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Анотація. Розглянуто сутність
кредитування у сфері енерге-
тики вітчизняних підприємст-
вах. Зазначено основні перспе-
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Summary. Considered the na-
ture of lending in the energy
sector domestic enterprises. The
principal perspectives on the role
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zations in the implementation of
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Сучасні процеси розвитку економіки України та перехід до інно-
ваційних шляхів модернізації економічної системи потребує вирі-
шення ряду питань, серед яких одне з пріоритетних місць займає
енергозбереження. Нинішній стан енергетичного сектору і промис-
лового споживання електроенергії не дозволяє сумніватися у задо-
вільному стані енергетичного балансу України. Імпортовані енерго-
носії складають значну частку в його структурі, що ставить під
загрозу не тільки економічний розвиток, але й енергетичну безпеку
України, а зважаючи на події поточного 2014 року цим фактом не
можна знехтувати. Програми багатьох Українських урядів визнача-
ли, що стратегічною метою перетворень в енергетичному секторі є
підвищення енергоефективності економіки в цілому. Це дало по-
штовх до розробки наукових підходів, визначення сутності енерго-
ефективності та енергозбереження як складової попередньої в умо-
вах соціально-орієнтованої ринкової економіки.

В умовах залежності від імпортованого російського блакитно-
го палива, перш за все необхідні заходи з диверсифікації джерел
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надходження паливно-енергетичних ресурсів, альтернативні та
відновлювальні джерела енергії повинні розглядати як ключовий
фактор. На користь цього аргументу виступає прийнята Держав-
на цільова економічна програма енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки [1].

Саме для цього наша країна використовує фінансову і техніч-
ну допомогу ЄС і міжнародних фінансових організацій і фондів,
кредити зарубіжних банків, а також інвестиції різних інвесторів.
Проте іноземні інвестиції можуть бути ризиком для націо-
нального багатства і втягнути в залежність від іноземного капі-
талу, а значить доцільніше залучати кредити, що дозволить збе-
регти власність і підвищити рівень кредитної відповідальності.

Найбільшими кредиторами енергозберігаючих проектів є
міжнародні фінансові інститути групи Всесвітнього банку, Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку, Північний інвести-
ційний банк, Німецький банк розвитку, Фонд чистих технологій.
Позики від цих організацій використовуються у напрямках удо-
сконалення використання енергії та фінансування будування
об’єктів поновлювальної енергетики.

Усі проекти, які кредитуються у рамках програми з енергое-
фективності, проходять процес еколого-економічного аналізу з
використанням процедур зазначених у Рамковому документі з
екологічної оцінки. Даний документ має на меті надання особам,
відповідальним за оцінку рентабельності проектів, прості декіль-
ка рівневі процедури для забезпечення привабливості проекту з
різних сторін [2].

Співробітництво України з міжнародними фінансовими орга-
нізаціями у сфері кредитування проводиться через вітчизняні ко-
мерційні банки, які інколи працюють далеко не на національному
ентузіазмі. Концептуальна невизначеність і низький рівень орга-
нізаційно-економічної роботи в енергетичній сфері перешкоджа-
ють українським підприємствам налагодити плідну співпрацю з
іншими країнами і конкурувати на світових ринках.

Реалізація енергозберігаючих проектів на промислових під-
приємствах України дозволить підвищити конкурентоспромож-
ність економіки, відновити виробництво та створити додаткові
робочі місця. Має сенс скористатися зарубіжним досвідом, але
перш за все потрібно визначитись з основним напрямом зовніш-
ньополітичної діяльності, так як багатовекторність є неадекват-
ною реакцією на виклики сучасності. Проте й зводити все до по-
літики «Захід чи Росія» також не варто. Усі рішення мають бути
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ґрунтуватися на національних інтересах України та підпорядко-
вуватися нормам міжнародного права та бути економічно доці-
льними. Адже за один день не можливо виконати завдання пов-
ного переходу на альтернативні, а головне власні джерела енергії,
відмовитись від імпорту газу та іноземної інженерної участі у об-
слуговуванні АЕС, цього не забезпечить навіть ряд кредитів на-
даних для енергозбереження.
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