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Європейський Союз має амбітні плани що-
до інвестицій у боротьбу зі зміною клімату та 
захист навколишнього середовища на най-
ближче десятиліття, маючи на меті досяг-
ти вуглецевої нейтральності до 2050 року. 
У рамках Європейського зеленого курсу ЄС 
залучить 1 трлн євро інвестицій для сталих 
проєктів та політичних заходів. Фінансування 
надійде з бюджету ЄС та держав-членів, а та-
кож від приватного сектору з використанням 
кредитних гарантій. Очікується, що половина 
цього фінансування буде надана з наступно-
го бюджету Союзу, у рамках Багаторічної про-
грами фінансування на 2021-2027 роки.

Більша частина фінансування ЄС за Євро-
пейським зеленим курсом буде доступна 
державам-членам - їх урядам, приватному та 
некомерційному секторам і приватним осо-
бам. Тим не менше, існує багато шляхів для 
залучення українського бізнесу. Одним із та-
ких шляхів є визначення сфер, у яких ви-
никне необхідність у додатковому екс-
порті товарів чи послуг, сприяння торгів-
лі між Україною та ЄС і залучення додаткових 
іноземних інвестицій у національну еконо-
міку. Оскільки ЄЗК надає пріоритет окремим 
сферам, європейський бізнес та уряди бу-
дуть стимулювати попит на захист біорізно-
маніття, стале сільське господарство, чисту 
енергію, сталу промисловість, будівництво 
та оновлення, сталу мобільність, усунення 
забруднення, циркулярну економіку та циф-
рові технології. Для досягнення поставле-
них цілей будуть використані такі фінансо-
ві інструменти як InvestEU, Механізм спра-
ведливого переходу, програма «Горизонт 
Європа», «ЄС наступного покоління», Фонд 

модернізації, Фонд згуртування, Механізм 
«З’єднання Європи», Інноваційний фонд.

Стосовно потенціалу українського бізнесу, а 
також потреб ЄС, то можливими напрямами 
росту експорту та залучення більшої кілько-
сті інвестицій є захист біорізноманіття, ста-
ле сільське господарство (органічні добри-
ва та органічні продукти), чиста енергетика, 
зокрема виробництво й транспорт водню, 
цифрові технології, будівельні матеріали та 
біопалива. Це означає, що українському 
приватному сектору необхідно стежити 
за прогресом держав-членів ЄС у розроб-
ці стратегічних планів та інших політичних 
заходів, пов’язаних з відновлюваними дже-
релами енергії, цифровими послугами, пла-
нами у боротьбі зі зміною клімату; виявити 
та дослідити ринки з низькою самозабезпе-
ченістю ресурсами, необхідними для реаліза-
ції цих планів; оцінити відповідні інвестиційні 
можливості; інвестувати у нові технології ви-
робництва для покращення якості матеріалів, 
що імпортуються до ЄС; і досліджувати можли-
вості для потенційних партнерських відносин 
з учасниками ринку ЄС у визначених сферах.

У зв’язку з цим українському уряду необ-
хідно стежити за прогресом політики ЄС у 
визначених секторах; визначити можливо-
сті, такі як встановлені цілі, яких європейські 
країни мають на меті досягти, та інформува-
ти підприємства й бізнес-асоціації в Україні 
про наявні можливості, підтримуючи їх усіма 
способами; відстежувати зміни у норматив-
но-правових актах ЄС щодо імпорту товарів 
та послуг у визначених сферах та інформу-
вати українських експортерів; і розробити 
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нормативну базу, де це необхідно, для уз-
годження законодавства з політикою ЄЗК. 
Подальше зростання українського експорту 
до ЄС, а також збільшення іноземних інвес-
тицій у національну економіку значною мі-
рою залежить від співпраці уряду та приват-
ного сектору.

Окрім того, для України доступні варіанти 
фінансування безпосередньо із наступ-
ного бюджету ЄС у рамках ЄЗК. Основним 
механізмом ЄС для міжнародного розвитку 
буде Інструмент сусідства, розвитку та між-
народного співробітництва (ІСРМС), який 
складається з Європейського інструменту 
сусідства, Інструменту співпраці у розвит-
ку, Інструменту партнерства, Європейсько-
го фонду сталого розвитку плюс та Гарантій 
зовнішньої дії. Ці інструменти підтримують, 
серед іншого, сталий економічний, соціаль-
ний та екологічний розвиток і є доступними 
для країн сусідства.

Іншим інструментом прямого фінансування 
на 2021-2027 роки є програма «Горизонт 
Європа», яку Україна вже використовувала 
раніше як асоційований член його попере-
дника, програми «Горизонт 2020». Проєкти з 

цілями боротьби зі зміною клімату отримають  
значне фінансування від програми «Гори-
зонт Європа», і якщо Україна знову стане 
асоційованим членом, вона зможе залучати 
більшу підтримку дослідницьких, промисло-
вих та соціальних проєктів.

Зрештою, ще одним способом залучення 
до ЄЗК для уряду, бізнесу та дослідницьких 
установ стратегічні партнерства. Прикла-
дами цього є Альянс чистого водню, Акуму-
ляторний альянс та майбутні альянси у сфе-
рі низьковуглецевих галузей промисловості, 
промислових хмар та платформ, а також си-
ровини. Участь в альянсах допоможе залу-
чити фінансові потоки в українські бізнеси 
та економіку загалом, а також отримати тех-
нічну і технологічну допомогу.

Для використання наявних інструмен-
тів фінансової допомоги з боку ЄС україн-
ський уряд повинен стежити за прогре-
сом у розробці механізмів іноземної допо-
моги та налагодити діалог на ранніх етапах; 
визначати можливості у секторах, пов’яза-
них з ЄЗК, такі як новостворені партнерства, 
та інформувати про це бізнес, а також роз-
робити нормативно-правову базу, де це  
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необхідно, для узгодження українського за-
конодавства з ЄС. Важливо зазначити, що 
український уряд повинен бути послідовним 
у здійсненні реформ та гармонізації свого за-
конодавства з acquis communautaire ЄС згід-
но з рамками, що існують, зокрема Угодою 
про асоціацію та відповідними галузевими 
документами (наприклад, Меморандумом 
про взаєморозуміння щодо стратегічного 
енергетичного партнерства) для того, щоб 
підтримувати добрі стосунки з ЄС та бути на-
дійним партнером.

У свою чергу, український бізнес пови-
нен контролювати прогрес у розробці від-
повідних механізмів; визначити пріоритетні 
напрямки та відповідно інвестувати в їхні ак-
тиви, включаючи фізичні активи, досліджен-
ня та розробки, збільшення власного досві-
ду тощо. Вони також повинні повною мірою 
використовувати можливості нетворкінгу 
нових промислових альянсів, створених як 
платформи для узгодження інтересів бізнесу.

Зрештою, є також можливість для україн-
ських навчальних закладів, організацій гро-
мадянського суспільства та інших неприбут-
кових організацій за необхідності співпра-
цювати з урядом для прискорення реформ, 
просування цілей ЄЗК та підвищення ймо-
вірності використання європейських фінан-
сових інструментів Україною.

На цей момент для України надзвичайно 
важливо сприймати Європейський зеле-
ний курс не як загрозу, а як комплекс мож-
ливостей для розвитку нових галузей, тех-
нологій і досвіду, а також пошуку нових ніш 
на європейському ринку та встановлення 
нових партнерських відносин. Український 
уряд, приватний сектор, організації грома-
дянського суспільства, дослідницькі уста-
нови та інші зацікавлені сторони повин-
ні використати ці можливості на шляху до 
спільного майбутнього з кліматичною ней-
тральністю.
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У 2019 році Європейський Союз проголосив 
новий курс – Європейський зелений курс 
(ЄЗК), встановивши мету досягнення вуг-
лецевої нейтральності для Європи до 2050 
року. Цей всеохоплюючий політичний курс 
змінить ситуацію в усіх секторах економіки 
ЄС, починаючи із сільського господарства й 
енергетики до транспорту та цифрових тех-
нологій. Союз встановлює нові цілі, пов’яза-
ні зі зміною клімату, у своїх стратегічних до-
кументах щодо енергетики, промисловості, 
будівництва та інших сфер. Він також пере-
буває на етапі затвердження Багаторічної 
програми фінансування – бюджету на на-
ступний період із загальною сумою близько 
1,7 трлн євро. Мета ЄС – забезпечити «зеле-
не» відновлення після COVID-19 та побуду-
вати більш сталу економіку. Цей напрямок 
матиме вплив на інші країни, особливо на 
сусідні, які прагнуть стати членами ЄС, – їхню 
екологічну й кліматичну політику, експорт та 
інвестиції в їхню економіку.

На додаток до необхідності на певному етапі 
узгодити свою законодавчу базу з європей-
ськими нормативно-правовими актами, ЄЗК 
матиме й інші наслідки для України. Хоча він 
часто сприймається як джерело загроз для 
країни, ЄЗК одночасно створює низку мож-
ливостей. Оскільки ЄС визначатиме пріори-
тети розвитку певних секторів, а інші сфери 
будуть розвиватися опосередковано в ре-
зультаті цього визначення, відбуватимуть-
ся зміни у структурі державних витрат та по-
токів приватних інвестицій. Якщо своєчасно 
відстежувати й реагувати на ці тенденції, це 
може дати конкурентну перевагу бізнесу як 
у державах-членах ЄС, так і в третіх країнах.

