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Головня О. М. Міжнародна практика інноваційних технологій фінансування проєктної діяльності
У сучасному світі міжнародна спільнота надає значну підтримку у проведенні соціально-економічних, політичних реформ країнам, які цього по-
требують. Така підтримка надається у вигляді офіційної допомоги з метою розвитку, що включає міжнародну технічну та гуманітарну допо-
могу, кредити на погашення зовнішньої заборгованості на пільгових умовах, фінансування проєктної діяльності. У статті проаналізовано стан 
співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями в питаннях надання фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів, які 
мають провідне значення для структурних реформ вітчизняної економіки. Національна економіка тривалий час відчуває дефіцит фінансових ре-
сурсів, необхідних для інноваційно-інвестиційних проєктів розвитку та для поточних державних потреб. З огляду на труднощі мобілізації вільних 
грошових коштів на внутрішньому ринку капіталів, Україна залучає ресурси на зовнішніх ринках. Розширення партнерських зв’язків з міжнарод-
ними організаціями-донорами дозволяє не тільки знаходити додаткові джерела фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний 
і гуманітарний розвиток, а й надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Реалізація спільних проєктів і програм із залученням громад і 
органів місцевої влади на практиці дають можливість отримати корисний і важливий досвід, що спирається на кращі світові та європейські 
практики. Досліджено, що в національному господарстві актуальною проблемою є пошук нових типів взаємодії між спільнотами для вирішення 
соціально важливих питань, серед яких пошук нетрадиційних джерел фінансування. Значною мірою пошуку та залученню коштів у соціальну 
сферу сприяють інноваційні технології фінансування соціального розвитку – фандрайзинг, краудсорсинг і краудфандингові платформи, які є про-
явами соціальних комунікацій і набувають актуальності в умовах децентралізації та розвитку громад.
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Сталий розвиток економіки, запуск нових кон-
курентоспроможних виробництв, повноцін-
не використання потенціалу України та зро-

стання якості життя населення вимагають відповід-
них вкладень у соціально-економічну сферу. На етапі 
продовження розпочатих реформ і перетворень важ-
ливим є реалізація збалансованої державної політики 
у сфері міжнародних фінансових відносин з метою 
впровадження зарубіжного інноваційного досвіду, 
спрямованого на сталість макроекономічної системи, 
підвищення рівня ефективності та якості функціону-
вання системи державного управління та створення 
конкурентоспроможних умов для розвитку реально-
го сектора економіки.

Аналіз міжнародного досвіду проєктної ді-
яльності показує, що в багатьох розвинених країнах 
світу одним із важливих завдань органів місцевого 
самоврядування є спрямування роботи на пошук по-
забюджетних альтернативних джерел фінансування 
та налагодження співпраці з міжнародними фондами, 
програмами, грантами та проєктами. 

Дослідження теоретичних, методичних і прак-
тичних аспектів фінансування проєктної діяльності 
здійснювали такі вітчизняні теоретики та практики, як 
Зінченко О. С. [4], Колоcова В. П. [7], Кулініч О. В. [4], 
Куліш П. Ю. [4] та інші. Враховуючи обмеженість бю-
джетних коштів, важливим напрямком є робота, спря-
мована на пошук позабюджетних джерел фінансування 
з міжнародних фондів, програм, грантів та проєктів. 

Тому метою статті є дослідження питань, пов’я-
заних зі співпрацею України з міжнародними фінан-
совими організаціями у сфері проєктної діяльності та 
виділення нових інструментів досягнення соціально-
економічних цілей проєктної діяльності, зокрема ін-
тенсивного залучення коштів.

Надання міжнародної допомоги здійснюєть-
ся в тому числі через реалізацію програм і проєктів. 
Проєктний підхід дозволяє донорам та одержувачам 
допомоги з більшою ефективністю здійснювати пла-
нування, реалізацію, моніторинг, а також оцінювати 
результати впровадження міжнародної допомоги. 
Проєктне управління є інструментом, який дозволяє 
ефективно вирішувати макроекономічні завдання 
розвитку економіки країни в цілому й окремого ви-
робництва та проблеми розвитку невеликих терито-
рій, міст, окремих сільських громад.

Проєкт ‒ це комплекс заходів, які здійснюють-
ся для досягнення чітко визначених цілей упродовж 
відведеного часу та за допомогою призначених на це 
фінансових ресурсів (бюджету). Характерними осо-
бливостями проєкту, що відрізняють його від інших 
видів діяльності, є: 
 орієнтованість на ціль; 
 визначена тривалість; 
 неповторність; 
 високий ступінь складності, що викликає не-

обхідність координування його заходів; 

 необхідність залучення визначених фінансо-
вих коштів, а також певних людських, матері-
альних та інших ресурсів. 

