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соціальна та економічна
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Публікацію підготовлено та видано в рамках виконання Проекту «Глобальна інноваційна 
програма чистих технологій для малих та середніх підприємств в Україні», що виконується 
Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобаль-
ного Екологічного Фонду (ГЕФ).

Ідеї, висновки та рекомендації, викладені в цій публікації, належать їх авторам та упо-
рядникам і не обов’язково відображають погляди Глобального екологічного фонду (ГЕФ), 
Організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) чи інших організацій та закладів сис-
теми ООН.

Київ 2021

© UNIDO 2021

Проект «Глобальна інноваційна програма чистих технологій 
для малих та середніх підприємств в Україні»

Серія коротких посібників

2

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine 



«Глобальна інноваційна програма еко-
логічно чистих технологій для малих та 
середніх підприємств України» (GCIP 
Ukraine) є частиною глобальної ініці-
ативи, спрямованої на просування ін-
новаційних технологій та створення 
екосистеми підтримки інноваційного 
підприємництва. 

Метою Проекту є сприяння розвитку низьковуглецевої економіки та підприєм-
ництва шляхом створення екосистеми для просування екологічно дружніх інно-
ваційних проектів.

Ігор Кирильчук
Національний 
координатор проекту

Катерина Пасічник
Асистент проекту

Тетяна Мазаєва
Національний   
експерт з комунікацій

Катерина Перната
Координатор 
тренінгових програм

Розбудова національного потенціалу 
> для підтримки та просування інновацій у сфері 
чистих технологій.

Посилення нормативно-правової бази 
> щодо інноваційних технологій та підприєм-
ницької екосистеми в Україні.

Створення національної плат-
форми чистих технологій 
> для просування інновацій за-
для забезпечення глобальних 
екологічних переваг і ство-
рення зелених робочих місць в 
Україні.

Компоненти проекту 

У січні 2019 року команда ЮНІДО за підтримки Гло-
бального екологічного фонду розпочала впроваджен-
ня Проекту в Україні. Партнери проекту – Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 
екології та природних ресурсів України та Державна ін-
новаційна фінансово-кредитна установа, Національна 
академія наук України (Інститут відновлювальної енер-
гетики НАНУ). Міжнародний партнер Проекту – Мережа 
для глобальних інновацій (NGIN), США.

Микола Кобець
Експерт з питань підтримки національної 
політики для розробки та впровадження 
національної екосистеми інновацій та клінтех 
підприємництва 

Володимир Чернецький
Національний експерт по розробці бізнес планів

1 2
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Вступ

Nike і Adidas серйозно підійшли до справи. Nike працює над скороченням відходів і мі-
німізації свого впливу на навколишнє середовище, а Adidas створив більш екологічну 
лінію поставок і зосередився на конкретних проблемах, таких як фарбування і відмова 
від пластикових пакетів.

Виробники автомобілів BMW і Toyota досягли великих успіхів у сфері енергоефектив-
ності та зменшення  забруднення навколишнього середовища, не кажучи вже про Tesla 
як аутсайдера, який дійсно кидає виклик впливу галузі в цілому.

Walmart, IKEA і H&M перейшли до більш стійкої роздрібної торгівлі, в основному за ра-
хунок співпраці в своїх каналах поставок з метою скорочення відходів, підвищення про-
дуктивності ресурсів і оптимізації використання матеріалів. Також, разом із постачаль-
никами з ринків, що розвиваються, було вжито заходів з метою поліпшення місцевих 
умов праці. 

Більшість компаній усвідомлюють необхідність діяти в 
інтересах сталого розвитку, щоб бути конкурентоспро-
можними. Багато великих компаній, лідерів галузі, взяли 
ініціативу в сфері сталого розвитку. Такі як:

Сталий розвиток 
це бізнес-стратегія для створення довгострокової вартості, враховуючі як дана органі-
зація працює в екологічному, соціальному та економічному середовищі. Сталий розвиток 
будується на припущенні, що розробка таких стратегій сприяє довголіттю компанії. 
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I Сталий розвиток

Запобігання виснаженню природних ресурсів з метою підтримки екологічного балансу. «Праг-
нення до глобальної екологічної сталості»

Просте визначення:  Сталий розвиток спрямований на задоволення потреб сьогодення без 
шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Концепція сталості скла-
дається з трьох компонентів: економічного, екологічного та соціального, які також неофіційно 
відомі як прибуток, планета і люди.

Сталий розвиток спонукає підприєм-
ства приймати рішення з точки зору 
впливу на навколишнє середовище, 
суспільство і людей в довгостроко-
вій перспективі, а не на основі корот-
кострокових вигод, таких як звіт про 
прибутки на наступний квартал. Це 
змушує їх враховувати більше факто-
рів, ніж просто безпосередній прибу-
ток чи збитки. 

1 Що таке сталий розвиток?

Сталий розвиток – це здатність залишатися на пев-
ному курсі або рівні. «Сталий розвиток економічного 
зростання»

Словник дає 
наступне 
визначення:  

Принципи сталого розвитку: 
Потрійний критерій

Соціальний Екологічний Економічний
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У Вікіпедії поняття cleantech або чисті технології 
визначається як продукти або послуги, які базу-
ються на знаннях, що покращують експлуатаці-
йні характеристики, виробництво, ефективність 
водночас скорочуючи витрати на ресурси, спо-
живання енергії, забруднення навколишнього 
середовища та зменшуючи кількість відходів. 
Cleanetch це не те саме, що і "зелені" техноло-
гії, оскільки вони, зазвичай, відносяться до фі-
нансової галузі, що розвивається (на відміну 
від фактичної технології, в яку галузь інвестує). 
Зокрема, фокус інвестицій включає очищення 
води, екологічно ефективні технології вироб-

Першочергово поняття cleantech почали використовувати з метою виокремити "зелені і 
чисті" технології, а особливо у галузі відновлювальної енергетики, зокрема сонячної енер-
гії, біопалива, паливних елементів, очищення води та інші, які були привабливими для ін-
весторів венчурного капіталу і які, в свою чергу, визначали тенденції інвестування в тех-
нології після спаду технологічного буму в 2001 році.

В міру того, як загострюється кліматична криза відношення до сталого бізнесу докорінно змі-
нюється та змушує бізнес діяти. Таким чином, для стартапів у галузі чистих технологій важливим 
є враховувати практики сталого розвитку на усіх етапах життєвого циклу їхніх продуктів/послуг 
та бізнес операцій, і створювати вплив. Нове покоління підприємців, від альтернатив пластико-
вій упаковці до замінників молока, почало показувати сталість продукту як атрибут товару. Крім 

ництва, відновлювані джерела енергії, еколо-
гічні технології та сталий бізнес. З 1990-х років 
фінансове співтовариство почало активніше 
цікавитись та інвестувати у сферу «Cleantech». 
Однак, десять років тому, після того, як інвес-
тори вклали мільярди в технологічні підпри-
ємства у галузі чистих технологій, а уряд США 
виділив мільярди субсидій та податкових пільг, 
ринок зазнав краху. Після цього, майже десяти-
ліття багато венчурних інвесторів відмовлялися 
вкладати кошти в зовнішні "зелені" підприєм-
ства або підприємства, орієнтованих на сталий 
розвиток. 