Український приватний сектор може стати 
важливим партнером для Європейського Со-
юзу, допомагаючи йому досягти цілей Євро-
пейського зеленого курсу, як через зміцнен-
ня співробітництва, що існує, так і шляхом по-
будови нового. Хоча фінансування з бюджету 
ЄС в основному доступне для держав-членів, 
встановлення певних цілей політики, таких як 
частка енергії, що отримується з альтернатив-
них джерел або відновлення екосистем, при-
зведе до збільшення державних та приватних 
витрат у цих сферах. Отже, український бізнес 
може бути частиною загальноєвропейського 
відновлення після COVID-19, якщо він скори-
стується новими можливостями, які створять 
інвестиційні потоки європейських країн.

До того ж, ЄС зацікавлений у наближенні 
української політики та загальноекономіч-
них цілей до власного регулювання, зокре-
ма, у прийнятті принципів Європейського 
зеленого курсу. Тому український уряд може 
використовувати фонди ЄС для міжнародно-
го розвитку за можливості. Уряд України буде 
основним бенефіціаром такого фінансуван-
ня на технічну допомогу, оскільки країні по-
стійно бракує ресурсів для впровадження та 
здійснення більш екологічно безпечних під-
ходів відповідно до її міжнародних зобов’я-
зань. Це вимагатиме моніторингу поточної 
інвестиційної політики в рамках бюджету ЄС 
і затверджених планів на наступні періоди, 
включаючи рамкові та галузеві документи, 
а також постійних обговорень майбутнього 
регулювання та бюджетування.

Україна вже стала першою країною, яка вста-
новила діалог щодо Європейського зеленого 

1. Вступ
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курсу з Європейським Союзом. Однак, щоб 
отримати користь від впровадження ЄЗК, 
український уряд та бізнес повинні будуть ді-
яти  – постійно контролювати ситуацію, іні-
ціювати діалог, коли є така потреба, зміню-
вати свої стратегії та підходи, шукати нові 
партнерства й альянси та співпрацювати 
один з одним.

Цей документ спрямовано на вивчення по-
тенційних шляхів участі України у Європей-
ському зеленому курсі з точки зору фінан-
сових перспектив. Він робить припущення, 
що український приватний сектор може бу-
ти важливим партнером для Європейсько-
го Союзу, допомагаючи йому досягти цілей 
ЄЗК. Іншими словами, український бізнес мо-
же бути частиною «зеленого» оздоровлення 
ЄС, якщо використає потенційно доступні ін-
вестиційні потоки європейських країн. От-
же, у цьому документі буде розглянуто мож-
ливості співпраці бізнесу ЄС та України з ме-
тою досягнення цілей ЄЗК.

Ще однією метою цього документа є ви-
вчення шляхів потенційної участі України у 
ЄЗК та Багаторічній програмі фінансування 
на 2021-2027 роки в рамках зовнішньої до-
помоги від ЄС. Союз зацікавлений у набли-
женні української політики та загальноеко-
номічних цілей до власного регулювання, 
зокрема, у прийнятті Україною принципів 
Європейського зеленого курсу. Отже, укра-
їнський уряд може за можливості використо-
вувати кошти ЄС для міжнародного розвит-
ку. Будуть досліджені також інші типи залу-
чення, включаючи партнерства та альянси 
в рамках Європейського зеленого курсу.

У дослідженні насамперед будуть використа-
ні якісні методи, включаючи аналіз стратегіч-
них документів ЄС, визначених у них пріори-
тетів та цілей, наявних фінансових механізмів 
та майбутніх інструментів, включаючи ті, що 
доступні лише для держав-членів, та інстру-
менти міжнародної допомоги, новостворених 
альянсів та тих, які планується створити під 
час реалізації Європейського зеленого курсу.

Основними питаннями цього дослідження є:

Визначення сфер, які будуть 
пріоритетними у стратегічній 
політиці ЄЗК як таких, що 
надаватимуть інвестиційні й 
експортні можливості;

Дослідження механізмів 
фінансування для пріоритетних 
сфер ЄЗК, які будуть продовжені або 
створені на наступний бюджетний 
період ЄС (2021-2027);

Аналіз потенціалу українського 
бізнесу для задоволення 
зростаючого з боку ЄС попиту 
у певних сферах, розвиток яких 
прискорить ЄЗК;

Дослідження планів ЄС щодо 
міжнародної допомоги в рамках його 
бюджету на наступний період та в 
рамках ЄЗК; вибір програм, доступних 
для України;

Розробка рекомендацій для 
зацікавлених сторін в Україні з 
акцентом на уряд та приватний 
сектор;

Розгляд аспекту відновлення після 
COVID-19 як щодо напряму української 
політики, так і її узгодження з курсом 
ЄС, а також щодо фінансування, 
доступного для покращення 
економічних та соціальних показників 
з метою відновлення третіх країн.
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Приватний сектор України може бути важли-
вим партнером для Європейського Союзу у 
досягненні цілей Європейського зеленого 
курсу. Це можна здійснити через зміцнен-
ня співробітництва, що вже існує, і сприяння 
новому співробітництву. Український бізнес 
може бути частиною «зеленого» відновлен-
ня ЄС після COVID-19, якщо він своєчасно 
виявлятиме нові можливості та вживатиме 
заходів для їх використання.

Хоча прямі інвестиції з ЄС та національних 
бюджетів зазвичай не доступні для третіх 
країн, український приватний сектор може 
знайти нові ніші та стати постачальником 
товарів і послуг для європейських компаній 
та урядів. Оскільки бізнес ЄС отримуватиме 
підтримку та фінансування від своїх урядів і 
буде підпорядковуватися новим правилам, 
це стимулюватиме розвиток нових секторів, 
а також деяких старих. Отже, український 

приватний сектор повинен визначити та ви-
користати ці можливості В2В.

2.1. Огляд інвестиційних 
можливостей, що постають із 
Європейського зеленого курсу

Європейська Комісія розробила комплек-
сний план дій для реалізації принципів Єв-
ропейського зеленого курсу, основним еле-
ментом якого є План інвестицій у сталу Євро-
пу. Загалом, ЄЗК стимулюватиме інвестиції 
двома основними шляхами: через безпосе-
редній розподіл коштів з бюджету ЄС на роз-
виток певних секторів або регіонів, а також 
за допомогою регулювання, яке встановлю-
ватиме конкретні цілі для національних уря-
дів та призведе до збільшення інвестицій у 
рамках зусиль для досягнення цілей.

Пряме фінансування. Комісія запропону-
вала у 2021-2027 роках виділити 25% витрат 
усіх своїх програм на проєкти, пов’язані з клі-
матом та навколишнім середовищем. Части-
на цих коштів буде спрямована на Інвести-
ційний план побудови сталої Європи, який 
визначає основи інвестиційного напрямку 
ЄЗК на наступне десятиліття та планує за-
лучити 1 трлн євро для сталих проєктів. Ця 
сума буде надходити за рахунок державних, 
так і приватних коштів, включаючи співфі-
нансування національних урядів, яке буде 
необхідне для отримання фінансування від 
ЄС в деяких випадках. Зокрема, ЄС виділить 

2. Потенціал України для інвестицій 
ЄС у світлі ЄЗК

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en#:~:text=Based%20on%20the%20Commission%20proposal,for%20implementing%20the%20recovery%20package
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en#:~:text=Based%20on%20the%20Commission%20proposal,for%20implementing%20the%20recovery%20package
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503 млрд євро зі свого бюджету (Багаторіч-
на програма фінансування) у 2021-2030 рр., 
а 114 млрд євро надійде від національних 

урядів за рахунок співфінансування. Щодо 
приватних коштів, ЄС надаватиме гарантії 
інвесторам в рамках Програми InvestEU.

Бюджет ЄС + національні бюджети (співфінансування) + приватний капітал (з гарантіями ЄС) = 1 трлн євро

Таблиця 1. Сфери інвестування ЄС у рамках ЄЗК

Сфера  
інвестування Конкретні програми Загальні програми

 
 
 
Чисте, доступне  
та безпечне  
постачання енергії

•	Політика кредитування ЄІБ у 
сфері енергетики;
•	Фонд модернізації (лише для 
членів ЄС);
•	Фонд гуртування (2021-2027) (лише 
для членів ЄС);
•	програма LIFE (треті країни мають 
доступ у виняткових випадках);
•	Інструмент об’єднання Європи 
(лише для членів ЄС);
•	Інноваційний фонд (лише для 
членів ЄС).

•	30% Європейського 
фонду регіонального 
розвитку (2021-2027) 
(лише для членів ЄС);

•	35% бюджету InvestEU 
(треті країни можуть 
робити внески, аби бути 
частиною фінансових 
продуктів);

•	Механізм 
справедливого переходу 
(2021-2027) (лише для 
членів ЄС);

•	Програма «Горизонт 
Європа» (2021-2027) 
(відкрита для країн - 
асоційованих членів);

•	ЄС наступного 
покоління (2021-2027) 
(лише для членів ЄС).