Життєвий цикл проєкту ‒ це модель, яка відо-
бражає хід виконання проєкту в часі, визначаючи 
його фази та їх характеристики від моменту ініцію-
вання розробки до її завершення. Цикл проєкту ви-
користовується як інструмент, який допомагає в 
управлінні проєктом.

У 80-х роках минулого століття в теорію та прак-
тику управління Р. Фріманом (R. Freeman) було введене 
поняття «зацікавлені сторони» (англ. – stakeholders). 
Таким чином, автор поняття хотів звернути увагу на 
необхідність урахування в управлінській діяльності 
різних груп інтересів. Зацікавлені сторони ‒ це особи 
чи організації, які можуть безпосередньо чи опосе-
редковано, позитивно чи негативно впливати на про-
єкт або відчувати його вплив (це офіційне визначення, 
прийняте Європейською Комісією) [4].

Одним із основних пріоритетів національної 
економіки є інтеграція нашої держави до 
Європейського дослідницького простору. 

Цьому сприяє двостороння міжнародна співпраця з 
країнами – членами ЄС, з країнами східного партнер-
ства, участь у Рамковій програмі ЄС з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020».

Українські установи, організації з кожним ро-
ком беруть все активнішу участь у програмі «Гори-
зонт 2020». Починаючи з 2014 р. і дотепер українські 
учасники отримали 182 гранти на суму 31 830 000 
євро. Загальна кількість українських організацій, які 
отримали гранти, – 256 [3].

Вітчизняні університети та наукові установи бе-
руть активну участь у двосторонньому науково-тех-
нічному співробітництві в межах міжурядових угод. 
Так, у 2019 р. українські вчені виконали 119 білате-
ральних проєктів спільно з науковцями з 12 країн: 
більша частина – це члени ЄС, а також Індія, Китай, 
США, Білорусь, Корея. Порівняно з 2018 р. кількість 
двосторонніх проєктів зросла майже на чверть [8].

Також Україна бере асоційовану участь у Про-
грамі наукових досліджень та навчання «Євратом», 
Міжнародній європейській інноваційній науково-
технічній програмі «EUREKA», програмі НАТО «На-
ука заради миру» тощо. Українські дослідницькі орга-
нізації й університети співпрацюють з міжнародними 
організаціями та фондами, серед яких Європейська 
організація з ядерних досліджень (ЦЕРН), Україн-
ський науково-технологічний центр (УНТЦ), Науко-
вий комітет з антарктичних досліджень (СКАР) тощо.

Україна співпрацює з багатьма міжнародними 
фінансовими організаціями (МФО), що надають кре-
дитні та грантові ресурси на підтримку її економіки 
(табл. 1). 

Крім ресурсів до загального фонду державного 
бюджету та до резервів НБУ, міжнародні фінансові 
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Таблиця 1

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері проєктної діяльності 

Назва Галузь  
реалізації Кредитор Вартість  

проєкту
Строк реалізації 

проєкту Мета проєкту

Друге додаткове 
фінансування, 
спрямоване на 
подолання на-
слідків пандемії 
COVID-19, для 
проєкту «Модер-
нізація системи 
соціальної під-
тримки населен-
ня України»

Охорона 
здоров’я  
та надання соці-
альної допомоги

Міжнародний 
банк реконструк-
ції та розвитку

300 000 000 USD 14.12.2020–
31.08.2024

Покращення 
результатів ді-
яльності системи 
соціальної допо-
моги та соціаль-
них послуг для 
малозабезпече-
них домогоспо-
дарств і забезпе-
чення підтримки 
доходів домо-
господарств, які 
постраждали від 
економічного 
впливу пандемії 
COVID-19

Додаткове фі-
нансування для 
проєкту «Модер-
нізація системи 
соціальної під-
тримки населен-
ня України»

Охорона 
здоров’я  
та надання соці-
альної допомоги

Міжнародний 
банк реконструк-
ції та розвитку

150 000 000 USD 20.05.2020–
15.02.2038

Покращення 
результатів ді-
яльності системи 
соціальної допо-
моги та соціаль-
них послуг для 
малозабезпече-
них сімей

Надзвичайна 
кредитна про-
грама для віднов-
лення України

Будівництво 
Європейський 
інвестиційний 
банк

200 000 000 EUR 13.05.2015–
30.10.2021

Підтримка бага-
тосекторних 
комплексів за-
ходів з інвесту-
вання в сектори 
муніципальної та 
соціальної інф-
раструктури для 
подолання на-
слідків конфлікту 
в Східній Україні

Джерело: складено за [1].

