасній економіці набуває світового 
тренду impact investing або перетворююче інвестування. 
Воно підштовхує транснаціональні корпорації перегляда-
ти своє відношення до соціальної відповідальності, пере-
водячи її із розряду супутніх товарів у ключову складову 
бізнесу [5]. 

У червні 2012 року у Великій Британії створений 
«Центр передового досвіду у сфері застосування соціаль-
них облігацій» (Social Impact Bond Centre of Excellence), 
того ж року штат Массачусетс (США) став першим щодо 
використання конкурентного процесу при закупівлі соці-
альних послуг. У крупних холдингів є навіть власні відділи 
Соціальної відповідальності бізнесу. Проте ємкість ринку 
перетворюючих інвестицій сьогодні незначна навіть у сві-
тових масштабах. 

Більшість науковців погоджуються із тим, що со-
ціальні облігації – це фінансовий інструмент, багатосто-
ронній контракт, в якому виплати, як правило урядом, 
первинним інвесторам пов’язані із досягненням реципі-
єнтами (фінансовані ними організації) певних розрахун-
кових результатів щодо вирішення соціальної проблеми. 
Організацією випуску соціальних облігацій (підготовкою 
та підписанням контракту, створенням і обслуговуванням 
фінансового інструмента) зазвичай займається незалежна 
організація – провайдер (соціальний). 

Базилюк Б. Г. вважає, що для розбудови соціального 
інвестування потрібно розробити та впровадити державну 
Стратегію соціального інвестування до 2025 року, якою ви-
значити імперативність соціального драйвера у соціально-
економічному розвитку нації та пріоритети забезпечення 
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інклюзивного економічного розвитку, подолання бідності, 
збільшення зайнятості, поліпшення стану охорони здоров’я 
та соціального захисту населення, освіти, науки, культури, 
модернізацію соціальної інфраструктури. Крім того, про-
понує посилити результативність взаємодії з міжнарод-
ними фінансовими організаціями насамперед для потреб 
збільшення залучення фінансових ресурсів для реалізації 
соціально значущих проєктів в Україні. Значні перспективи 
для створення соціального ефекту, відкриються із механіз-
мом випуску соціальних облігацій МФО у національні ва-
люті, що дозволить знизити девальваційне навантаження 
на підприємців, які реалізовують соціально важливі про-
єкти [6, с. 375].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Згідно із статтею 15 Закону України «Про ціни 
і ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи ви-
конавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 
встановили державні регульовані ціни на послуги (в тому 
числі водозабезпечення) в розмірі, нижчому від еконо-
мічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати 
суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами 
за рахунок коштів відповідних бюджетів, таким чином, ви-
трати повною мірою перекладають на суспільство, а час-
тина господарюючих суб’єктів водного сектору зацікавлені 
накопичувати борги. В такій ситуації підприємства не ма-
ють стимулів для ведення природоохоронної діяльності, 
вони не зацікавлені у сталому розвитку, і лише гальмують 
запровадження екологоорієнтованих концепцій господа-
рювання. Водночас не тільки країни Європейського Союзу, 
а й усього світу готові допомогти із відновленням систем 
водозабезпечення населених пунктів України. Очевидною 
є нагальна потреба розробки додаткових економічних ме-
ханізмів та інструментів, які б не створювали конкуренції 
європейським програмам забезпечення водної безпеки на-
селення, а доповнювали й зміцнювали вже відкриті лінії 
фінансування оновлення систем водопідготовки та водо-
відведення. 

Ми вважаємо, що новий тренд щодо корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) та соціальної відпові-
дальності бізнесу (СВБ) здатний зацікавити господарюю-
чих суб’єктів розділити із суспільством тягар вирішення 
водно-екологічних проблем міських і сільських територій. 
Проте традиційно висока доходність сектора водозабезпе-
чення та санітарії вимагає детального наукового обґрун-
тування застосування інструментів соціального інвесту-
вання. 