Перехід до чистої 
та циркулярної 
економіки

•	Фонд модернізації (для 
енергоефективності в утилізації 
відходів) (лише для членів ЄС);
•	Фонд інновацій (лише для членів 
ЄС);

Енергоефективні 
та ресурсозберігаючі 
будівлі

•	Фонд модернізації (лише для 
членів ЄС);
•	Програма LIFE (треті країни мають 
доступ у виняткових випадках).
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Сфера  
інвестування Конкретні програми Загальні програми

Зменшення  
забруднення

Не зазначено

•	30% Європейського 
фонду регіонального 
розвитку (2021-2027) 
(лише для членів ЄС);

•	35% бюджету InvestEU 
(треті країни можуть 
робити внески, аби бути 
частиною фінансових 
продуктів);

•	Механізм 
справедливого переходу 
(2021-2027) (лише для 
членів ЄС);

•	Програма «Горизонт 
Європа» (2021-2027) 
(відкрита для країн - 
асоційованих членів);

•	ЄС наступного 
покоління (2021-2027) 
(лише для членів ЄС).

Збереження та 
відновлення 
екосистем і 
біорізноманіття

•	Програма LIFE (треті країни мають 
доступ у виняткових випадках).

Справедливі, 
здорові та сталі 
продовольчі 
системи 

•	40% бюджету Спільної аграрної 
політики (лише для членів ЄС);
•	Фонд модернізації (для енергое-
фективності) (лише для членів ЄС).

Розумна 
мобільність; 
цифрова 
інфраструктура 

•	60% Інструменту об’єднання 
Європи (лише для членів ЄС);
•	Фонд модернізації (для 
енергоефективності) (лише для 
членів ЄС);
•	Фонд згуртування (2021-2027) 
(лише для членів ЄС);
•	ЄС нового покоління (2021-2027) 
(лише для членів ЄС)

Революційні  
низьковуглецеві 
технології у від-
новлюваній енер-
гетиці та енер-
гоємних галузях 
(уловлювання, викори-
стання та зберігання 
вуглецю й зберігання 
енергії)

•	Фонд модернізації (лише для 
членів ЄС);
•	Фонд інновацій (лише для  
членів ЄС);

Джерело: Європейська Комісія

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021
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Інвестиційний план побудови сталої Євро-
пи надає особливого значення необхідності 
інвестувати в енергоефективність будівель, 
транспорт, сільське господарство та пере-
хід до циркулярної економіки. Він розглядає 
цифрові технології як важливий фактор, що 
сприяє реалізації Європейського зеленого 
курсу. Окрім того, згідно з Планом будуть пе-
реглянуті правила державної допомоги, 
які встановлюють умови державної підтрим-
ки бізнесу. Відповідно до Договору про функ-
ціонування Європейського Союзу, будь-яка 
допомога, яка надається державами-чле-
нами певним компаніям та спотворює кон-
куренцію, заборонена (стаття 107). Однак, 
оскільки Договір допускає деякі винятки, Ко-
місія розробила Настанови щодо державної 
допомоги на охорону навколишнього сере-
довища та енергетику, які діяли протягом 
2014-2020 років. Комісія розробить нові на-
станови до 2021 року, які будуть схожими на 
попередню політику. 

Декарбонізація електроенергетич-
ного сектору, головним чином шля-
хом розвитку відновлюваної енерге-
тики, а також розвиток інфраструк-
тури для електричного транспорту, 
імовірно, залишиться в переглянутих 
правилах. Вони також дозволять  
державну підтримку для: 

•	 Змін виробничих процесів, спрямованих 
на їх електрифікацію або досягнення кліма-
тичної нейтральності;

•	 Енергоефективності будівель;

•	 Розвитку розподільчих мереж централі-
зованого теплопостачання (у деяких випад-
ках);

•	 Закриття вугільних електростанцій;

•	 Просування принципів циркулярної еко-
номіки (наприклад, повторне використання 
відпрацьованого тепла, повторне викори-
стання СО2 та переробка відходів).

До того ж програма InvestEU – спадкоєми-
ця Європейського фонду стратегічних інвес-
тицій та деяких інших інструментів на період 
2021-2027 рр. – спрямує 650 мільярдів євро 
та підтримає цілі ЄЗК. Очікується, що вона за-
лучить додаткові 195 млрд євро приватного 
фінансування. InvestEU підтримуватиме ши-
рокий спектр секторів, причому стала інфра-
структура буде одним із чотирьох ключових 
напрямків політики. Прикладами таких сфер 
є енергетика, цифровий зв’язок, транспорт, 
циркулярна економіка, вода та відходи.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 
відіграватиме провідну роль у впровадженні 
ЄЗК, оскільки він стане джерелом додаткових 
600 мільярдів євро інвестицій для фінансу-
вання переходу до сталої та вуглецево-ней-
тральної економіки у всіх країнах-членах ЄС. 
Частина цих коштів буде виплачена в рам-
ках програми InvestEU. Одним із пріоритет-
них напрямків, визначених новою Політикою 
енергетичного кредитування, буде енергое-
фективність, відновлювані джерела енергії, 
нові технології та розвиток інфраструктури. 
Важливо, що фінансування проєктів викори-
стання викопного палива, включаючи при-
родний газ, буде поступово припинено.

Аби не залишити нікого без уваги, ЄС  
запустить Механізм справедливого пе-
реходу, який фінансується з бюджету ЄС, 
національних бюджетів, InvestEU та Євро-
пейського інвестиційного банку. За допомо-
гою цього механізму у 2021-2027 роках бу-
де інвестовано близько 150 мільярдів євро. 
Це допоможе найбільш вразливим регіо-
нам у переході до вуглецевої нейтральності, 
особливо тим, що залежать від видобутку та 
розвідки викопного палива або вуглецевих 
галузей. Сферами інвестицій будуть енер-
гоефективність у будівлях, доступна енер-
гія, відновлювані джерела енергії, розвиток 
бізнесу, громадський та сталий транспорт, 
перехід на цифрові технології, енергетична 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
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інфраструктура, централізоване опалення та 
транспортні мережі.

Стосовно досліджень та інновацій, то Євро-
пейська Комісія запропонувала продовжити 
поточну програму (перейменовану на «Го-
ризонт Європа») на 2021-2027 роки з бю-
джетом близько 85 млрд євро. Попередня 
угода щодо програми та її бюджету має бу-
ти затверджена Європейським Парламен-
том та Радою до кінця 2020 року. Програма 
«Горизонт Європа» підтримуватиме дослі-
дження щодо зміни клімату, чистої енергети-
ки, засобів транспорту та інших тем, пов’яза-
них із «зеленим» переходом, зокрема, за до-
помогою її складової «Глобальні виклики та 
європейська індустріальна конкурентоспро-
можність».

Наразі ЄС готує свій бюджет на наступний 
період – Багаторічну програму фінансу-
вання на 2021-2027 рр. Серед пріоритет-
них сфер – природні ресурси та навколишнє 
середовище, на які припадає майже третина 
всього бюджету – 29 % або 378,9 млрд євро 

(із загальної суми 1 279,4 млрд євро). Ця су-
ма була запланована у проєкті 2018 року, на 
якому буде базуватися остаточний бюджет. 
Велика частка цих витрат буде спрямована 
на сільське господарство, тобто прямі ви-
плати фермерам, з посиленням екологічних 
умов. ЄС також продовжить свою програ-
му дій у сфері захисту навколишнього сере-
довища та боротьби зі зміною клімату LIFE, 
спрямовану на підвищення енергоефектив-
ності та розвиток чистої енергії. Окрім то-
го, Комісія запропонувала витратити 25% 
бюджету всіх програм на заходи у сфері бо-
ротьби зі зміною клімату.

Більше того, на додаток до Багаторічного 
механізму фінансування, Європейська Комі-
сія надала план відновлення на 2021-2027 
роки з бюджетом у розмірі 750 млрд євро –  
ЄС наступного покоління або Акт про від-
новлення Європейського Союзу – як відпо-
відь на кризу COVID-19. Фінансування над-
ходитиме з різних джерел, таких як бюджет 
ЄС та позики на ринку. Метою Акта є забез-
печення стійкого та сталого економічного 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-gets-extra-eu4b-intense-budget-talks-end
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-01/PB_Innovation_EU_Budget_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0441
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відновлення. Щоб отримати фінансування 
згідно з Актом, держави-члени повинні під-
готувати проєкти планів відновлення із за-
значенням своїх інвестиційних цілей. Заяв-
лені пріоритетні сфери, які повинні бу-
ти охоплені національними планами, 
включають:•	 Розвиток відновлюваних джерел енергії;

•	 Енергоефективність у будівлях;

•	 Розумний та сталий транспорт, розши-
рення відповідної інфраструктури;

•	 Діджиталізація урядових і державних 
служб;

•	 Розвиток потенціалу хмар промислових 
даних тощо.

Пріоритети політики. Зміни в загально-
му напрямку політики та конкретних норма-
тивно-правових актах не обов’язково вка-
зують на заплановане фінансування певної 
галузі, але можуть бути показником її приско-
реного розвитку. Розуміння того, які сектори 
будуть просуватися в рамках ЄЗК, допомо-
же визначити очікуване зростання інвести-
ційних потоків, спрямованих на ці сектори в 
майбутньому.

Європейський зелений курс 
зосереджується на восьми сферах 
політики, кожна з яких має конкретні 
цілі та підпріоритети.