2 Чому сталий розвиток є важливим для підприємців 
у галузі чистих технологій

Поняття Cleantech - або «чиста» технологія - використовується для позначен-
ня різних компаній та технологій, діяльність яких спрямована на поліпшення 
екологічної сталості.

"
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того, вони шукають інвесторів, які розділяють їхнє бачення більш справедливого та сталого сві-
ту. Таким чином, сталість є результатом того, як Cleantech стартапи розробляють свій продукт/
послугу та ведуть свій бізнес. Це впливає на всі аспекти їхньої діяльності на відміну від зосере-
дження уваги на використанні та утилізації продуктів, як це робилося в минулому. 

Cleantech стартапам необхідно оціни-
ти, на чому слід зосередитися для до-
сягнення кращих результатів. 
Їм необхідний системний підхід для 
досягнення потрійного кінцевого ре-
зультату: екологічного, соціального і 
економічного впливу.

Дизайн 
продукту Сировина     

Покращений дизайн 

зменшена вартість 
матеріалів, 

(напр. перероблений)

Простіше 
виробництво, 

нижча вартість

Точніша дистрибуція,
нижча вартість

Довше використання, 
вища задоволеність 

споживача, додаткові 
доходи

Нижчі витрати 
на утилізацію, 

додаткові доходи 

Виробни-
цтво

Дистрибуція    

Дизайн 
продукту          

Дистрибуція    

Викори-
стання 

Утилізація 

Сировина

ВиробництвоВикори-
стання

Утилізація

СПІЛЬНОТА 
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Створення робочих місць на місцях

Якість можливостей для працевлаштування

Рівень оплати

Безпека робочого середовища

Задоволеність співробітників і менша плинність кадрів

Інвестори також почали звертати увагу на те, як стартапи адаптують бізнес-процеси, щоб краще 
підтримувати свою спільноту. Це включає в себе:

Таким чином, сталий розвиток 
є життєво важливим компо-
нентом створення успішного 
підприємства за рахунок під-
вищення ефективності, задо-
волення потреб клієнтів і мак-
симального впливу. 

У 2018 році Nielsen провели дослідження з вивчення покупок трьох найбільш поширених спожив-
чих товарів - кави, шоколаду та засобів для ванн, через їх відмінності один від одного. Як показано 
на наведеному нижче графіку, вони виявили, що продукти із заявами про сталий розвиток в цілому 
випереджають темпи росту серед продуктів загалом у відповідних категоріях.

Загальний ріст 
продажів в категорії

Ріст продажів серед 
сталих продуктів

Source: Nielsen Answers on 
Demand (Health and Wellnes 
Characteristics and Nielsen 
Product Insider, powered by 
Label Insights / Total US FDMx  
/ 52 weeks, period ending 
March 24, 2018 vs. a year ago

3 Чому сталість є важливою для корпорацій 
та інвесторів

СТАЛІ ПРОДАЖІ СЕРЕД КАТЕГОРІЙ, %

КаваШоколадСередньозважене 
серед 3х категорій
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Товари для ванної

Відповідно до звіту Nielsen "бренди, які здатні стратегічно поєднати сталий розвиток з реальною 
поведінкою, можуть більше отримати прибутків від росту очікувань та попиту споживачів". У звіті 
також наголошується, що "заява про сталість на упаковці також має відображати внутрішню і зов-
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нішню роботу компанії". Іншими словами, клієнтам потрібні екологічно чисті продукти від сталих 
компаній. Четверта щорічна оцінка клімату Конгресом США, опублікована в 2018 році, показала, 
що зараз кліматичні зміни відчуваються в громадах по всій країні. "В оцінці передбачається широке 
та зростаюче спустошення в міру підвищення температури та рівня моря, разом із загостренням 
лісових пожеж та сильнішими штормами, що призведе до каскадного шкідливого впливу на інфра-
структуру наших екосистем та суспільство". У звіті закликають до негайних кроків щодо зменшення 
викидів вуглецю. На споживачів вже впливають їхні покупки зроблені в минулому. Споживачі вже 
розуміють, що мають змінити свої купівельні звички зараз задля власного здоров'я та здоров'я сво-
їх дітей.

У доповіді Nielsen було 
зроблено висновок: 

"Незважаючи на те, що 
сталий розвиток більше 
не є нішею: від цього за-
лежать ваші прибутки та 
зростання бренду".

Сталий бізнес має важливе значення для довгострокового про-
цвітання глобальних компаній. Принципи сталого розвитку слу-
жать для максимізації можливостей і зведення до мінімуму нега-
тивного впливу, в основному на навколишнє середовище, а також 
на громади та місцеву економіку, в якій вони працюють. Сталий 
розвиток і прагнення «ставати екологічно чистими та зберігати» 
дозволяють організаціям залучати співробітників, акціонерів і 
клієнтів, які поділяють ці цінності. Це може поліпшити суспільну 
думку про компанію та її продукти і з часом позитивно вплинути 
на чистий прибуток.

Питання сталого розвитку більше не можна ігнорувати, а тому воно є на порядку денному 
бізнесу – оскільки споживачі та інвестори вимагають більшої відповідальності від компа-
ній, у яких вони купують і чиї акції їм належать. Інвестиції, які враховують екологічні, соці-
альні та управлінські проблеми (ESG), тепер складають кожен четвертий долар, вкладений 
в США, і виросли майже до 23 трильйонів доларів у всьому світі. Це зростання не викликає 
подиву, враховуючи те, що Світовий економічний форум включив до своїх основних гло-
бальних економічних ризиків на 2019 рік: екстремальні погодні умови, втрату біорізнома-
ніття, неможливість пом'якшити процес зміни клімату та водну кризу.

Більшість інвестиційних лідерів роблять значні кроки для включення питань сталого розвитку до 
своїх критеріїв інвестування. "Питання ESG стали набагато важливішими для нас як довгостроко-
вих інвесторів", - Сайрус Тарапоревала, CEO «State Street Global Advisors»: "Ми прагнемо проаналі-
зувати такі важливі питання, як кліматичні ризики, якість управління та кібербезпека з точки зору 
їхнього позитивного чи негативного впливу на фінансову вартість. Це інтеграційний підхід, який ми 
все частіше використовуємо для всіх наших інвестицій".
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І Pepsi, і Coca-Cola розробили амбіт-
ні програми і цілі, що передбачають 
посилення уваги до раціонального 
використання водних ресурсів і по-
повнення запасів води.

У сфері фінансових послуг ми бачимо як банки, 
такі як ANZ та Westpac в Австралії, покращують 
життя місцевих спільнот за допомогою передових 
практик сталого розвитку та впроваджуючи ста-
лий розвиток в свої бізнес-процеси та культуру.