На нашу думку, використання інструментів соціаль-
ного інвестування у традиційно високодохідному секторі 
водозабезпечення та санітарії потребує ретельного ви-
вчення оскільки підприємства традиційно займають мо-
нопольне становище на ринку послуг, а для соціально не-
захищених груп населення уряд надає субсидії та пільги. 
Отже, метою нашого дослідження є наукове обґрунтуван-
ня використання інструментів «зеленого» й соціального 
інвестування – «зелених» і соціальних облігацій – для ви-
рішення екологічних проблем в системах водопідготовки 
та водовідведення.  

Опис методики проведення дослідження. Вико-
ристовуючи як загальнонаукові методи, зокрема наукових 

абстракцій, контрастів, історичний і логічний, спостере-
ження і збір фактів так і сучасний – контент-аналіз, науково 
обґрунтовано використання соціальних облігацій для вирі-
шення екологічних проблем у системах водозабезпечення, 
ідентифіковано фактори, які спонукають до застосування 
інструментарію соціального інвестування. Встановлено 
негативні та позитивні чинники запровадження практики 
соціального інвестування проєктів модернізації систем во-
допідготовки водопостачання в Україні

Виклад основних матеріалів дослідження. Харак-
терними рисами розвитку міст в умовах глобалізації за 
останні 30 років стали: скорочення кількості виробничих 
підприємств на території міста, швидкі темпи розвитку та 
удосконалення інфраструктури міст, перенесення уваги на 
озеленення та покращення еколого-виробничих підпри-
ємств на території міста, швидкі темпи розвитку та удо-
сконалення інфраструктури міст, перенесення уваги на 
озеленення та покращення екологічного стану міста, зрос-
тання концентрації креативного потенціалу, інституційні 
трансформації в управлінні містом. Високий ступінь кон-
центрації бізнес-діяльності у сучасних містах сприяє роз-
витку інфраструктури міста та підвищенню комфортності 
проживання мешканців міста. Сучасні міста являють со-
бою нові глобалізаційні центри зі швидким темпом життя, 
своєю субкультурою, креативними рішеннями [7]. 

Отже, відкриваються передумови для активізації 
економічної діяльності у сфері будівництва, оскільки оче-
видно, що в умовах постійної загрози ракетних обстрілів 
по всій території нашої держави вимоги до житлових умов 
в тому числі систем водопостачання будуть змінені.

До техногенного водообігу в Україні залучено близь-
ко 10 млрд м3 водних ресурсів. Рівень водозабору, спо-
живання та водовідведення у 2015 р. зменшився у 2 рази 
порівняно з показниками 2000 р. та майже у 4 рази – по-
рівняно з 1990 р. 

Питома вага втрат води (різниця між обсягами спо-
живання та забору води з природних водних об’єктів) ко-
ливається у межах 24–35 %, що свідчить про недостатньо 
ефективне управління водними ресурсами в умовах, близь-
ких до дефіциту. З урахуванням того, що обсяги техногенно 
перетвореної води, яка повертається до екосистем, станов-
лять у середньому 58 % від обсягу вилучених водних ре-
сурсів, існує загроза поступового виснаження запасів при-
родного водного фонду. Витрати свіжої води на одиницю 
випущеної продукції в Україні перевищують аналогічні по-
казники у Франції – у 2,5 разу, Німеччині та Великій Бри-
танії – у 4,3 разу.

Протягом останніх 10 років Уряд успішно вирішує 
питання щодо гарантій населенню в частині доступу до 
якісної питної води, які задекларовані в Конституції Украї-
ни. Проте відбувається передача майнових комплексів під-
приємств водопостачання та водовідведення в комунальну 
власність з тим аби надати можливість населенню та іншим 
зацікавленим сторонам брати участь в оновленні основних 
фондів підприємств водного сектора, проте повністю пере-
дати фінансування підприємств водного сектора держава 
не має права, через велику соціальну значущість об’єктів 
водозабезпечення, отже, за допомогою державного бюдже-
ту здійснює капітальні інвестиції (рис. 1).
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Перспективним інструментом фінансового забез-
печення водної безпеки населення можна вважати емісію 
зелених облігацій. Зелена облігація (Green Bond) – це бор-
говий інструмент, що не оподатковується, або ставка є від-
носно низькою, має чітке цільове призначення, тобто гроші 
від його продажу спрямовуються на фінансування зелених 
проєктів. 