•	Захист біорізноманіття. Стратегія ЄС у 
галузі біорізноманіття на 2030 рік ставить 
за мету захист 30% суші та 30% моря, по-
силений захист лісів, відновлення 25 000 
км річок, посадка 3 мільярдів дерев, від-
новлення погіршених екосистем, органіч-
не землеробство, обмеження на викори-
стання добрив та пестицидів і т. д. Ці цілі 
будуть відображені в майбутніх національ-
них стратегічних планах і означатимуть по-
дальші витрати держав-членів, приватного 
сектору та з бюджету ЄС.

•	Стале сільське господарство. Страте-
гія «Від ферми до виделки» до 2030 року 
спрямована на забезпечення здорової, до-
ступної та екологічної їжі для всіх, з забезпе-
ченням захисту довкілля та біорізноманіт-
тя. Її цілями є зменшення хімічних та більш 
небезпечних пестицидів на 50%, досягнен-
ня цілі 25% органічних сільськогосподар-
ських угідь на сільськогосподарських зем-
лях, зменшення використання добрив що-
найменше на 20%, зменшення продажів 
антимікробних препаратів для сільського 
господарства на 50%, зменшення втрати 
поживних речовин із ґрунту щонайменше 
на 50%. Ці дії, імовірно, призведуть до ін-
вестицій у та витрат на методи сільського 
господарства, що не завдають шкоди клі-
мату, включаючи просування нових техно-
логій та практик, і виробництво альтерна-
тив традиційним речовинам, таким як до-
брива та пестициди. Спільна європейська 
сільськогосподарська політика, затвердже-
на на 2021-2027 рр., також переслідувати-
ме цілі, пов’язані зі зміною клімату та збе-
реженням ландшафтів і біорізноманіття. ЄС 
прагне об’єднати зусилля із сусідами для 
створення стійких харчових систем.

•	Чиста енергія. Європейська комісія пе-
регляне енергетичне законодавство до 
червня 2021 року. Уже відомо, що воно бу-
де покладатися на посилення взаємозв’язку 
енергетичних систем, сучасні технології та 
інфраструктуру, енергоефективність і розши-
рення прав споживачів. Комісія вже розроби-
ла Стратегію інтеграції енергетичної системи 
ЄС, яка ставить за мету створення більш ци-
ркулярної енергетичної системи, прискорен-
ня розвитку відновлюваних джерел електро-
енергії й зарядних станцій та низьковуглеце-
вого палива, включаючи водень, для сфер, 
яким важко відмовитися від вуглецевого па-
лива. Що стосується відновлюваної енер-
гетики, акцент буде зроблений на викорис-
танні потенціалу офшорної вітроенергети-
ки та водню. Воднева стратегія ЄС, зокрема, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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окреслює шляхи просування чистого вод-
ню, такі як створення ринків і стимулюван-
ня регулювання, сприяння науковим до-
слідженням та інноваціям, побудова парт-
нерських відносин із сусідніми країнами та 
інші.

•	Стала промисловість. У 2020 році Ко-
місія опублікувала Нову промислову стра-
тегію для Європи, згідно з якою плану-
ється зберегти конкурентоспроможність 
європейської промисловості, водночас пе-
ретворюючи її на більш екологічною, більш 
циркулярною та цифровою. Ця Стратегія 
передбачає створення альянсів у низько-
вуглецевих галузях промисловості, про-
мислових хмарах та платформах і сирови-
ні. Окрім того, ЄС прагне завоювати лідер-
ство в деяких нових сферах, включаючи 
хмарні програми та додатки для передачі  

даних, і збільшити підтримку досліджень, 
а також використовувати технології у га-
лузі штучного інтелекту, 5G, аналізу даних 
тощо. Комісія також розробила Стратегію 
з формування цифрового майбутнього Єв-
ропи, щоб описати плани щодо подальшо-
го розвитку цифрових технологій.

•	Будівництво та ремонт. Європейський 
зелений курс зорієнтований на хвилю ре-
новацій у будівельному секторі – збільшен-
ня енергоефективності будівель, діджита-
лізація, введення правил щодо їхніх енер-
гетичних показників та сприяння їхній 
кліматичній стійкості. Із цією метою Комісія 
створить платформу, де можуть зустрітися 
представники будівельної галузі, інженери 
та представники муніципалітетів. ЄС осо-
бливо зосередить увагу на ремонті соці-
ального житла, шкіл та лікарень.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
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•	Стала мобільність. Загальною метою 
транспорту, встановленою в ЄЗК, є змен-
шення викидів галузі на 90% до 2050 року. 
Це буде досягнуто за рахунок автоматизації 
та розумних систем управління дорожнім 
рухом, розвитку залізничного та водного 
вантажного транспорту, припинення суб-
сидій на викопне паливо, включення мор-
ського транспорту у систему торгівлі вики-
дами ЄС, розширення інфраструктури для 
автомобілів з нульовим та низьким рівнем 
викидів, а також постачання альтернатив-
них видів палива.

•	Зниження забруднення. У 2021 році 
ЄС затвердить план дій зі зниження забруд-
ненням. Комісія направить зусилля на бо-
ротьбу із забрудненням у багатьох секто-
рах, таких як сільське господарство, про-
мисловість, а також на більш широкі сфери, 
включаючи чисте повітря, ґрунт, воду та 
морське середовище, захист громадян від 
небезпечних хімічних речовин, розробку 
більш сильної політики охорони здоров’я, 
зменшення забруднення від мікропластику 
та фармацевтичної продукції.

•	Боротьба із зміною клімату. Ця сфера 
політики є більш всеосяжною ніж інші на-
прямки, оскільки є наріжним каменем Єв-
ропейського зеленого курсу. На шляху до 

досягнення мети щодо кліматичної ней-
тральності ЄС планує включити цю мету 
до Європейського закону про клімат і вже 
узгодив мету до 2030 року щодо зменшен-
ня чистого викиду парникових газів що-
найменше на 55%. Деякі додаткові сфе-
ри включають сталий розвиток і торгівлю, 
міжнародне співробітництво та розвиток, а 
також дослідження й інновації. ЄС продов-
жить вирішувати питання зміни клімату в усіх 
цих сферах, посилюючи свої амбіції та залу-
чаючи ще більше зацікавлених сторін відпо-
відно до Європейського кліматичного пакту.

Окрім того, Європейський зелений курс 
спрямований на сприяння сталим інвести-
ціям як для державного, так і для приватно-
го секторів. Оновлена стратегія сталого 
фінансування, зокрема, планує створити 
таксономію сталої діяльності, Стандарт «зе-
лених» облігацій ЄС та маркування для «зе-
лених» фінансових продуктів, правила щодо 
факторів сталості для діяльності інвестицій-
них консультантів, орієнтири сталості для ін-
весторів і вжити інших заходів для сприяння 
розкриттю відповідної інформації та сприяти 
довгостроковому баченню на ринках капіта-
лу. У рамках Інвестиційного плану сталої 
Європи Комісія запропонує мінімальні еко-
логічні цілі для державних закупівель наці-
ональних державних органів. Встановлен-
ня загального визначення «зелених» заку-
півель стимулюватиме органи державної 
влади використовувати запропоновані кри-
терії та маркування у своїх закупівлях. Комісія 
також допоможе державам-членам у практи-
ках «зеленого» бюджетування та сприятиме 
використанню відповідних інструментів.

Пріоритетні напрямки ЄЗК представляють 
можливість для України та її приватного сек-
тору, особливо там, де ЄС бачить потенціал 
для створення альянсів. Однак усі інші сек-
тори повинні бути ретельно вивчені відпо-
відними зацікавленими сторонами в Україні, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6726
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/1.%20Update%20from%20the%20Commission%20-%20GPP%20and%20European%20Green%20Deal.pdf
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оскільки їхній розвиток передбачатиме не 
лише надання грантів чи іншої прямої під-
тримки ЄС, недоступної третім країнам, але 
також витрати державних установ та бізнесу. 
Саме тут виникатимуть різноманітні можли-
вості для постачальників товарів або послуг.

2.2. Огляд української 
промисловості й послуг, 
які можуть допомогти ЄС у 
декарбонізації та виконанні 
кліматичних цілей

Захист біорізноманіття. Збереження та 
відновлення екосистем і біорізноманіття го-
ловним чином спрямоване на захист лісів, 
річок та морів ЄС. Хоча Стратегія ЄС щодо 
біорізноманіття призведе до створення ро-
бочих місць для місцевих жителів у районах, 
де буде посилюватись захист, що призве-
де до потреби у певних товарах, послугах 
та досвіді. Відновлення екосистем, розви-
ток зеленої та блакитної (водної) інфраструк-
тури – це поле для залучення українського 
бізнесу. Україна має багаті ґрунти та клімат, 
подібний до багатьох європейських країн, її 
аграрний сектор добре розвинений. Україн-
ський бізнес уже експортує сільськогоспо-
дарські дерева, лікарські та декоративні рос-
лини. Оскільки ЄС встановить обов’язкові ці-
лі відновлення пошкоджених екосистем для 
національних урядів, сприятиме створенню 
екологічних коридорів, посадить 3 мільяр-
ди дерев та просуватиме прийняття зелених 
містобудівних планів державами-членами, 
це створить великий попит на постачання 
рослин. Хоча це не та сфера, у якій спеціа-
лізується більшість українських підприємств 
у секторі рослинництва, деякі з них можуть 
переорієнтувати своє виробництво, що лег-
ше зробити для МСП. Підприємства, які на-
дають супутні послуги, такі як очищення за-
брудненого ґрунту, також можуть скориста-
тися цими можливостями.