Корпорації також перебувають під посиленим тиском рейтингових 
агентств з вимогою  звітування та проведення кількісної оцінки сво-
їх ініціатив щодо сталого розвитку та дотримання ключових рамок і 
цілей, таких як Цілі сталого розвитку ООН (ЦСР). Всесвітній альянс з 
контрольних показників (The World Benchmarking Alliance) система-
тично відстежує, оцінює та звітує про прогрес понад 2000 найбільших 
світових корпорацій у досягненні Цілей сталого розвитку ООН. Рей-
тингові агентства, такі як Moody's та Standard and Poor's, зараз зни-
жують кредитоспроможність великих корпорацій та міст, якщо вони 
не можуть чітко сформулювати як вони реагуватимуть на ризики змі-
ни клімату. Тому сталий розвиток зараз має вирішальне значення для 
найбільших компаній у всьому світі. 

Система сталого розвитку (SF) Міжнародної фінансової корпорації (IFC), переглянута в  2012 році, 
являє собою систематичний метод для організації розуміння сталості, а також інформування про 
планування, управління і оцінку діяльності по поліпшенню і підтримці результатів щодо здоров'я 
на рівні населення. Це допомагає компаніям вести бізнес стало. 

Є багато корпоративних ініціатив у сфері сталого розвитку, 
що мають великий вплив,- наприклад:

4 Структура і інструменти сталого розвитку
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Політика щодо екологічного та еоціального сталого розвитку, яка визначає зобов'язання ком-
панії щодо екологічної та соціальної стійкості.

Стандарти ефективності, які визначають обов'язки компанії щодо управління своїми екологіч-
ними та соціальними ризиками.

Політика доступу до інформації, яка показує прихильність компанії до прозорості.

Екологічні, соціальні та економічні рамки сталого розвитку повинні бути інтегровані в особисті, 
організаційні та інституційні зобов'язання, щоб зробити світ кращим. 

Сталий розвиток - це складна, але необхідна концепція для інтеграції трьох різних світоглядів:

Натуралізм: визнання того, що діяльність людини обмежена і розгортається в природних 
системах

Гуманізм: необхідність працювати на загальне благо, шукаючи глибшого сенсу та ціле-
спрямованості у нашому житті

Раціоналізм: Потреба в економічно ефективному використанні ресурсів

Це також просуває раціональні екологічні та соціальні практики, заохочує прозорість і підзвітність 
і сприяє позитивному впливу на розвиток. 

Структура сталого розвитку складається з:

СТРУКТУРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ 

Екологічна справедливість,  
управління природними 
ресурсами локально та глобально

ЕКОЛОГІЧНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ

Енергоефективність, заохочення, 
використання природних ресурів

ЕКОЛОГІЧНИЙ
Використання природних ресурсів, екологіч-
ний менеджмент, запобігання забрудненню 

(повітря, вода, земля)

СОЦІАЛЬНИЙ 
Рівень життя, освіта, спільнота, 
рівні можливості

ЕКОНОМІЧНИЙ
Прибуток, економія витрат, економічне 

зростання, дослідження та розробка

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
КУЛЬТУРНИЙ 

ЦІННОСТІ
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Природний та екологічний сталий розвиток 
передбачає збереження біорізноманіття, досягнення атмосферного балансу, продуктивнос-
ті ґрунту, а також інших систем природного середовища. Сталий розвиток навколишнього 
середовища передбачає збереження та відповідальне використання природного капіталу.

Соціальний сталий розвиток 
передбачає сприяння соціальній справедливості шляхом справедливого розподілу ресур-
сів, подолання бідності та належного доступу до соціальних послуг, таких як освіта, харчу-
вання, охорона здоров'я та інші, для всіх членів суспільства, особливо бідних та маргіналі-
зованих верств суспільства.

КОНЦЕНТРИЧНА СТРУКТУРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЕКОЛОГІЧНИЙ
сталість

Екологічний природний 
капітал

Економічно-фінансовий 
капітал

Організаційна спромож-
ність (виконання місії)

Соціальній капітал   
спільноти

Інституційна спромож-
ність (системні зміни)

Лідерська спроможність
(моральний інтелект)

ЕКОНОМІЧНИЙ 
справедливість

СОЦІАЛЬНИЙ 
відповідальність

ІНСТИТУЦІЙНИЙ 
політики

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
культура

ПЕРСОНАЛЬНИЙ 
цінності
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Економічний сталий розвиток 
виникає тоді, коли соціальний та екологічно сталий розвиток також є фінансово можливим. 
Це передбачає забезпечення економічного добробуту в даний час і в майбутньому, при-
діляючи більше уваги "соціальному капіталу" людського розвитку та "природному капіта-
лу" або природних ресурсах, основи економічної системи, такі як рослини, ґрунти, тварини, 
риби, повітря і вода.

Інституційний вимір 
це інституційна спроможність, готовність, співпраця та інтеграція сталого розвитку до ос-
новних політичних механізмів (замість того, щоб бути екологічними «доповненнями»). Комі-
сія ООН зі сталого розвитку (CSD) представила "інституційний" вимір як четверту сферу для 
визначення показників, методів та вимірювань сталості.

Культурний вимір 
важливий своїми відмітними характеристиками щодо цінностей та світогляду людства (ко-
рінних народів світу). Постійний форум ООН з питань корінних народів нагадує нам, що 
культура та культурне різноманіття необхідні людству, так само як біорізноманіття для при-
роди. У цьому баченні культурне різноманіття є п’ятим виміром сталого розвитку.

Ціннісний вимір
Цінності та духовність людей та громад є рушійною силою для побудови організаційних 
культур та інституційної політики, що сприяють соціальному, економічному та екологічному 
сталому розвитку. Цінності - це основа розвитку, що розуміється не просто з точки зору еко-
номічного зростання, а й для досягнення більш задовільного інтелектуального, емоційного, 
морального та духовного існування.

Набір потенційних інструментів включає оцінку ризиків, оцінку життєвого 
циклу, аналіз вигод та витрат, оцінку екосистемних послуг, інтегровані мо-
делі оцінки, оцінку сталого впливу, екологічну справедливість та інстру-
менти сучасного та майбутнього сценаріїв.
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Компанії також можуть отримати об'єктивну оцінку сталості свого бізнесу, пройшовши оцінку 
B-Corp Quick Impact Assessment. Це безкоштовний онлайн-інструмент, за допомогою якого ви мо-
жете порівняти свою компанію з 200 кращими практиками сталого розвитку. Сервіс також надає 
можливість пройти скорочену версію повної оцінки впливу, де замість того, щоб порівнювати із 
200 кращих практик, ви порівнюєте свою компанію із 30. Скорочена версія розроблена для того, 
щоб дати вам швидкий і простий спосіб отримати моментальний знімок ефективності вашої компа-
нії лише за 20 хвилин. Але, звичайно, ви також можете пройти повну оцінку.