організації надають Україні фінансові кошти на ін-
вестиційні проєкти, які реалізовуються в державно-
му секторі. Використання таких коштів залишається 
на незадовільному рівні, оскільки однією з важливих 
проблем, з якою стикається Україна в процесі співп-
раці з МФО, є затримки в імплементації або взагалі 
не розпочата імплементація міжнародних договорів 
по проєктах міжнародних фінансових інституцій. 
Протягом кількох років значна частина коштів для 
інвестиційних проєктів, що є підписаними та рати-
фікованими, не надходить в Україну чи надходить зі 
значними затримками.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР) відповідно до свого мандата кредитує дер-
жавний сектор і надає державні гарантії. На сьогодні 
в Україні реалізовуються вісім інвестиційних про-
єктів МБРР у сферах соціальної політики, охорони 

здоров’я, енергетики, інфраструктури, муніципаль-
ного кредитування. Позики в сумі від 150 до 450 млн 
дол. надано на вигідних умовах (з одноразовою ко-
місією 0,25%, терміном кредитування 17–30 років і 
пільговим періодом 4–10 років).

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), що є 
банком Європейського Союзу, останні три роки на-
дає Україні найбільші обсяги інвестиційного креди-
тування серед міжнародних фінансових інституцій. 
Кредитує в основному енергетику, інфраструктуру та 
муніципальний сектор, допомагає відновити муніци-
пальну та соціальну інфраструктуру в регіонах Укра-
їни, що постраждали внаслідок воєнного конфлікту. 
ЄІБ надав кредити на завершення будівництва ме-
трополітену в містах Дніпро та Харків (відповідно 
152 та 160 млн євро). Кредитні кошти надано на 25 
років, що дає можливість реалізувати цей проєкт і 
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вчасно повернути кредитні кошти. ЄБРР також надав 
кредит на цей проєкт в аналогічному обсязі (152 і 160 
млн євро відповідно).

Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) є третім найбільшим міжнародним банком за 
обсягами кредитування в Україну та, крім державно-
го сектора, кредитує і приватний. Головні напрями 
кредитування: енергетика, інфраструктура та фінан-
совий сектор. Щорічно ЄБРР спрямовує в Україну від 
600 млн до 1 млрд євро [7].

Сучасний глобалізований економіко-інформа-
ційний простір відкриває нові можливості 
для соціально-економічного розвитку нашої 

держави. Відповідаючи на потреби в інноваційних 
технологіях управління соціально-економічним роз-
витком, національна економіка повинна запустити 
механізми активізації модернізаційних процесів. Для 
цього потрібно генерувати нові засоби досягнення 
соціально-економічних цілей, зокрема інтенсивного 
залучення коштів. До таких інноваційних технологій 
належить фандрайзинг, краудфандинг і краудсорсинг. 

Виконуючи похідну роль, такі технології є 
ефективним інструментом створення платформи 
для сприяння недержавному фінансуванню соціаль-
но-економічного розвитку. У державній політиці со-
ціального розвитку актуальною проблемою є пошук 
нових типів взаємодії між спільнотами для вирішен-
ня соціально важливих питань, серед яких – пошук 
нетрадиційних джерел фінансування. Значною мірою 
пошуку та залученню коштів у соціальну сферу спри-
яють інноваційні технології фінансування соціально-
го розвитку – фандрайзинг, краудсорсинг і краудфан-
дингові платформи, які є соціальними комунікаціями 
сфери аутсорсингу. 

Співучасниками інноваційних технологій є ав-
тори оригінальних проєктів, стартапери, компанії, 
організації, спонсори та споживачі оригінальних про-
дуктів. Фінансування соціальних проєктів шляхом 
надання грантів є значним кроком уперед із точки 
зору розвитку соціальної відповідальності бізнесу та 
участі в Глобальному договорі.

Фандрайзинг (Fundraising) – організований збір 
коштів з недержавного сектора – є процесом залучен-
ня необхідних ресурсів для реалізації соціально важ-
ливих програм, проєктів, грантів, конкурсів і є пер-
спективним інструментом соціально-відповідальної 
взаємодії бізнесу, держави, громадських організацій 
та інших суб’єктів соціального розвитку. Фандрай-
зинг може базуватися на традиційних і нетрадицій-
них методах. 