Як випливає власне з терміна, а всі ці проєкти орі-
єнтовані на поліпшення екологічних факторів, енергозбе-
реження та інші ініціативи, покликані зменшити вплив не-
гативних чинників на клімат. Емітентом у цьому випадку 
може бути не тільки компанія чи державна установа, але 
й муніципалітет. Водночас, з погляду корпорації або інвес-
тора, найважливішим елементом є отримання прибутку. 
Наразі головним емітентом зелених облігацій вважаються 
міжнародні фінансові інституції, а з 2014 року – також при-
ватні фінансові інститути і великі корпорації.

Глобальний ринок «зелених» облігацій зростає в гео-
метричній прогресії. У 2007 році вперше в світі було випу-
щено «зелених» облігацій на загальну суму 900 млн доларів, 
а у 2019 році – на рекордну суму у понад 250 млрд доларів. 
Важливо, що особливу увагу до формування міжнародно-
го і національних ринків «зелених» облігацій приділяють 
уряди Великої двадцятки, Європейська Комісія, Світовий 
банк та Міжнародна фінансова корпорація, Європейський 
інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та 
розвитку, Організація економічного співробітництва та 
розвитку. Рейтинг країн світу з випуску «зелених» облі-
гацій очолюють США, Китай та Франція. Питома вага їх 
облігаційного випуску в загальній світовій емісії 2018 року 
склала 47 %. Умови випуску «зелених» облігацій мають 
узгоджуватись з чотирма основними принципами Green 
Bonds Principles (GBP), розробленими представниками 
міжнародного фінансового сектора за допомогою Між-
народної асоціації ринків капіталу (ICMA): використання 

надходжень від розміщення облігацій; процедура оцінки 
та відбору проєктів; адміністрування надходжень від роз-
міщення облігацій; звітність [8]. 

Як результат консультацій з громадськістю та стейк-
холдерами Держенергоефективності було розроблено 
проєкт розпорядження Уряду «Про схвалення Концепції 
запровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій 
в Україні», а у лютому розпорядженням Кабінету Міністрів 
України № 175-р від 23.02.2022 р. схвалена Концепція за-
провадження та розвитку ринку зелених облігацій в Укра-
їні. Її реалізація дасть змогу: утворити мультиплікатор за-
лучення фінансування для реалізації проєктів екологічного 
спрямування; підвищити гарантії інвесторам, що вклада-
ють кошти в проєкти екологічного спрямування; стимулю-
вати соціально-економічний розвиток в Україні; стимулю-
вати розвиток ринку цінних паперів в Україні з викорис-
танням світового досвіду та практики; сприяти виконанню 
національних стратегічних цілей, а також узятих Україною 
на себе міжнародних зобов’язань.

Соціальні облігації дають змогу інвесторам брати 
участь у вирішенні соціальних проблем і, у випадку успіш-
ності, отримати фінансовий дохід. Інструмент не є тради-
ційною облігацією у вузькому смислі і характеризується 
відсутністю практично всіх її ознак. У випадку недосягнен-
ня цільових результатів і за відсутності додаткових меха-
нізмів повернення (за класичною схемою) інвестори втра-
чають всі вкладені фінансові активи. 

Проєкти випуску фінансових соціальних облігацій 
класифікують на Social Impact Bond (SIB) – облігації соці-
альної дії, Pay for Success Bond (PSB) – плата за успіх, Social 
Benefit Bond (SBB) – облігації соціального успіху, Payment by 
results (PbR) – плата за результат. В якості модифікацій SIB 
для ринків, які розвиваються, створюються Development 
Impact Bond (DIB) – облігації для прискорення розвитку 
(рис. 2). 
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Співпраця в рамках SIB проходить двома шля-
хами: перший – держава або міжнародна організація 
зобов’язується за свій рахунок виплатити визначену суму 
грошей інвесторам у випадку, якщо заздалегідь визначе-
ний розрахунковий показник, який характеризує соціальну 
проблему, досягне заданого рівня за даними незалежного 
оцінювача за визначений термін; і другий – першочергово 
отримані від інвестора фінансові активи, через провайдера 
угоди надходять організаціям, які займаються вирішенням 
цієї соціальної проблеми і повністю витрачаються на заяв-
лені цілі.