Отримати швидкий знімок
Пройдіть швидку оцінку впливу (ШОВ)

Безкоштовно, конфіденційно
Швидкий знімок впливу 
(понад/нижче середнього на запит)
30+ кращих практик
Інструменти для покращення
30% завершено до повної оцінки
Почати з ШОВ

START THE QIA START THE BIA

Отримати повну картину
Пройти повну В Impact Assessment (оцінку впливу)

Усі функції знімку, плюс:
Звіт про вплив (базові показники 
порівнюючи з тисячами інших бізнесів
200+ кращих практик
Перший крок до сертифікату B Corp
Отримати GIIRS Rating для залучення 
інвесторів
Створити звіт про свої переваги
Почати з BIA

15 000 компаній з усього світу пройшли оцінку B Corp, щоб зрозуміти їхній вплив. 
Шкала оцінки впливу B Corp йде від 0 до 200 з середньою оцінкою 80 (добре).
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План  дій у сфері сталого розвитку до 2030 
року, прийнятий усіма державами-членами 
Організації Об'єднаних Націй у 2015 році, за-
безпечує спільний план для досягнення миру та 
процвітання для людей та планети як зараз, так 
і в майбутньому. В його основі лежать 17 Цілей 
сталого розвитку (ЦСР), які є нагальним закли-
ком до дій для всіх країн - розвинених та тих, 
що розвиваються - у рамках глобального парт-
нерства. Вони визнають, що припинення бідно-
сті та інші депривації повинні поєднуватися зі 
стратегіями, що покращують охорону здоров'я 
та освіту, зменшують нерівність та стимулюють 
економічне зростання - і все це одночасно з бо-

ротьбою зі змінами клімату та роботою над збе-
реженням наших океанів та лісів.

Організація Об’єднаних Націй опублікувала 17 
Цілей сталого розвитку (ЦСР), щоб визначити 
роль державного, некомерційного, комерцій-
ного та волонтерського секторів у глобальному 
розвитку. 17 Цілей сталого розвитку охоплюють 
ключові екологічні та соціальні цілі щодо тран-
сформації планети. Важливо, щоб підприємці 
GCIP розуміли важливість цих цілей та визна-
чили, які конкретні ЦСР мають значення саме 
для них, включно з їх деталізацією та планом дій 
щодо досягнення кожної з цих цілей. 
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До 2030 року забезпечити загальний доступ до доступних, надійних та 
сучасних енергетичних послуг

До 2030 року суттєво збільшити частку відновлюваної енергії у світовому енергетич-
ному комплексі

До 2030 року подвоїти загальносвітові темпи підвищення енергоефективності

До 2030 року посилити міжнародну співпрацю для полегшення доступу до досліджень 
та технологій чистої енергії, включаючи відновлювані джерела енергії, енергоефектив-
ність та передові і екологічно чисті технології викопного палива, а також сприяти інвес-
тиціям в енергетичну інфраструктуру та технології чистої енергетики

До 2030 року розширити інфраструктуру та модернізувати технологію надання сучас-
них та сталих енергетичних послуг для всіх країн, що розвиваються, зокрема найменш 
розвиненим, малим острівним державам, що розвиваються, та країнам, що не мають ви-
ходу до моря, відповідно до їх відповідних програм підтримки

Ціль 7 (Доступна та чиста енергія) 

5 Розрахунок вашого впливу та порівняльний аналіз

7.1

7.2

7.3
7.А

7.В

Для підприємств вже недостатньо просто вимірювати і повідомляти про свої соціальні і екологічні 
показники, не даючи подальшого контексту їхній чисельності з точки зору їхнього впливу. Компанії 
все частіше притягуються до відповідальності за свої соціальні і екологічні зовнішні фактори і їх 
закликають визнати довгострокове і стале створення цінності для всіх зацікавлених сторін.
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Всесвітня бізнес-рада з питань сталого розвит-
ку (WBCSD) і Коаліція за природний капітал за-
пустили набір інструментів Протоколу природ-
ного капіталу (Natural Capital Protocol Toolkit), 
який містить інформацію про 59 різних концеп-
цій, керівних принципів, методів і онлайн-ін-
струментів, розроблених для вимірювання та 
оцінки природного капіталу. 

Вимірювання сталості допомагає відслідковувати, оцінювати прогрес, заохочувати широку участь 
зацікавлених сторін, оцінювати компроміси щодо сталості, задовольняти чи передбачати нові ви-
моги, знаходити програмні бар'єри, винагороджувати досконалість та повідомляти про переваги 
та цілі. Існує безліч рекомендацій та вказівок щодо визначення підходу вимірювання соціального 
та екологічного впливу.

Як показано нижче, структура Протоколу охо-
плює чотири етапи: «Чому», «Що», «Як» та «Що 
далі». Ці етапи далі поділені на дев'ять етапів, 
які містять конкретні питання, на які необхідно 
відповісти при інтеграції природного капіталу в 
організаційні процеси. Хоча протокол викладе-
но лінійно, він є ітеративним і дозволяє корис-
тувачам коригувати і адаптувати свій підхід у 
міру проходження через структуру.

ПРИНЦИПИ: Відповідність, строгість, тиражування, послідовність

РАМКА 
Чому?

01 02 0503 06 0804 07 09

Почати Визначте 
цілі

Визначте 
драйвери 
впливу та/
або залеж-
ностей

Масштаб 
оцінки

Виміряйте 
зміни 
в стані при-
роднього 
капіталу 

Інтерпре-
туйте та 
протестуйте 
результати

Визначте 
вплив 
та/або 
залежності

Значення 
впливу 
та/або за-
лежностей

Вжийте 
заходів

Чому вам 
потрібно 
проводити 
оцінку 
природнього 
капіталу?

С
ТА

Д
ІЯ

К
Р

О
К

З
ап

ит
ан

ня
,я

кі
 д

оп
ом

ож
ут

ь Що є 
об’єктом 
вашого 
оцінювання?

Як можливо 
виміряти  
ваших 
драйверів 
впливу 
та/або 
залежностей?

Який масштаб 
достатній для 
досягнення 
цілей?

Які зміни 
в стані та 
трендах 
природнього 
капіталу, які 
відносяться 
до впливу та/
або залежно-
стей вашого 
бізнесу?

Як ви можете 
інтерпретува-
ти, валідувати 
та веріфі-
кувати ваш 
процес оцінки 
та резутати? 

Якій вплив  
та/або залеж-
ності є мате-
ріальними?

Яке значення 
вашого 
впливу/
залежностей 
від 
природнього 
капіталу?

Як ви будете 
використо-
вувати 
результати   
та інтегрува-
ти природ-
ній капітал 
в існуючі 
процеси?

МАСШТАБ
Що?

ЗАСТОСУВАННЯ
Що далі?

МIРА ТА ЗНАЧЕННЯ 
Як?
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Набір надає компаніям безкоштовні шаблони, 
які допоможуть структурувати їхні результати.