Краудсорсинг (Crowdsourcing) – передача пев-
них виробничих функцій невизначеному колу осіб. 
Краудсорсинг сприяє залученню людей і волонтерів 
та їх творчих здібностей, знань, досвіду для спільного 
вирішення певних проблем чи втілення соціальних 
проєктів з можливістю глобального охоплення. Най-

більш відомі світові платформи краудсорсингу: Eÿeka, 
Userfarm, Mofilm, Tongal, Jovoto and Flare Studio. 

Краудфандинг (Kraudfandings) − метод фінансу-
вання, який поєднує донорів конкретної ініціативи,  
є формою громадського співфінансування. Краудфан-
динг є механізмом колективних дій по привертанню 
уваги до важливих соціальних тем і благодійництва 
та може виступати своєрідною формою громадсько-
го фінансування. За даними провідних бізнес-аналі-
тиків, ця технологія все активніше використовується 
для залучення коштів на ті чи інші проєкти, маючи всі 
шанси в найближчому майбутньому просто витісни-
ти з фінансового ринку звичних інвесторів.

Найбільш відомі платформи краудфандингу 
в Україні: Українська біржа благодійництва, Спіль-
нокошт, Indiegogo, GlobalGiving, Causes, Crowdrise, 
Firstgiving, Kickstarten, HelpStarter [2, c. 97]. 

Велике значення має доступ до актуальної та 
свіжої інформації щодо участі в міжнародних 
проєктах. Така інформація міститься на різних 

сайтах. Прикладом такого сайту є портал IFIs projects –  
реєстр проєктів міжнародних фінансових організа-
цій. Це офіційний державний портал із реєстром про-
єктів соціального й економічного розвитку України, 
які реалізуються із залученням коштів міжнародних 
фінансових організацій. На порталі в доступній фор-
мі оприлюднена інформація по проєктах, а також є 
статистика для розуміння динаміки використання 
коштів по роках і структури фінансування проєктів 
за галуззю реалізації, за кредиторами та відповідаль-
ними виконавцями [1].

Міністерство фінансів України протягом 2019 р.  
брало участь у реалізації 18 проєктів міжнародної 
технічної допомоги, у 10 з яких виступало бенефіціа-
ром і реципієнтом проєктів, за 7 проєктами – бенефі-
ціаром і в 1 проєкті брало участь як реципієнт.

Проєкти міжнародної технічної допомоги у 2019 р.  
реалізовувалися за фінансової підтримки Уряду 
ФРН, Швеції, Японії та Канади, Європейського бан-
ку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського 
Cоюзу, Світового банку.

Основні напрямки надання допомоги:
 інституційна спроможність, прозорість бю-

джету, державний борг, податкова система;
 підтримка малого та середнього підприємни-

цтва;
 гендерно орієнтоване бюджетування;
 реформа банків державного сектора;
 підтримка здійснення реформ в Україні;
 підтримка розвитку ІТ Мінфіну, підтримка 

напрямку бухгалтерського обліку й аудиту;
 покращення роботи державного фінансово-

го сектора України у процесі впровадження 
структурних реформ і наближення до стан-
дартів Європейського Союзу [9].
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У 2019 р. було започатковано 8 нових проєктів 
міжнародної технічної допомоги, серед яких:
 «Програма підтримки управління державними 

фінансами України (EU4PFM): компоненти 3 і 
4». Донор – Європейський Союз. Проєкт спря-
мовано на підтримку подальшого розвитку 
сучасної, ефективної та справедливої системи 
зборів доходів; підтримку відповідних установ 
управління державними фінансами в удоско-
наленні їх організаційних можливостей. 

 «Ефективне управління державними фінанса-
ми ІІІ». Донор – Уряд Федеративної Республі-
ки Німеччина через Федеральне міністерство 
економічного співробітництва та розвитку 
Німеччини (BMZ). Проєкт направлено на 
зміцнення ефективного управління держав-
ними фінансами. 

 «Фінансування малих та середніх підприємств 
у рамках східного партнерства – Етап ІІ».  
Донор – Європейський Союз. Проєкт на-
правлено на поширення кредитування МСП в 
Україні; відновлення впевненості фінансових 
посередників для розширення фінансування 
МСП; розширення можливостей фінансуван-
ня для реального сектора економіки; сприян-
ня постійному розвитку ринкових фінансових 
установ та їх розбудови. 