Отже, у договорі SIB беруть участь як мінімум п’ять 
сторін: платник за зобов’язаннями у випадку досягнення 
заданих результатів (зазвичай держава або його агенти); 
інвестори (донори та спонсори); провайдер (організатор 
угоди, у випадку водного сектора це може бути управляюча 
компанія); організація, яка безпосередньо вирішує соціаль-
ну проблему; незалежний оцінювач (іноді опосередковано 
і неявно). Організації, які вирішують соціальну пробле-
му, та незалежні оцінювачі зазвичай не мають фінансових 
зобов’язань відповідно до контракту. Більша частина ризи-
ку припадає на інвесторів, які можуть втратити усі вкладені 
фінансові активи у випадку, коли бажаних цілей досягти не 
реально. Інвесторами дуже часто виступають інвестиційні 
і некомерційні фонди, трасти і банки. В якості платника за 
зобов’язаннями у випадку досягнення цілей частіше за все 
виступають держава, його агентства, відомства, установи 
та створені державою інституції.

Інвестор може вибрати два шляхи, перший полягає 
в тому, що, звернувшись до одного із швейцарських фон-
дів, вибрати один із готових інструментів із його портфеля, 
в такому випадку об’єктом подібних інвестицій стане со-
ціальне підприємство, яке знаходиться за далеко за меж-
ами України. Якщо імпакт-інвестор вирішить фінансувати 
проєкт у нашій державі, то зіштовхнеться із нульовою або 
від’ємною рентабельністю, проте масштаби соціального 
ефекту будуть вражаючими [5]. Наприклад, у сфері водо-
постачання це може бути реконструкція, модернізація 
або облаштування системи водозабезпечення соціальних 
об’єктів – навчальних закладів, лікарень, бібліотек тощо. 
Дані будівлі, частіше за все, перебувають на балансі цен-
тральних або місцевих органів влади, і фінансування мо-
дернізації систем водопідготовки та водовідведення відбу-

вається за рахунок бюджетів відповідного рівня в рамках 
затверджених програм. 

В Україні серед 8 регіональних проєктів водозабезпе-
чення лише 2 продовжуються, з них один успішний, а саме 
передача ЦИК КП БГС «Білоцерковводоканал» в концесію 
ТОВ «Білоцерківвода». Припинено проєкти передачі ОКП 
«Компанія «Луганськвода» в концесію ТОВ «Луганськво-
да», КП «Бахмутвода» в концесію ТОВ «Артемівськводока-
нал», КП «Краматорський водоканал» в оренду ТОВ «Кра-
маторськводоканал», КП «ПУВКХ г. Ужгород» в концесію 
ТОВ «Чистая вода Ізюм», КП «Бердянський горводоканал» 
в концесію ТОВ «Чиста вода Бердянськ», працює проте не 
без боргів – ТОВ Інфокс водоканал (КП «Одесаводоканал» 
передано в концесію).

Слід додати і той факт, що Постановою КМУ № 816 
від 25.10.2017 р. було внесено зміни до порядку й умов на-
дання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги. Рі-
шенням приведено порядок відповідно до Закону України 
від «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік», яким було доповнено джере-
ла наповнення зазначеної субвенції надходженнями від по-
гашення податкового боргу з податку на прибуток підпри-
ємств, що склався станом на 1 січня 2017 р. 