це процес вимірювання результатів роботи продуктів, послуг або про-
цесів компанії порівняно з продуктами іншого бізнесу, який вважається 
найкращим у галузі та "найкращим у своєму класі". Суть бенчмаркінгу 
полягає у визначенні внутрішніх можливостей для вдосконалення.

Різниця між бенчмаркінгом та конкурентним дослідженням

Бенчмаркінг Конкурентне дослідження

Зосереджується на найкращих 
практиках 

Зосереджується на показниках 
ефективності

Допомагає прагнути до постійного 
вдосконалення

Пластир чи швидке рішення

Сприяє встановленню партнерських 
відносин для обміну інформацією

Дехто вважає це корпоративним 
шпигунством

Потрібний для підтримки конку-
рентоспроможності Просто «добре мати»

Впроваджується на основі потреб 
клієнтів після огляду кращих 

Спроба відобразити інші компанії/
процеси

Бенчмаркінг 
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Розрахуйте чисте скорочення викидів парникових газів 

Порахуйте кількісний вплив на навколишнє середовище (CO2, вода тощо) під час розробки, 
виробництва та розподілу вашої продукції. 

Оцініть соціальний вплив вашого підприємства від створення робочих місць, підвищення 
рівня життя, розширення робочих місць до  залучення недостатньо представлених груп насе-
лення тощо. 

Підкресліть, як ваш екологічний і соціальний вплив узгоджується з 17 Цілями сталого роз-
витку Організації Об'єднаних Націй. 

Порівняйте свої екологічні та соціальні наслідки за допомогою: 

норм на цільових 
ринках 

конкуруючих 
рішень

Порівняйте економічні показники вашого 
бізнесу з конкуруючими рішеннями.

a b

6 Сталість у Глобальній інноваційній програмі чистих 
технологій (GCIP) 
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Порівняйте вплив вашої технології на сталість із існуючою ситуацією, конкуренцією 
та/або альтернативним продуктом чи процесом. В ідеалі, це короткий опис моментів, 
пов’язаних зі сталістю продукції, які вже викладені в інших ваших робочих аркушах.

Якщо ви ще не перебуваєте в операційній фазі вашого бізнесу, будь ласка, надайте ре-
альні плани та прогноз.

Опишіть та оцініть кількісні екологічні та соціальні наслідки/переваги того, як ваш про-
дукт/технологія буде виготовлятись (якщо це необхідно), надаватись та/або експлуа-
туватися. Створюючи свій підхід та вплив, враховуйте відповіді на питання нижче при 
розробці та доставці продукту. Ігноруйте питання, що стосуються виробництва, якщо ви 
не розробляєте фізичний продукт. 

Ваша компанія і її вплив на Оперативну екологічну відповідальність 2

Якщо ви плануєте ліцензувати виробництво або передавати його на аутсорсинг, передайте 
свої відповіді вашим виробничим партнерам:

Дизайн продукту: Ідентифікація матеріалів, що використовуються у вашій технології: 
Чи може ваш продукт бути виготовлений з екологічно безпечних і соціально відпо-
відальних джерел? Чи можна його переробити або утилізувати належним і еконо-
мічним чином, і як? Як ви зведете до мінімуму кількість первинних і вторинних паку-
вальних матеріалів для кінцевих користувачів?

Транспорт та логістика: 
Яка економічна та екологічна вартість доставки вашого товару від виробника до 
кінцевого споживача?

Опишіть та оцініть кількісні екологічні та соціальні наслідки/переваги вашого продукту/
технології (наприклад, яку екологічну проблему вирішує ваша технологія, збереження 
енергії та/або ресурсів, захист здоров’я людини, зменшення викидів, економічний па-
ритет, більш високі прибутки тощо) 

Ваш(і) продукт(и)/послуга(и) і їхній вплив:1

Дайте відповідь на питання робочого листа, використовуючи менше 7500 символів

Робочий лист GCIP зі сталого розвитку - ключові питання 
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Розрахунок впливу - екологічного та соціального 
Показати числа і припущення 
Зазначте період часу і ключові змінні (наприклад, 25% економії енергії на місяць 
або на рік?) 
Зазначте вплив на сьогоднішній день (а не тільки прогнози), якщо у вас вже є про-
дажі 

Бенчмарк - як ваші оцінки порівнюються з конкурентами та галузевими нормами?
Хто цікавиться? - чи ваш прогнозований вплив відгукнеться у ваших клієнтів та парт-
нерів? 

Що обумовлює їх інтерес? Економія коштів або дотримання норм?
Чи буде посилення впливу сприяти збільшенню продажів і прибутковості?

Робочий лист GCIP зі сталого розвитку (продовження) 
Порівняйте сталість вашого продукту з кращими у своєму класі рішеннями 

Коментарі3

Матриця порівняльного аналізу кількісних характеристик продукту

Дизайн 
продукту Сировина Дистрибуція Використання Утилізація Критерії

Бенчмарк продукт
Соціальні

Ваш продукт

Бенчмарк продукт
Екологічні

Ваш продукт

Бенчмарк продукт
Економічні

Ваш продукт

Який рівень та інтенсивність використання води та енергії потрібно для створення і 
експлуатації технології?
Як ви оптимізуєте утилізацію відходів/мінімальні викиди на смітник?
Як можна звести до мінімуму вартість і максимізувати продуктивність використовува-
них матеріалів?
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Резюме наведеної вище таблиці для подання інвесторам

Джерело:              agnisumukh.com

Приклад оцінки сталості: національний переможець GCIP India 2015 Agnisimukh

КРИТЕРІЇ

Соціальні
Бенчмарк продукт

Ваш продукт

Екологічні
Бенчмарк продукт

Ваш продукт

Економічні
Бенчмарк продукт

Ваш продукт

29 110 961 591 2 250
Мільйонів тон води 

збережено
Тону повітря 
збереженоДерев збережено

Тон викидів CO2 
не допущено 
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7 Помилки, пов'язані зі сталим розвитком, які часто 
роблять підприємці 

Підприємці, які займаються чистими технологіями, 
часто забувають, що їм необхідно впроваджувати 
методи сталого розвитку в свій бізнес, як тільки 
вони відкривають свою компанію. Недостатньо 
застосовувати принципи сталого розвитку тільки 
до дизайну їхніх продуктів або послуг, сирови-
ни, виробництва або розповсюдження, необхідно 
якомога краще застосовувати принципи до свого 
офісу і до всіх видів діяльності, хоч часто вони по-
гано обладнані для управління сталою діяльністю. 

Ось кілька типових помилок:

Не інвестувати в енергоефективне освітлення для офісу
Штучне освітлення з використанням ламп розжарювання або галогенних ламп може бути 
дорогим, і, переключившись на світлодіод, стартап може зменшити свої витрати на освітлен-
ня до 80% і витратити різницю на інші витрати. Крім цього, вимикання світла в незайнятих 
кімнатах і на ніч також скоротить витрати на електроенергію. 