 «Розвиток системи управлінського обліку». 
Донор – Європейський банк реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). Проєкт направлено на роз-
робку комплексної системи управлінського 
обліку для підтримки стратегічних бізнес-прі-
оритетів Ощадбанку та впровадження авто-
матизованої системи трансферного ціноутво-
рення, що дозволяє визначити чисту процент-
ну маржу для бізнес-одиниць [5].

Крім того, протягом 2019–2020 рр. були успішно 
завершені такі проєкти: 
 Міжнародний проєкт «Розбудова адміністра-

тивних потужностей у сфері державних фі-
нансів України», який фінансувався Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина через 
Федеральне міністерство економічного спів-
робітництва та розвитку Німеччини (BMZ). 
Результат співпраці полягав у застосуванні 
набутого фахівцями Міністерства фінансів 
досвіду та знань під час удосконалення вну-
трішніх і зовнішніх комунікативних процесів 
системи управління державними фінансами. 
Знання, отримані під час семінарів, застосо-
вуються при здійсненні експертизи проєктів 
законів України, зареєстрованих у Верховній 
Раді України, та при підготовці пропозицій до 
нормативних актів, розроблених центральни-
ми органами виконавчої влади. 

 Міжнародний проєкт «Технічна допомога 
за пріоритетними напрямками фінансового 

сектора», який фінансувався Європейським 
Союзом. Проєкт позитивно вплинув на про-
цес реформування системи бухгалтерського 
обліку й аудиту в Україні, оскільки сприяв 
міжнародній співпраці щодо імплементації 
відповідних актів законодавства ЄС в Укра-
їні, а також щодо запровадження технології 
складання та подання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами в єдиному елек-
тронному форматі [6].

Найбільш поширеною формою фінансування 
проєктів донорськими організаціями є гран-
ти. На відміну від позики грант не треба по-

вертати. У проєктній діяльності та роботі з пошуку 
грантових програм виділяють ще також гранти для 
бізнесу – допомога бізнес-клієнтам у залученні ко-
штів на розвиток власної справи, консультації, зу-
стрічі, експертні оцінки, пошук можливостей фінан-
сування та робота з грантовими заявками за залучен-
ням відповідних експертів [11].

Освітньо-наукове середовище також часто по-
требує актуальної інформації щодо пошуку зарубіж-
них освітніх програм, грантів і стипендій. Таких ре-
сурсів достатньо. Наприклад, новий інтернет-ресурс 
для молодих викладачів, аспірантів, студентів стар-
ших курсів, розроблений за підтримки Міністерства 
закордонних справ Естонії ‒ http://edu.eepro.info/
education [10]. Метою подібних проєктів є підвищен-
ня поінформованості молоді щодо можливостей ста-
жування та навчання за кордоном, участі в міжнарод-
них науково-практичних конференціях 

ВИСНОВКИ
Співпраця з міжнародними фінансовими орга-

нізаціями та отримана від них кредитна допомога в 
сучасних умовах є одним із ключових чинників за-
безпечення макроекономічної стабільності та фор-
мування можливостей для подальшого соціально-
економічного зростання України. Зокрема, підви-
щення соціальної орієнтації національної економіки 
можливе за рахунок розвитку інноваційного сектора. 
Фінансування соціальної сфери в даний час відчуває 
недостатність ефективних фінансових інструментів, 
що дозволяють вирішити проблеми якості освіти для 
можливостей розвитку економіки знань, забезпечен-
ня можливості ефективного функціонування охоро-
ни здоров’я та житлово-комунального господарства 
та інших важливих аспектів соціального розвитку. 

У рамках членства України в міжнародних фі-
нансових організаціях Національний банк України 
активно співпрацює з такими установами, як Між-
народний валютний фонд, Група Світового банку, 
Європейський банк реконструкції та розвитку, Чор-
номорський банк торгівлі та розвитку, Європейський 
інвестиційний банк. Ресурси цих організацій вико-
ристовуються для фінансування інвестиційних про-
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єктів у державному та приватному секторах економі-
ки України.

Для зростання національної економіки та ви-
рішення соціальних питань варто використовувати 
інноваційні підходи та платформи фандрайзингу, 
краудсорсингу та краудфандингу. Перераховані інно-
ваційні можливості набувають актуальності в умовах 
децентралізації та розвитку громад, зокрема парти-
сипативне бюджетування полягає в можливості меш-
канок і мешканців міста брати участь у прийнятті рі-
шення стосовно того, як розподілити певну частину 
бюджету.                     
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