Спрощення процедури надання державою субсидій 
для населення щодо оплати комунальних послуг мало на 
меті стимулювати платіжну дисципліну, за нашою оцінкою, 
ефект був недовгий і незначний, а системна криза неплате-
жів із плином часу продовжила зростання. Згідно з інфор-
мацією ТОВ «Інфокс водоканал», основну суму боргів – 
більше 47 млн грн (1,5 млн євро) – складають абоненти, які 
сплачують за послуги раз у кілька місяців, або щомісячно 
не доплачують частину рахунку, певна група користувачів 
розраховується за старими цінам, які діяли в минулі пері-
оди. Отже, в поточному році підприємство буде змушене 
зупинити заходи із розвитку та модернізації, що, своєю 
чергою, стимулюватиме підвищення екологічного наванта-
ження на водні об’єкти і, як наслідок, якість води, що спо-
живатиме населення знижуватиметься. 

У 2017 році Європарламент ухвалив рекомендації до 
саміту Східного партнерства, де, зокрема, задекларований 
принцип «більше за більше, менше за менше». Тобто ті кра-
їни, які більше роблять на європейському шляху, отриму-
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рис. 2. класифікація проєктів випуску соціальних облігацій 
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ватимуть більше. Ті ж, хто робить менше, і отримуватиме, 
відповідно, менше. Реалізацією цього принципу має стати 
так зване Східне партнерство «плюс», де однією з важли-
вих складових є інвестиції. У резолюції парламентарі ухва-
лили створити трастовий фонд для України, Грузії та Мол-
дови, який повинен зосередитися на приватних і публічних 
інвестиціях, особливо в соціальну та економічну інфра-
структуру. Отже, застосування Social bond як інструмен-
ту вирішення екологічних проблем у водному секторі, що 
є традиційно високодохідним, буде адекватним заходом, 
зважаючи на поточну ситуацію, яка склалась із фінансуван-
ням модернізації систем водозабезпечення в Україні. Для 
включення цього інструменту до господарської практики 
слід розкрити зміст і сутність нових понять та інструмен-
тів, а саме соціальні облігації (Social bond) та розмірні по-
казники соціальної дії. 

Проте при впровадженні соціальних облігацій в про-
єктах модернізації систем водозабезпечення в нашій кра-
їні є ряд негативних і позитивних чинників. Зокрема, до 
останніх можна віднести таке – використання цього ін-
струментарію не передбачає надання гарантій із боку дер-
жавних органів господарюючим суб’єктам, оскільки від-
сутня фінансова відповідальність у зв’язку із переважан-
ням соціального над економічним ефектом при реалізації 
таких проєктів у водному секторі; бізнес-структури беруть 
на себе вирішення водно-екологічних проблем, які стоять 
перед місцевими органами влади або громади, тим самим 
долучаючись до розвитку суспільства в цілому; прозорість 
та відкриття водогосподарської діяльності, в проєктах на 
основі соціального інвестування, сприяє етичному і право-
вому співробітництву із партнерами. Негативними чинни-
ками виступають відсутність нормативно-правової бази 
соціального інвестування в державі; недостатня інфор-
маційна підтримка цього інструментарію в нашій країні; 
низька ємкість самого ринку соціальних інвестицій у світі; 
початковий стан практики соціального інвестування, від-
носно розвинених країн в Україні. 

Висновок. Отже, сукупність наведених вище фактів 
дає всі підстави зробити такі висновки, що використання 
«зелених» і соціальних облігацій у високодохідному водно-
му секторі є актуальним, доцільним і своєчасним. Проте, 
на відміну від зелених облігацій, впровадження інструмен-
тарію соціальних облігацій у проєкти модернізації систем 
водопостачання стримують ряд негативних чинників, се-
ред них недостатня інформаційна підтримка цього інстру-
ментарію в нашій країні; низька ємкість самого ринку со-
ціальних інвестицій у світі. 

У подальших дослідженнях слід розкрити зміст і сут-
ність нових понять та інструментів, а саме соціальні облі-
гації та розмірні показники соціальної дії. Потребує роз-
робки нормативно-правова база регулювання цього виду 
соціального інвестування з метою нівелювання тенденцій 
щодо зацікавлення у накопиченні боргів підприємствами, 
які експлуатують системи водозабезпечення населених 
пунктів, займаючи монопольне положення на ринку.
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