Не закривати цикл переробки в офісі або вдома
Стартапи повинні впроваджувати утилізацію відходів для свого малого бізнесу. Навіть якщо 
у них обмежений персонал, важливо дотримуватися екологічно безпечних методів і пере-
робляти офісні предмети, такі як картриджі для принтерів, відходи, і обмежити відправку 
предметів на звалище.
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Не інвестувати в розумні 
технології.

Стартапи часто забувають вими-
кати обладнання, до прикладу 
принтери, коли вони не вико-
ристовується. Невимкнуте устат-
кування, коли не використову-
ється призводить до великих 
втрат енергії. Інвестиції в інте-
лектуальне обладнання та побу-
тові прилади можуть мати велике 
значення.

Не користуватися знижками або піль-
гами, запропонованими місцевими ор-
ганами самоврядування або урядом

Для сприяння переходу до сталого розвитку 
органи місцевого чи державного управління 
часто пропонують підприємствам знижки або 
різні заохочувальні заходи для  інвестування 
в енергоефективне обладнання, освітлення 
тощо. Ці знижки та заходи допомагають потен-
ційним клієнтам інвестувати в нові технології і 
рішення, які в іншому випадку могли б вияви-
тися непомірно високими.

Неправильна перевірка постачальників.
Для стартапів в сфері чистих технологій важливо належним чином перевіряти постачальни-
ків, щоб переконатися, що вони використовують сталі методи виробництва й інших операцій, 
щоб вони не впливали негативно на ланцюжок поставок. 
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II Відстеження впливу та монетизація

1 Важливість вимірювання

Ефективне вимірювання має важливе значення, 
якщо підприємство хоче ефективно вимірюва-
ти сфери, види діяльності, операції і елементи 
продукту, які вони мають змінити, щоб підвищи-
ти сталість. Вимірювання варто проводити по-
стійно, щоб гарантувати досягнення цілей ста-
лого розвитку, а також слідкувати за тим, щоб 
важливі бізнес-рішення приймалися не лише на 
основі припущень. 

Для cleantech стартапу зусилля з максимального підвищення соціальної та екологічної сталості 
можуть значно збільшити досягнений позитивний ефект. Досягнення (або можливість досягнення) 
значного екологічного та/або соціального впливу може привести до інвестування, корпоратив-
ного партнерства, усвідомлення ринку і значного зростання нових клієнтів. Таким чином, для під-
приємців, що займаються чистими технологіями, все більшого значення набуває саме досягнення 
впливу, а не просто фінансова вигода. 

Ефективне вимірювання також надзвичайно 
важливе не лише для бізнесу, але й для партне-
рів, клієнтів та спонсорів. Великі корпорації все 
частіше будуть не в змозі закуповувати у МСП, 
якщо вони не зможуть кількісно оцінити свій 
позитивний соціальний і екологічний вплив. У 
міру того, як число impact-інвесторів і кількість 
їхніх доступних коштів значно зростає, стає все 
більш важливим, окрім фінансової стійкості, для 
інвесторів мати можливість кількісно визначати 
ключові показники впливу. 

Вплив - це зміна (позитивна чи негативна) спрямована на суспільство і планету 
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Показники впливу також будуть ставати все більш актуальними для нових співробітників, оскільки 
нові співробітники шукають корпорації, які мають серйозний позитивний вплив, крім фінансового 
прибутку. У 2018 році для звіту за замовленням American Express (Redefining the C-Suite: Business 
the Millennial Way) було опитано 1363 міленіала (що народилися між 1980 і 1996 роками). Звіт пока-
зав, що 62% респондентів хотіли, аби про їхній позитивний вклад у світ знали, в той час як 75% хо-
тіли, щоб бізнес, в якому вони працюють, відповідав їхнім цінностям і мав позитивний вплив. Таким 
чином, здатність сформулювати і кількісно оцінити позитивний вплив, яке підприємство здійснює 
на суспільство, ставатиме все більш важливим при залученні й утриманні співробітників. 

Доступ до перевірених кількісних даних дуже важливий для impact-інвесторів та ба-
гатьох корпорацій. Підприємство, яке може надати тільки оцінку якості, неофіційні 
дані та самозвіти, не зможе задовольнити вимоги багатьох інвесторів і корпоратив-
них програм закупівель. 

Перш ніж вимірювати свій вплив, важливо зрозуміти і виміряти базовий рі-
вень, щоб правильно оцінити який вплив робить ваше підприємство і його 
продукт (або послуга). Базовий аналіз може складатися з початкового ана-
лізу зацікавлених сторін і конкретної громади за допомогою опитування та 
анкетування. Додаткові дані про поточну ситуацію можуть бути отримані 
від третіх сторін, таких як урядові агентства, університети тощо, які б під-
тримали аналіз поточної ситуації (наприклад, поточний рівень переробки, 
поточна доступність сонячного освітлення в сільських домогосподарствах 
тощо). Важливо відзначити, що вихідні дані повинні бути однозначними з 
чітким зазначенням поточних проблем і зацікавлених сторін. Дані також по-
винні бути детальними, щоб з часом можна було відстежити і опитати окре-
мих зацікавлених сторін і бенефіціарів.

2 Вимірювання впливу 

Базовий рівень
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Дуже важливо, щоб підприємці чітко розуміли різницю між результатами, 
наслідками та припущеннями при плануванні процесу вимірювання впливу. 

Проект управління наслідками (IMP) - це форум, де беруть участь понад 2000 організацій, метою 
якого є досягнення консенсусу щодо того, як вимірювати, оцінювати та повідомляти про соціаль-
ний та екологічний вплив. 

Результати

Результати - це матеріальні, безпосередні прак-
тики, продукти та послуги, які є результатом 
проведеної діяльності. 

Приклади результатів можуть включати: кіль-
кість бенефіціарів, потужність чистої енергії 
проданої продукції, зменшення викидів парни-
кових газів за рахунок реалізованої продукції 
тощо.

Припущення

Припущення - це інформація, яка прийма-
ється за істину на підставі причини або об-
ґрунтування. 

Приклади припущення включають: 

Завдяки доступу до сонячного освітлення 
школярі зможуть проводити більше часу 
за навчанням вдома вечорами, що сприя-
тиме поліпшенню результатів у школі. 

У результаті економії коштів за рахунок 
переходу з керосину на сонячні лампи, 
сім'ї будуть більше витрачати на продукти 
харчування та ліки. 

Наслідки

Наслідки - це зміни або вплив на окремих лю-
дей чи навколишнє середовище, які виникають 
в результаті постачання продуктів та послуг. 

Приклади наслідків включають: економію ви-
трат від зміни витрат на паливо, розширення 
прав і можливостей жінок, зменшення смертно-
сті тощо.

Результати, наслідки та припущення 

П’ять вимірів впливу 

1 3

2
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IMP описує п’ять вимірів впливу, 
які слід враховувати: П’ЯТЬ ВИМІРІВ ВПЛИВУ   

Вимір впливу Ключові питання для кожного виміру

ЩО?

Які результати виникають в який період?

Наскільки важливим є результат для людей (або планети), які 
переживають їх?