Стале сільське господарство. Хоча ЄС 
прагне забезпечити створення справедли-
вої та сталої системи забезпечення продук-
тів харчування, корисних для здоров’я, у сво-
їх державах-членах переважно шляхом під-
тримки власних фермерів, для українських 
компаній все ж є можливості. Наприклад, ЄС 
буде потрібно більше органічних добрив та 
добрив на основі відходів, на відміну від тра-
диційних добрив. Хоча мета полягає у змен-
шенні використання добрив на 20% до 2030 
року, ринковий попит на альтернативні до-
брива зростатиме, і європейський бізнес мо-
же не повністю задовольнити його. Україн-
ські підприємства, що виробляють органіч-
ні добрива, а також органічні пестициди, 
повинні вивчити можливості експорту най-
ближчим часом. Незважаючи на те, що цей 
сектор не є орієнтованим на експорт в Укра-
їні, працюючи головним чином на внутріш-
ній ринок, попит з боку країн ЄС, що зростає, 
разом із більш високими цінами може сти-
мулювати розвиток цього сектору. Ця галузь 
в Україні має потенціал для розвитку, оскіль-
ки велика частина органічної речовини, яка 
може бути використана для органічних до-
брив, не використовується. Інша підгалузь – 
це органічна їжа, виробництво якої зростає 
в Україні та може задовольнити частину ви-
щого попиту в ЄС. Кількість виробників ор-
ганічних продуктів харчування в Україні 
зросла з приблизно 400 у 2016 році до 501 
у 2018 році. Україна вже є другим за вели-
чиною торговим партнером ЄС в галузі ор-
ганічної продукції (10% від загального обся-
гу імпорту), однак частка українського бізне-
су може бути більшою завдяки росту попиту.

Чиста енергія. Оскільки ЄС буде збіль-
шувати свої цілі щодо постачання енергії з 
відновлюваних джерел, енергоефективнос-
ті та сучасної інфраструктури, Україна може 
відігравати роль у досягненні ЄС своїх ці-
лей кількома способами. У Водневій стра-
тегії Європейський Союз визначив Україну 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
http://znau.edu.ua/images/data2/naukovi_konferencii/materials/organic-2017-pdf.pdf
http://znau.edu.ua/images/data2/naukovi_konferencii/materials/organic-2017-pdf.pdf
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-imports-june2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-imports-june2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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ключовим партнером. Україна вже почала 
випробовувати свою газотранспортну си-
стему для транспортування водню та зміша-
них газів, визначивши три ключові стратегії 
розвитку цієї галузі (на коротко-, середньо- 
та довгострокову перспективу). Що важли-
во, Європа буде зацікавлена у відновлюва-
ному водні, тобто водні, що виробляється з 
електроенергією з відновлюваних джерел. 
Це означає, що Україні доведеться розвива-
ти сектор відновлюваної енергетики, який 
наразі стикається з безліччю проблем. Для 
створення партнерських відносин у поста-
чанні відновлюваного водню та збільшен-
ня виробництва відновлюваної енергії укра-
їнській енергосистемі також знадобиться 
більше акумулюючих та та гнучких потуж-
ностей. Ще одним поштовхом для розвит-
ку потужностей ВДЕ стане синхронізація Ін-
тегрованої енергетичної системи України з 
ENTSO-E. Є імовірність того, що ЄС встано-
вить ціни на імпорт електроенергії з викоп-
ного палива за допомогою механізму вугле-
цевого коригування імпорту. У цьому випад-
ку виробники електроенергії з ВДЕ матимуть 
перевагу за умови впровадження в Україні 
системи «зелених» сертифікатів або іншої 
системи гарантування походження віднов-
люваної електроенергії.

Стала промисловість. Однією з цілей ЄС 
є подальший розвиток цифрових технологій 
для підвищення ефективності та продуктив-
ності промисловості й декарбонізації євро-
пейської економіки. ЄС прагне зміцнити свій 
цифровий сектор, включаючи штучний ін-
телект, 5G та аналіз даних. Український біз-
нес може зіграти свою роль та допомогти ЄС 
досягнути цілі у цьому напрямку. ІТ-сектор в 
Україні динамічний та розвинений. Сьогодні 
в галузі зайнято понад 190 000 спеціалістів, 
і ця кількість щороку зростає на 20-25%. Екс-
портна вартість ІТ-сектору перевищує 5 мі-
льярдів доларів на рік. Українська ІТ-галузь 
є зрілою, високопрофесійною, інноваційною 
та дешевшою за європейську чи американ-
ську. Тому вона має великий потенціал, щоб 
допомогти промисловості ЄС мати ще біль-
ше цифрових технологій, пропонуючи нові 
рішення та надаючи цифрові послуги висо-
кої якості.

Будівництво та ремонт. Відповідно до 
стратегій ЄЗК європейські країни зосередять 
свої зусилля на підготовці своїх будівель до 
наслідків зміни клімату та на підвищенні їх-
ньої енергоефективності. Український біз-
нес, що постачає товари та послуги у буді-
вельному секторі, може взяти участь у май-
бутній платформі, створеній ЄС, і збільшити 
свою питому вагу на ринку. Наприклад, цією 
можливістю можуть скористатися виробни-
ки ізоляційних матеріалів. Цей ринок, пред-
ставлений такими продуктами як кам’яна ва-
та, скловата та пінополістирол, становив 8,5 
мільйонів кубічних метрів у 2018 році, де-
монструючи зростання протягом трьох ро-
ків. Станом на 2018 рік ключовими ринками 
експорту українських ізоляційних матеріа-
лів є Росія (38%), Польща (31%) та Молдова 
(11%). Водночас, якщо ЄС запровадить меха-
нізм вуглецевого коригування імпорту, це на 
певному етапі може мати негативний вплив 
на виробників вуглецеємних будівельних 
матеріалів в Україні.

https://ua-energy.org/uk/posts/minenerho-pidhotuvalo-korotko-seredno-ta-dovhostrokovu-perspektyvy-transportuvannia-vodniu
https://ua-energy.org/uk/posts/minenerho-pidhotuvalo-korotko-seredno-ta-dovhostrokovu-perspektyvy-transportuvannia-vodniu
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://dou.ua/lenta/columns/future-of-it-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6725
http://tr.knute.edu.ua/files/2019/02(30)2019/4.pdf
http://tr.knute.edu.ua/files/2019/02(30)2019/4.pdf
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Стала мобільність. Ця сфера має обмеже-
ну кількість можливостей для участі україн-
ського бізнесу, хоча сектор біопалива має 
певний потенціал. Оскільки попит на низь-
ковуглецеве паливо в ЄС буде зростати, Укра-
їна може збільшити експорт біопалива або 
енергетичних рослин для задоволення зро-
стаючого попиту. Однак експорт ріпакових та 
інших енергетичних рослин зараз перебуває 
під загрозою через відсутність звітів про ви-
киди парникових газів із сільськогосподар-
ського сектору в Україні. Окрім того, неконтр-
ольоване зростання такого виробництва мо-
же призвести до виснаження ґрунту в Україні, 
що суперечить цілям ЄЗК. Тому для розвитку 
цієї сфери спочатку будуть потрібні дії уряду.

Зниження забруднення. Сфери знижен-
ня забруднення та переходу до циркулярної 
економіки мають потенціал до залучення 

приватного сектору третіх країн. Водночас 
їх, скоріш за все, буде важче використа-
ти в Україні через низький рівень розвит-
ку національного ринку. Хімічна промис-
ловість України може долучитися до спроб 
ЄС створити циркулярну економіку, оскіль-
ки європейській економіці будуть потрібні 
нові матеріали, які можуть бути повернені у 
виробничі цикли з відносно невеликими зу-
силлями. Це потребуватиме використання 
сучасних технологій, наукових досліджень, 
нової співпраці та значних інвестицій у хі-
мічну промисловість України.

Загалом, фінансові потоки з ЄС можли-
ві за рахунок інвестицій в українські під-
приємства та експорт до ЄС товарів чи по-
слуг державними і приватними установами 
(див. Графік 1).

Графік 1. Залучення українського бізнесу, коли пряме фінансування не доступне
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https://eba.com.ua/eksport-silgospproduktsiyi-do-yes-na-biopalyvo-pid-zagrozoyu/
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2.3. Рекомендації для уряду та 
приватного сектору

Задля збільшення експорту та відкриття 
нових ніш національних ринків Європей-
ського Союзу, а також залучення інозем-
них інвестицій у національні компанії, які 
потім постачатимуть свої товари та по-
слуги до країн ЄС, відповідні українські 
підприємства повинні:

•	Стежити за прогресом держав-членів у 
реалізації Стратегії ЄС щодо біорізноманіт-
тя на 2030 рік на національному та місце-
вому рівнях. Також варто відстежувати ре-
зультати Конференції сторін Конвенції про 
біологічне різноманіття (КБР) 15 (СОР15) у 
м. Куньмін, Китай, яка була перенесена на 
травень 2021 р. Після конференції держа-
ви-члени Конвенції, включаючи країни 
ЄС, повинні переглянути свої Національні 
стратегічні плани дій щодо біорізноманіття. 
Оскільки країни ЄС оновлюватимуть свої 
національні документи з питань біорізно-
маніття відповідно до результатів Конфе-
ренції сторін КБР 15 та Стратегії ЄС з питань 
біорізноманіття на 2030 рік, додатковий по-
пит на певні товари та послуги з’явиться як у 
державному, так і в приватному секторі. Сво-
єчасне виявлення цих можливостей як ре-
зультат постійного моніторингу відповідних 
країн, їхніх ринків та розробки державної по-
літики дасть перевагу українському бізнесу. 
Слід також перевірити фітосанітарні прави-
ла імпорту до ЄС на предмет змін. Напри-
клад, починаючи з 2019 року, усі рослини, які 
ввозять до ЄС, повинні мати фітосанітарний 
сертифікат про те, що рослина або рослинна 
продукція не містить зазначених карантин-
них шкідників та відповідає іншим вимогам.