ХТО?
Хто відчуває результат?

Наскільки зацікавлені сторони є не задоволеними результатом?

СКІЛЬКИ? Які результати - за масштабом, глибиною і тривалістю?

ВНЕСОК Яким є внесок підприємства у результат, враховуючи те, що могло б 
статися в будь-якому випадку?

РИЗИК Який ризик для людей і планети, якщо вплив  буде не таким, як 
очікувалося?

IRIS+                 iris.thegiin.org

З 2019 року IRIS є ініціативою Global Impact Investing Network (GIIN), некомерційної організації, яка 
займається збільшенням масштабу та ефективності інвестиційного впливу. До цього IRIS спільно 
управлявся Фондом Рокфеллера, Acumen та B Lab, який розпочав розробку IRIS на початку 2008 
року за технічної підтримки Hitachi, Deloitte та PricewaterhouseCoopers. IRIS надає набір основних 
показників, тем та категорій впливу, щоб забезпечити послідовність та сумісність у секторі інвести-
ційного впливу на глобальному рівні. 

Структура вимірювання впливу 
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Незважаючи на те, що impact-інвестори могли мати одну і ту ж мету впливу (наприклад, збіль-
шення доступу до енергії в країнах, що розвиваються), до IRIS конкретні показники і цілі, на яких 
фокусувалися impact-інвестори, сильно варіювалися, що призводило до плутанини і непослідов-
ності для підприємців, партнерів з обмеженою відповідальністю та інвестиційної індустрії зага-
лом. Використовуючи каталог показників IRIS, тепер легко побачити 16 конкретних показників, які 
впливають на інтерес інвесторів при розгляді інвестицій в доступну енергію. Для кожної конкрет-
ної метрики (наприклад, «Енергоспоживання заміненого продукту») платформа надає визначення, 
рекомендації по використанню і посилання на цілі і завдання ЦСР. Отже, і інвестори, і підприємці 
можуть швидко зрозуміти, які показники, прийняті в галузі, застосовуються і як саме їх слід вико-
ристовувати. 

Здатність підприємства монетизувати свій вплив 
визначатиметься якістю та значимістю звітова-
них показників та наявністю інвесторів, ринків 
та корпорацій, які цінуватимуть це. Наприклад, 
активна програма «квоти-і-торгівля» з вуглеце-
вими кредитами може стати цінним механізмом 
для підприємств, які зменшують або пом'якшу-
ють викиди. Наприклад, численні підприємства 
у країнах, що розвиваються, які виробляють та 
розповсюджують «чисті» кухонні плити, фінан-
сують значну частину своїх операцій шляхом 
продажу квот на викиди вуглецю країнам, що 
розвиваються, через посередників. Однак, за-
раз існує значний скептицизм стосовно якості 
багатьох квот на викиди вуглецю і компенсації 
за викиди вуглецю можуть бути не життєздат-
ним варіантом для багатьох ранніх підприємств 

у галузі чистих технологій. Щоб кваліфікувати-
ся як придатними для компенсації за вуглеце-
ві квоти, проекти повинні відповідати вимогам 
прийнятого стандарту акредитації, такого як Зо-
лотий стандарт для глобальних цілей (The Gold 
Standard), який перевіряє вимір впливу і звіт-
ність. І навпаки, impact-інвестори і корпорації з 
зобов'язаннями, пов'язаними з впливом, ймовір-
но, будуть актуальними для набагато ширшого 
кола стартапів в галузі чистих технологій в біль-
шості, якщо не у всіх країнах. 

3 Вплив монетизації
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Impact-інвестори, відрізняються за своїми очі-
куваннями фінансової віддачі, при цьому деякі 
з них зосереджуються в першу чергу на соці-
альному і/або екологічному впливі з готовністю 
прийняти дохід нижчий за ринковий. З іншої 
сторони, багато impact-інвесторів, все ж хочуть 
бачити значний соціальний і/або екологічний 
вплив на додачу до фінансової прибутковості 
за ринковою ставкою. Незалежно від часу очі-
куваного прибутку impact-інвестори очікува-

Impact-інвестори 
визначаються як інвестори, які прагнуть забезпечити позитивний соціальний і екологічний 
вплив поряд з фінансовою віддачею. 

Impact-інвестиції

тимуть побачити послідовну і прозору оцінку 
впливу від перспективного об'єкта інвестуван-
ня. У червні 2020 року Global Impact Investing 
Network (GIIN) підрахувала розмір глобального 
ринку impact-інвестування в 715 мільярдів до-
ларів США (в порівнянні з 502 мільярдами до-
ларів в 2019 році) на основі даних понад 1700 
іmpact-інвесторів, включаючи керівників акти-
вами, пенсійні фонди, банки, інституцій з фінан-
сування розвитку (УФР). 

Сектор impact-інвестування в значній мірі зростає завдяки збільшенню попиту з боку партнерів з 
обмеженою відповідальністю (джерел фінансування) на соціальний вплив і вплив на навколишнє 
середовище на додачу до фінансового прибутку. Інші інвестори і партнери з обмеженою відпові-
дальністю можуть не керуватися необхідністю вирішення соціальних і екологічних проблем в пер-
шу чергу, але бачать impact-інвестування як інструмент зниження численних ризиків, включно з 
ризиком зміни клімату. 

Impact-інвестиції в Україні знаходиться на дуже ранній стадії розвитку і на дода-
ток існують потенційні перешкоди для створення динамічної місцевої екосистеми 
інвестицій спрямованих на соціальний вплив1. Проте, міжнародні інвестори мо-
жуть допомогти підприємцям у сфері чистих технологій в Україні із виходом на 
міжнародні ринки, якщо вони зможуть продемонструвати, що їхні рішення можуть 
бути застосовані на міжнародному рівні і нададуть чіткі показники, що мають зна-
чний вплив на навколишнє середовище і ринковий трекшн.

1   Бухаріна і Онищенко: «Розвиток екосистеми impact-інвестицій в Україні, липень 2019 року 
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Великі корпорації все частіше шукають продукти та рішення, які допоможуть їм досягти 
ключових цілей в сфері сталого розвитку та соціального впливу, щоб відповідати міжна-
родним нормам, задовольняти вимоги акціонерів і виділитися на переповненому ринку. 
Багато великих корпорації інтегрують цілі впливу на соціальну сферу і навколишнє сере-
довище в усі аспекти своєї бізнес-одиниці, а не лише в свої громадські або корпоративні 
благодійні підрозділи. 

Національний переможець GCIP-Малайзія 2014 «Free The Seed Sdn» - це 
приклад компанії, яка виросла на міжнародному рівні за рахунок роз-
робки продукту, який має явний соціальний і екологічний вплив. Free The 
Seed збирає відходи рисової соломи, які інакше були б спалені, і створює 
біологічно розкладну упаковку для різних галузей промисловості, від на-
поїв до охорони здоров'я, продуктів харчування та електроніки. 

Корпорації 

Генеральний директор Free The Seed Раманесс Па-
расураман демонструє деякі зі своїх екологічно чи-
стих упаковок, які використовуються в мережі супер-
маркетів (Зображення: UNIDO)

Це підприємство принесло важливий додатко-
вий дохід для більш ніж 1300 сільських ферме-
рів з низькими доходами, які інакше б спалюва-
ли солому і сприяли б значному забрудненню 
навколишнього середовища. 

Free The Seed прагне забезпечити додатковий 
дохід більш ніж 30 000 фермерам і запобігти 
спаленню понад 32 000 га рисових полів. З мо-
менту участі в акселераторі GCIP, Free The Seed 
зібрала фінансування на будівництво фабрики 
вартістю 4 мільйони доларів і створила понад 
40 робочих місць. Пакувальні продукти компа-
нії розкладаються і перетворюються в компост 
менш ніж за шість місяців в порівнянні з більш 
ніж 500 роками для полістирольних і пласти-
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Раманесс отримує нагороду 
«Випускник року» GCIP.

!

кових контейнерів. Шляхом кількісної 
оцінки і постійного відстеження свого 
соціального та екологічного впливу Free 
The Seed витіснила полістирол і пласти-
кову упаковку в багатьох галузях промис-
ловості і завоювала клієнтів в Малайзії, 
США, Німеччині, Нідерландах, Австралії 
та Великобританії.

interface.com 

Провідна світова компанія з виробництва підлогових покриттів, яка фактично заново винайшла 
себе в результаті прагнення засновника Рея Андерсона зробити її найсталішою компанією на пла-
неті. Компанія скоротила чисті викиди парникових газів більш ніж на 82 відсотки, скоротила кіль-
кість відходів на 91 відсоток і перевела шість з семи виробничих підприємств на 100-відсоткові від-
новлювальні джерела енергії. Компанія націлена на ще більшу сталість з метою нульового впливу 
на навколишнє середовище. Вже зараз все покриття для підлоги є вуглецево-нейтральними. 

Важливо відзначити, що це серйозне зобов'язання щодо забезпечення ста-
лості привело до величезної економії коштів, а саме більше 185 мільйонів 
доларів на рік за рахунок скорочення відходів. Довгострокова і постійна 
орієнтація на сталість також привела до появи абсолютно нових продуктів, 
матеріалів і підприємств, в результаті чого компанія виросла до 1,2 мільяр-
да доларів США річного доходу. 

32

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine 

http://www.interface.com


Висновок

Стартапи у сфері екологічно чистих технологій 
(Cleantech стартапи)– це життєво важливе дже-
рело готових до продажу рішень, які можуть ви-
правити та замінити багато існуючих на сьогодні 
процесів, що спричиняють забруднення навко-
лишнього середовища. 

Однак Cleantech стартапи повинні надавати ці 
життєво важливі рішення, одночасно створюю-
чи значний позитивний екологічний та соціаль-
ний вплив в усіх аспектах своєї діяльності, ви-
робництва та дистрибуції. Сталий розвиток має 

бути фундаментальною та інтегрованою части-
ною бізнес-стратегії для всіх нових стартапів у 
галузі чистих технологій. Потенційним інвесто-
рам, клієнтам, партнерам або суддям GCIP вже 
недостатньо побачити лише екологічну та со-
ціальну сталість стартапу як єдиний слайд на 
презентації під час виступу. Сталий розвиток 
має наскрізно прослідковуватися в бізнес-пре-
зентації, ціннісних пропозиціях, бізнес-моделі 
та всій компанії. Сталий розвиток має сприяти 
більшому рівню залученості клієнтів, підвищен-
ню ефективності та прибутковості. 

Стартапам важливо зрозуміти, що еколо-
гічний та соціальний сталий розвиток - це 
постійний процес, а не те, що має значен-
ня тільки до певної стадії розвитку. Успішні 
компанії постійно прагнуть досягати біль-
шої екологічної, соціальної та фінансової 
сталості. Досягнення сталості - це не кін-
цева дія, а безперервний процес. 
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Розуміння і досягнення більшого екологічного, соціального і 
фінансового сталого розвитку має вирішальне значення для 
успіху будь-якого бізнесу, особливо для cleantech стартапу 
на ранній стадії. Забезпечення сталого розвитку вашого під-
приємства і навчання тому, як постійно покращувати і засто-
совувати отримані знання у вашій компанії стануть ще більш 
важливими, оскільки все більше споживачів, великих корпо-
рацій, інвесторів і ринків усвідомлюють важливість екологіч-
ного та соціального впливу. Завдяки вашій участі в Глобальній 
інноваційній програмі чистих технологій (GCIP) ми надамо вам 
навчання, інструменти та мережу підтримки, щоб почати цей 
важливий шлях. 

Успіхів!
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2 Сталий розвиток і великі корпорації  

Зростання підприємництва, орієнтованого на сталий розвиток

entrepreneur.com/article/344052

«Це офіційно: клієнти віддають перевагу сталим компаніям»       

entrepreneur.com/article/324001

forbes.com/sites/mikescott/2019/02/17/what-do-investors-want-
to-know-about-your-sustainability-strategy-now-companies-have-
a-guide/#1b6030a13dfd

latimes.com/local/california/la-me-california-state-climate-change-
assessment-20180827-story.html

hbr.org/2019/05/the-investor-revolution

Визначення сталого розвитку 

investopedia.com/terms/s/sustainability.asp

imd.org/research-knowledge/articles/why-all-businesses-should-embrace-
sustainability/
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https://www.imd.org/research-knowledge/articles/why-all-businesses-should-embrace-sustainability/


3

4

5

Інструменти і основи звітності в сфері сталого розвитку 

epa.gov/e3/e3-sustainability-tools 

cultivatingcapital.com/business-sustainability/

bimpactassessment.net/quick 

naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol/

naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol-user-templates/

isixsigma.com/methodology/benchmarking/understanding-
purpose-and-use-benchmarking/

Цілі сталого розвитку (ЦУР)

sdgs.un.org/goals

Вуглецеві кредити 

Золотий стандарт для глобальних цілей

goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions
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Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine 

https://www.epa.gov/e3/e3-sustainability-tools 
https://www.cultivatingcapital.com/business-sustainability/
https://bimpactassessment.net/quick     
https://naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol/
https://naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol-user-templates/
https://www.isixsigma.com/methodology/benchmarking/understanding-purpose-and-use-benchmarking/
https://www.isixsigma.com/methodology/benchmarking/understanding-purpose-and-use-benchmarking/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions


Цілі сталого розвитку (ЦУР)

sdgs.un.org/goals

Вуглецеві кредити 

Золотий стандарт для глобальних цілей

goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions

6 Impact-інвестиції 

Глобальна мережа іmpact-інвестування (GIIN) 

thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing

IRIS+ вимірювання, управління та оптимізація впливу 

iris.thegiin.org/
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Сталий розвиток

https://sdgs.un.org/goals
https://www.goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions
 https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing
https://iris.thegiin.org/
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