•	Слідкувати за розробками та прийняттям 
стратегічних планів Спільної сільськогоспо-
дарської політики та інших політик, пов’я-
заних із сільськогосподарським сектором,  

особливо тих країн, де високий рівень ім-
порту добрив та пестицидів (Бельгія, Нідер-
ланди, Німеччина, Іспанія, Литва), оскільки 
матиме місце поступовий перехід від тра-
диційних до органічних речовин; інвесту-
вати в дослідження та розробку альтерна-
тивних добрив і пестицидів задля винай-
дення нових технологій виробництва та 
підвищення власної конкурентоспромож-
ності; вивчати й відстежувати зміни у пра-
вилах щодо добрив та пестицидів, що над-
ходять на ринок ЄС (приміром, Постанова 
про добрива циркулярної економіки ЄС (ЄС 
2019/1009)); інвестувати в кліматичні, від-
новлювальні та органічні сільськогоспо-
дарські практики й досліджувати нові тор-
говельні партнерства у країнах-членах ЄС;

•	Розвивати відновлювані джерела енер-
гії, залучати іноземні інвестиції у них як та-
кі, що будуть основним джерелом енергії 
для виробництва водню для задоволення 
попиту, що зростає, на відновлювану енер-
гію від секторів ЄС, які не можна електри-
фікувати; інвестувати або залучати інозем-
ні інвестиції у будівництво акумулюючих та 
гнучких потужностей, які будуть затребува-
ні із збільшенням поширення ВДЕ; розви-
вати експертизу у сфері розвитку водню в 
Україні, у тому числі щодо потенційних ра-
йонів розміщення електролізерів промис-
лового масштабу, потреб в транспортній 
інфраструктурі та відповідності мереж, цим 
потребам, способах виробництва водню 
з метою надання консультаційних послуг 
уряду України та майбутнім національним 
та іноземним інвесторам у цьому секторі;

•	Надалі шукати можливості на цифрово-
му ринку ЄС, будь то попит на кваліфікова-
них ІТ-спеціалістів для нових проєктів, чи 
попит на вже розроблені програмні про-
дукти та послуги. Це можуть бути створен-
ня продуктів українськими компаніями на 
замовлення іноземним клієнтамів, а також 

https://www.cbd.int/doc/press/2020/pr-2020-07-16-sbstta-sbi-en.pdf
https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_position_biodiversity_web_01.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en#:~:text=From%2014%20December%202019%2C%20all,to%20be%20accompanied%20by%20a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031


20 Інвестиційні плани ЄС: можливості для України у сфері реалізації Європейського зеленого курсу
Потенціал України для інвестицій ЄС у світлі ЄЗК

незалежна розробка програмних продук-
тів з подальшим їх продажем на ринку ЄС 
(включаючи модель «ІТ як послуга»); інвес-
тувати в дослідження й розробки в галузі 
ІТ та відповідних технологій; вивчати ва-
ріанти створення нових партнерських від-
носин з компаніями, що працюють на рин-
ку ЄС, у сферах хмарних додатків, аналізу 
даних, штучного інтелекту, кібер, супер- та 
квантових обчислень, квантових комуні-
кацій та блокчейну;

•	Вивчати інтегровані національні енер-
гетичні та кліматичні плани країн ЄС на 
2021-2030 роки, зокрема, заходи, запла-
новані у сфері енергоефективності та ре-
конструкції будівель, а також ринкові тен-
денції у будівельному секторі країн ЄС; 

виявити та дослідити ринки з низьким рів-
нем самозабезпечення матеріалами, необ-
хідними для реалізації національних планів 
у будівельних секторах; оцінити варіанти 
інвестиційні можливості щодо встановлен-
ня низьковуглецевих технологій виробни-
цтва для зменшення ризику негативних на-
слідків механізму вуглецевого коригування 
імпорту за умови його запровадження; ін-
вестувати в нові технології виробництва 
для поліпшення якості матеріалів, що екс-
портуються до ЄС, що дасть змогу збільши-
ти обсяги експорту; досліджувати можливо-
сті для потенційних партнерських відносин 
на платформі ЄС для учасників будівельно-
го сектору, коли вона буде створена, зокре-
ма, для компаній, що надають послуги з ар-
хітектурного проєктування та інжинірингу.

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en#:~:text=EU%20countries'%2010%2Dyear%20national,climate%20plans%20for%202021%2D
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До того ж, аби допомогти приватному 
сектору збільшити свою присутність в ЄС 
та залучити більше іноземних інвестицій у 
сектори, які мають потенціал для розвитку 
в результаті політики ЄЗК, український 
уряд повинен:

•	Стежити за прогресом ЄС у підготовці 
його стратегічних документів у сферах бі-
орізноманіття, сільського господарства, 
енергетики та енергоефективності, про-
мисловості, оцифрування, мобільності та 
забруднення, а також розробкою націо-
нальних галузевих планів і політичних за-
ходів держав-членів, які можуть бути потен-
ційними партнерами для українського при-
ватного сектору в певній галузі;

•	Визначати можливості у визначених сек-
торах, а також цілі, які ці країни прагнуть 
досягти на національному або місцевому 
рівнях, та інформувати підприємства й біз-
нес-асоціації в Україні про наявні можливо-
сті, підтримувати їх розробкою відповідних 
керівних принципів та організацією семіна-
рів, круглих столів і зустрічей з інвесторами 
для визначених підгалузей;

•	Стежити за змінами в нормативно-право-
вих актах ЄС щодо імпорту товарів і послуг 
у визначених сферах та інформувати про 
це українських експортерів;

•	Розробляти нормативно-правову базу, 
де це необхідно, для активізації розвит-
ку та інвестування у вищезазначені секто-
ри, наприклад, законодавство, яке визна-
чатиме та підтримуватиме виробництво й 
транспортування відновлюваного водню, 
або нормативно-правові акти, які вимага-
тимуть звітування про викиди парникових 
газів у сільськогосподарському секторі (від-
повідно до Директиви про відновлювану 
енергію);

•	Узгоджувати цілі загальної політики у 
сферах, пов’язаних із впровадженням ЄЗК, 
приміром, розробляти та затверджувати ін-
тегрований Національний енергетичний 
і кліматичний план до 2030 року, встанов-
лювати відповідні цілі щодо скорочення 
викидів, використання ВДЕ, електромобілів 
тощо.

•	Сприяти розвитку цифрової грамотності 
на всіх рівнях освіти як необхідного знання 
для всіх сфер економіки та з метою подаль-
шого розвитку ІТ-сектору в Україні; розро-
бляти план дій щодо цифрової грамотності.

Залучення інвестицій в українську еконо-
міку у світлі Європейського зеленого кур-
су та ріст експорту України до країн Євро-
пейського Союзу залежатимуть від співп-
раці уряду й приватного сектору, оскільки 
без послідовної державної політики та 
сприяння інвестиційному клімату експор-
терам буде важче зайняти більшу част-
ку європейського ринку або використати 
можливості додаткового фінансування.
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2.4. Аспект відновлення після 
COVID-19

До листопада 2020 року Україна надавала 
більше підтримки сектору викопних видів 
палива, ніж «зеленій» енергетиці. Згідно з 
інструментом Energy Policy Tracker, з почат-
ку 2020 року Україна виділила щонайменше 
63,34 млн доларів США на сектори викопно-
го палива або з державного бюджету, або у 
вигляді витрат державних підприємств. Що 
стосується відновлюваних джерел енергії, 
уряд знизив виплати по «зеленому» тарифу 
приблизно на 2,2 млрд доларів до 2030 року, 
а державне підприємство «Гарантований по-
купець» заборгувало близько 1 млрд доларів 
виробникам ВДЕ. Це також стосується полі-
тики у сфері мобільності, сільського госпо-
дарства та промисловості. Уряд виділив де-
які кошти на енергоефективність будівель; 
однак ці програми функціонували до початку 

пандемії і, тому не є частиною політики від-
новлення. Із державного фонду допомоги 
у боротьбі з COVID-19, який загалом стано-
вив близько 2,5 млрд доларів, уряд витратив 
270 млн доларів на боротьбу з безробіттям, 
616 млн доларів на систему охорони здоров’я 
та 1,3 млрд доларів на реконструкцію доріг.

Отже, Україну не можна розглядати як при-
клад успішного «зеленого» відновлення, тоді 
як підтримка національних виробників у від-
повідних галузях у формі державних закупі-
вель чи сприятливого регулювання, або від-
сутність підтримки «сірих» галузей зробить їх 
більш конкурентоспроможними як на націо-
нальному, так і на міжнародному ринках. Ок-
рім того, посилення зобов’язань уряду що-
до «зеленої» політики зробить Україну більш 
привабливим партнером для ЄС, а «зеле-
ним» галузям спростить внутрішній ріст та 
збільшення експорту.

https://www.energypolicytracker.org/country/ukraine
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozpodiliv-66-mlrd-grn-z-fondu-borotbi-z-covid-19
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3.1. Інвестиційні плани та 
механізми ЄС для міжнародної 
допомоги

Інвестиційні плани та механізми Європей-
ського Союзу в рамках ЄЗК зазвичай перед-
бачають підтримку країн-членів ЄС, хоча де-
які документи містять положення про ство-
рення альянсів та партнерських відносин з 
третіми країнами. Незважаючи на те, що Єв-
ропейський зелений курс орієнтований на 
галузеві стратегії для країн ЄС, існує кілька 
шляхів, якими він може підтримати ін-
ші держави з подібними цілями.

У повідомленні про Європейський зелений 
курс зазначається, що ЄС буде продовжува-
ти свої постійні ініціативи з третіми країнами 
з питань зміни клімату та захисту навколиш-
нього середовища, зокрема, з питань ско-
рочення субсидій на викопне паливо, під-
вищення сталого фінансування та поступо-
вої ліквідації вугільних електростанцій. ЄС 
також буде взаємодіяти з багатосторонніми 
установами, щоб вони припинили фінансу-
вати інфраструктуру для викопного палива. 
Основні способи отримання третіми країна-
ми підтримки від ЄС – це обмежене пряме 
фінансування з бюджету та програми міжна-
родної допомоги.

3.1.1. Доступні джерела прямого 
фінансування

Хоча фінансування ЄС в основному доступ-
не для держав-членів, є кілька джерел, від-
критих і для третіх країн. Вони дають можли-
вість Україні наблизити свій політичний та 
економічний курс до нових політичних ра-
мок ЄС.

Програма «Горизонт Європа», яка під-
тримуватиме дослідження та інновації у 
2021-2027 рр., імовірно, отримає близь-
ко 85 млрд євро з бюджету ЄС. Проєкти, що 
переслідують кліматичні цілі, отримувати-
муть 35% коштів за програмою «Горизонт», 

3. Потенціал інвестицій ЄС у процесі 
реалізації Зеленого курсу

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-gets-extra-eu4b-intense-budget-talks-end
https://www.europeandataportal.eu/en/news/horizon-2020-european-green-deal#:~:text=The%20European%20Commission%20is%20making,and%20accelerate%20a%20sustainable%20recovery.
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а її другий компонент також включає такі 
галузі досліджень, як охорона здоров’я, ін-
клюзивне та безпечне суспільство, цифрові  
технології та промисловість, продовольство 
та природні ресурси. До того ж п’ять місій бу-
дуть формувати роботу програми, що вклю-
чає такі сфери як адаптація до змін клімату; 
боротьба з раком; кліматично нейтральні та 
розумні міста; здорові океани, моря, прибе-
режні та внутрішні води; здоров’я ґрунту та 
продовольство.

Україна була однією з 16 країн - асоційованих 
членів програми-попередника – «Горизонт 
2020» – це особливий статус, що дозволяє 
брати участь у програмі на тих самих умовах 
(«наскільки це можливо»), що і держави-чле-
ни. Однак Україна має такий статус за попе-
редньою програмою і їй доведеться подати 
заявку на членство ще раз. За даними деяких 
ЗМІ, ЄС розпочне перемовини з третіми кра-
їнами у 2021 році, а угоди укладе у другій по-
ловині року. Хоча статус асоційованого члена 
вимагатиме фінансового внеску, він надасть 
Україні доступ до коштів програми «Горизонт 
Європа». Розмір фінансового внеску базува-
тиметься на ВВП країни та двосторонній уго-
ді, яку вона укладе з ЄС.

Раніше внесок України у програму «Гори-
зонт 2020» визначався на основі ВВП та ВВП 
країн-членів ЄС. Було домовлено, що части-
на фінансового внеску України (до 50%) мо-
же бути покрита інструментами допомоги ЄС 
на прохання країни. У період з 2014 по ли-
пень 2020 року українські учасники залучи-
ли 31,8 млн євро за 182 грантами. Що важ-
ливо, МСП отримали 50,8% всього фінансу-
вання, решта надійшла науковим та освітнім 
установам, органам державної виконавчої 
влади.

Програма «Горизонт Європа» також запро-
вадить європейські партнерства, спрямо-
вані на залучення різних зацікавлених сто-
рін до вирішення деяких проблем, з якими 
стикається ЄС шляхом досліджень та інно-
вацій. Запропоновані кандидати розбиті на 
шість кластерів: Охорона здоров’я; Цифро-
ві технології, промисловість та космос; Клі-
мат, енергія та мобільність; Продовольство, 
біоекономіка, природні ресурси, сільське 
господарство та навколишнє середови-
ще. Деякі із запропонованих партнерських 
програм-кандидатів залучатимуть треті кра-
їни, хоча якщо Україна стане асоційованим 
членом, вона може брати участь у всіх них. 
Партнерські відносини, зокрема, можуть бу-
ти сумісно засновані Європейською Комісі-
єю, що означає, що Україна могла б долучи-
тися до досліджень, які становлять особли-
вий інтерес для її національних пріоритетів, 
та отримати частину фінансування проєкту 
від ЄС.

Україна має намір стати країною - асоційова-
ним членом програми «Горизонт Європа», і 
ЄС уже привітав цю готовність, як було заяв-
лено на 22-му саміті Україна-ЄС.

InvestEU – запропонована інвестиційна 
програма ЄС на 2021-2027 роки, яка повин-
на допомогти державам-членам віднови-
тись після економічної та соціальної кризи. 
Основна функція InvestEU полягає у надан-
ні гарантій для інвестицій партнерів-вико-
навців, таких як ЄІБ, та розблокуванні дер-
жавних та приватних інвестицій (45% за-
гальних гарантій або 34 млрд євро). Деякі 
країни, що не є членами ЄС, можуть бути 
частиною певних фінансових продуктів, як-
що вони зроблять внески в InvestEU у сфе-
рах сталої інфраструктури, досліджень, ін-
новацій та діджиталізації, МСП та соціаль-
них інвестицій.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-eu-countries
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/has-horizon-europe-become-harder-sell-non-eu-countries
https://www.consilium.europa.eu/media/45766/st11251-re01-en20.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=associated
https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A439%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947
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3.1.2. Кошти на міжнародний 
розвиток

Частина бюджету ЄС буде виділена спеці-
ально на міжнародну допомогу, на цілі, що 
відповідають європейським цілям, зокрема, 
ті, що узгоджуються з Європейським зеле-
ним курсом – екологічні та кліматичні дії та 
стале зростання. ЄС завершить свою струк-
туру фінансування зовнішньої політики до 
кінця листопада 2020 року. Деякі інструмен-
ти міжнародного розвитку, запропоновані в 
рамках Багаторічної програми фінансуван-
ня на 2021-2027 роки, фінансуватимуть дії у 
сфері боротьби із змінами клімату та захисту 
навколишнього середовища, оскільки вони 
залишаються основними цілями ЄС.

Інструмент сусідства, розвитку та між-
народного співробітництва (ІСРМС) буде 
ключовим інструментом зовнішньої дії. Він 

надаватиме допомогу сусіднім та іншим кра-
їнам для «зеленого» відновлення, боротьби 
із змінами клімату, відновлення біорізнома-
ніття та досягнення Цілей сталого розвит-
ку. Пропонувалося, щоб ІСРМС отримав фі-
нансування у розмірі 86 млрд євро (у цінах 
2018 р. 96,4 млрд євро в поточних цінах), з 
яких 25%, імовірно, буде виділено на дії з бо-
ротьби зі змінами клімату. Частина цієї су-
ми фінансуватиметься за допомогою інстру-
менту відновлення «ЄС наступного поколін-
ня». Як і в попередній період, географічні 
програми отримають більшу частину фінан-
сування (близько 76% від загальної суми). 
Україна як сусідня країна може розрахову-
вати на отримання фінансування за програ-
мою ІСРМС у разі подання заявки. Стосовно 
допомоги в галузі боротьби із змінами 
клімату та управління навколишнім се-
редовищем, ІСРМС буде складатися з та-
ких інструментів (див. Графік 2):

Графік 2. Фінансування зовнішньої діяльності ЄС згідно з Багаторічною 
програмою фінансування на 2021-2027 роки

Механізм
допомоги перед
приєднанням 

Гуманітарна
допомога 

Механізм
співробітництва
ЄС в області
забезпечення
ядерної безпеки

Заморські
страни та
території

Програма
національної
продовольчої
безпеки 

Інструмент
сусідства, розвитку
та міжнародного
співробітництва 

Джерело: Європейська Комісія

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-mff-multiannual-financial-framework-v09_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628251/EPRS_BRI(2018)628251_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988


26 Інвестиційні плани ЄС: можливості для України у сфері реалізації Європейського зеленого курсу
Потенціал інвестицій ЄС у процесі реалізації Зеленого курсу

•	Європейський інструмент сусідства існу-
вав у попередній період (2014-2020 рр.), 
і термін його дії буде продовжено. Серед 
його цілей – боротьба зі зміною клімату та 
стійкість до катастроф, у той час як енерге-
тична співпраця є пріоритетним напрям-
ком. Інструмент підтримує сусідні країни на 
основі двосторонніх планів дій, що визна-
чають пріоритетні напрями партнерства. 
Європейська Комісія та Європейська Рада 
вже вітали підписання фінансових угод про 
Інструмент Східного партнерства з питань 
зміни клімату.

•	Інструмент співпраці у галузі розвитку іс-
нував у попередній період (2014-2020 рр.), 
і термін його дії буде продовжено. Хоча лік-
відація бідності є головною метою, інстру-
мент має на меті сприяти сталому еконо-
мічному, соціальному та екологічному роз-
витку. Таким чином, сфери екологічних і 
кліматичних дій, сталої енергетики та ста-
лих продовольчих систем є одними з пріо-
ритетних напрямків.

•	Інструмент партнерства для співпраці 
з третіми країнами існував у попередній 

період (2014-2020 рр.), і термін його дії бу-
де продовжено. Його цілями є боротьба зі 
зміною клімату та просування екологічних 
стандартів ЄС. Серед тематичних пріорите-
тів – дії країн, спрямовані на відокремлення 
економічного зростання від викидів парни-
кових газів, просування «зелених» стандар-
тів у виробництві та торгівлі, сприяння від-
новлюваній енергетиці та розвиток енер-
гетичного партнерства.

•	Європейський фонд сталого розвитку 
плюс (ЄФСР+) та Гарантія зовнішньої дії на-
даватимуть гранти та гарантії для проєктів і 
реформ у різних сферах, забезпечуючи ви-
користання змішаного фінансування в по-
єднанні з технічною допомогою. Гарантії 
отримають надійні фінансові установи, які 
надаватимуть фінансування ризикованим 
проєктам у третіх країнах, що відповіда-
ють цілям ЄС. ЄС оголосить пріоритетні на-
прямки цього інструменту пізніше.

ІСРМС включає також інші фінансові інстру-
менти, однак вони не спрямовані на бороть-
бу із зміною клімату, сталий розвиток, цирку-
лярну економіку чи інші сфери ЄЗК.

https://www.euneighbours.eu/en/policy/european-neighbourhood-instrument-eni#targets
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1538559394840&uri=CELEX:32014R0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0234&qid=1538559441475
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988
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3.1.3. Партнерства та альянси

Україна також могла б отримати підтримку 
Європейського Союзу не лише через суто 
фінансові інструменти, а й використовува-
ти можливості для розвитку взаємовигід-
них партнерських відносин. Наразі Укра-
їна розглядає можливість приєднання до 
ряду альянсів, які створюються або будуть 
створені в рамках Європейського зелено-
го курсу, таких як Альянс чистого водню 
(деякі державні та приватні компанії вже 
приєдналися), Батарейковий альянс, Си-
ровинний альянс, а також альянси у сфері 
низьковуглецевих галузей, промислових 
хмар та платформ. Це дало б змогу україн-
ському бізнесу та економіці загалом залу-
чити фінансові потоки, та отримувати пев-
ну технічну допомогу.

Ще одна сфера розвитку партнерських 
відносин між ЄС та третіми країнами – це 
біорізноманіття. У своїй Стратегії біорізно-
маніття до 2030 року Союз зобов’язується 
підтримувати країни у всьому світі у їхній 
боротьбі проти втрати біорізноманіття, 
включаючи своїх сусідів. Європейський 
Союз уже допомагав третім країнам у цій 
галузі, збільшивши свою фінансову до-
помогу вдвічі за попереднє десятиліття, і 
продовжить цю підтримку після 2020 ро-
ку. ЄС, імовірно, продовжить деякі програ-
ми та інструменти, що існують, доповнив-
ши їх новими. Хоча основна частина ко-
штів зазвичай виділяється на африканські 
та найменш розвинені країни, ЄС надава-
тиме міжнародне фінансування і для схід-
них сусідів. Тому, з метою збереження бі-
орізноманіття, Україна могла б звернути-
ся за допомогою до Європейського Союзу.

Графік 3. Залучення українського уряду, коли доступне пряме  
фінансування 

Уряд, освітні
заклади/…

України

Програма
«Горизонт Європа»

Альянс чистого водню

Альянс низьковуглецевих
галузей промисловості

Батарейковий альянс

Альянс у сфері промислових
хмар та платформ

Сировинний альянс
Інструмент сусідства, 

розвитку та міжнародного
співробітництва

Європейський фонд 
сталого розвитку Плюс

Реалізовані
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фінансування,
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проєкти,
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послуги,

спеціальні
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Інструмент
європейського сусідства

Інструмент
співпраці у розвитку

Інструмент
партнерства

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
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3.2. Рекомендації для уряду та 
приватного сектору

Пряме фінансування та нові партнерські 
відносини – це можливості, що постають із 
пріоритетів Європейського зеленого кур-
су та фінансових планів ЄС на наступний 
період. Національні стейкхолдери можуть 
шукати підтримки за допомогою існуючих 
та новостворених інструментів.

Український уряд повинен:

•	стежити за прогресом ЄС у розробці, вста-
новленні правил та затвердженні фінан-
сових механізмів, призначених для дер-
жав-членів, які дозволяють певну форму 
участі третіх країн, ініціювати переговори 
та розвивати діалог для укладення угод, не-
обхідних для використання механізмів (на-
приклад, про асоційоване членство в про-
грамі «Горизонт Європа»);

•	стежити за прогресом ЄС у розробці, вста-
новленні правил та затвердженні фінансо-
вих механізмів, призначених для міжна-
родної допомоги, і готуватися до подання 

заяви навіть тоді, коли механізми ще не за-
тверджені остаточно;

•	визначити можливості у секторах, які ма-
ють пріоритет у політиці ЄЗК, таких як нові 
партнерства, та інформувати підприємства 
й бізнес-асоціації в Україні про наявні мож-
ливості, підтримувати їх розробкою відпо-
відних керівних принципів (guidelines) та 
організацією семінарів, круглих столів і зу-
стрічей з інвесторами для визначених під-
галузей;

•	розробляти нормативно-правову базу 
для стимулювання розвитку вищезазначе-
них секторів та інвестицій у них.

Український бізнес повинен:

•	відстежувати прогрес ЄС у розробці, вста-
новленні правил та затвердженні фінансо-
вих механізмів, доступних для третіх країн, 
та за необхідності співпрацювати з урядом, 
щоб сприяти використанню Україною цих 
інструментів;

•	приєднуватися до нових альянсів у ці-
льових галузях для пошуку потенційних 
партнерств та використання можливостей 
нетворкінгу, які ці платформи надають для 
створення виробничих кластерів, дослі-
джень і розробок та інших видів співпраці 
по ланцюгах створення вартості для спри-
яння передачі технологій та навчанню;

•	визначати на основі постійного моніто-
рингу та аналізу сфери, які будуть розвива-
тися відповідно до нещодавно визначених 
пріоритетів ЄС, де буде надаватися міжна-
родна допомога сусіднім країнам, та інвес-
тувати в свої активи, включаючи фізичні ак-
тиви, дослідження та розробки, підвищен-
ня рівня своєї компетентності тощо.
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3.3. Аспект відновлення після 
COVID-19

Хоча більша частина підтримки ЄС буде ви-
плачуватися державам-членам, Союз має 
намір надати певну допомогу третім краї-
нам, включаючи гранти, гарантії та техніч-
ну допомогу. Європейська комісія запропо-
нувала Гарантію зовнішньої дії та Європей-
ський фонд сталого розвитку плюс (ЄФСР+) 
як основні механізми допомоги третім краї-
нам у відновленні після COVID-19.

Гарантія зовнішньої дії буде використана 
для зменшення ризиків державних та при-
ватних інвестицій у країнах, що відповідають 
вимогам. Вона буде надана для позик ЄФ-
СР+ та для позик Макрофінансової допомоги 
урядам із загальною пропонованою сумою 
130 млрд євро (у поточних цінах) та можли-
вістю покрити 50% позики або акцій (профі-
нансованих в рамках ЄФСР+). Підприємства, 
уряди та адміністрації матимуть право на га-
рантії відновлення після кризи. Однак, щоб 
отримати гарантії на позики або інвестиції 

за Гарантією зовнішньої дії, європейські (на-
приклад, ЄІБ) та міжнародні фінансові уста-
нови повинні будуть подати запит до Комісії 
самі. У рамках ЄФСР+ також надаватимуть-
ся гранти разом із банківськими позиками та 
технічною допомогою. Україна матиме пра-
во на ці інструменти як країна-сусід ЄС.

Важливо, що Україна вже отримала певну 
фінансову підтримку від ЄС для подолання 
кризи, спричиненої COVID-19. Союз вирі-
шив надати 190 млн євро у вигляді пакету 
підтримки та 1,2 млрд євро як макрофінан-
сову допомогу. Пакет підтримки (190 млн єв-
ро) спрямований на подолання негайних 
наслідків пандемії та буде використаний для 
вдосконалення системи охорони здоров’я 
та реагування на негативні наслідки в со-
ціально-економічному секторі. У той час як 
190 млн євро – це грантова підтримка, 1,2 
млрд євро макрофінансової допомоги буде 
надано у формі довгострокової позики, роз-
діленої на два рівні транші. Україна отримає 
другий внесок після впровадження необхід-
них реформ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/
https://eu-ua.org/en/news/eu-allocates-over-190-million-ukraines-needs-amid-covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1392
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