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Сьогодні успішна діяльність під-
приємства потребує його постійного 
вдосконалення з урахуванням гло-
бальний тенденцій, серед яких є еко-
логізація виробництва та прагнення 
до сталого розвитку. Ці напрями 
широко підтримуються міжнарод-
ною спільнотою на різних рівнях: від 
підприємств до країн і регіонів. Так 
в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, 
Грузії, Молдові та Україні з 2014 року 
діє програма «Екологізація економік 
в країнах Східного партнерства ЄС» 
(EaP GREEN) [1], яка фінансується Єв-
ропейським Союзом і підтримує ці 
країни у переході до «зеленої» мо-
делі економіки. Програма включає 
як розробку законодавчої бази та 
інших загальнодержавних інстру-
ментів, так і популяризацію та поши-
рення «зеленого» підходу до вироб-
ництва серед підприємств.

Компонент «Ресурсоефективне 
та чисте виробництво» (РЕЧВ) про-

грами EaP  GREEN демонструє мож-
ливості та переваги екологізації 
виробничої діяльності, отримані в 
процесі впровадження РЕЧВ [2] на 
малих та середніх підприємствах 
(МСП) країни. Проведені на близь-
ко 50 підприємствах різних регіонів 
України оцінки ефективності ресур-
сокористування виявили потенціал 
скорочення споживання енергії 
на 25 000 МВт*год на рік, води – на 
100 000 м3, матеріалів – на 15 000 тон 
за рахунок обґрунтованих технічних 
та організаційних заходів. Впровад-
ження цих заходів також скоротить 
викиди парникових газів на 13 000 т 
СО2-еквіваленту щорічно. Завдяки 
виконанню лише маловитратних за-
ходів з РЕЧВ підприємства-учасники 
проекту можуть зекономити понад 
мільйон євро на рік. Втім, за даними 
проведеного моніторингу,  реалізо-
ваною поки є лише частина розроб-
лених рішень, які вже заощадили 
виробникам 8  000  МВт*год енергії 
на рік, 17  000  м3 води, 40  000  тон 
матеріалів та зменшили викиди на 
4  000  т СО2-екв. Сумарний річний 
економічний ефект впроваджених 
заходів складає близько півмільйо-
на євро. 

Згідно проведеного в рамках 
проек ту опитування серед МСП, 
однією з основних перешкод на 
шляху модернізації виробництв є 
відсутність у підприємств фінан-
сових ресурсів для впровадження 
ресурсоефективних заходів. Та-
кож було виявлено, що вітчизняні 
підприємст ва воліють використову-
вати власні фінансові ресурси для 
розвитку підприємства без залу-
чення зовнішніх джерел. Отримані 
результати збігають ся і з даними 
Державної служби статистики Украї-
ни. Так, у січні-березні 2017  р. під-
приємствами освоєно 64,8 млрд. грн 
капітальних інвестицій, при цьому 
основним джерелом фінансування 

були внутрішні кошти підприємств 
та організацій  – 68  %  [3]. Інші дже-
рела фінансування, такі як кредити, 
ресурси державних та місцевих бюд-
жетів тощо, крім коштів населення на 
будівництво житла, не перевищують 
позначки у 5  %. Все це виливається 
в низьку активність малого та серед-
ного бізнесу у впровадженні ресур-
соефективних заходів. Внутрішніх 
фінансових ресурсів зазвичай виста-
чає лише на впровадження органі-
заційних чи маловитратних рішень 
із терміном окупності менше трьох 
років. При цьому перевага надаєть-
ся не найефективнішим інноваціям, 
а стандартним перевіреним рішен-
ням.  Наприклад, підприємства-учас-
ники організованих у рамках проек-
ту Клубів РЕЧВ з метою економії 
ресурсів  найчастіше проводили 
усунення витоків і дрібний ремонт, 
заміну вікон і освітлювальних при-
ладів. А вносити масштабні зміни у 
технологію виробництва та закупо-
вувати новітнє обладнання могли 
лише поодинокі підприємств, хоча 
це дає найвагоміший результат .

Проблема нестачі внутрішніх 
фінансових ресурсів може бути 
вирішена шляхом залучення фінан-
сування із зовнішніх джерел, найпо-
ширенішими з яких є кредитування. 
Основними кредиторами заходів з 
підвищення ресурсо- та енергоефек-
тивності для МСП є комерційні бан-
ки та міжнародні фінансові інсти-
туції (МФІ). Участь держави в цьому 
напрямку здебільшого зосереджена 
на комунальному секторі та фізич-
них особах.

Згідно аналітичного звіту  [4], у 
3  кварталі 2017  року відбулося 
зростання попиту на кредити у 
гривні для МСП. Цьому, насампе-
ред, сприяло зниження відсоткової 
ставки протягом попередніх років, 
але водночас стали жорсткіши-
ми обмеження, що накладаються 
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кредитними угодами. Закредито-
ваність великих підприємств зали-
шається значною, а боргове наван-
таження МСП оцінили як середнє 
78 % банків.

Попри приведене зростання по-
питу, можна відзначити, що креди-
тування скоріше пов’язане з потре-
бою бізнесу в оборотному капіталі 
та необ хідності в реструктуризації 
наявної заборгованості, аніж ін-
вестуванням в ресурсоефективні 
технології. Вітчизняні підприємства 
зазвичай намагаються уникати кре-
дитів, якщо є така можливість. Так, 
серед опитаних підприємств тільки 
третина розглядала можливість за-
лучення кредитних коштів, і лише 
третина з них планувала викорис-
тати ці кошти на впровадження ре-
сурсоефективних заходів. Серед 
бар’єрів  зазначалися відсутність ро-
зуміння вимог банків, нестача персо-
налу з необхідною кваліфікацією та, 
найчастіше, високі ставки за креди-
тами. 

Середні ставки за кредитами 
для МСП в Україні є найвищими у 
порівнянні з іншими країнами Схід-
ного партнерства  ЄС. Хоча існують 

«зелені» програми підтримки бізнесу 
задля підвищення ресурсо- та енер-
гоефективності підприємств з більш 
привабливими умовами. Наприклад, 
АБ  «Укргазбанк», АТ  «Укрексімбанк» 
та ПАТ «Мегабанк», пропонують від-
повідні кредитні продукти та актив-
но пропагують переваги інвестицій у 
енергозбереження для малого та се-
реднього бізнесу. Основна частина 
цих кредитних ліній пропонується 
за підтримки міжнародних фінансо-
вих інституцій (МФІ), але відсоткові 
ставки цих ліній в гривні складають 
19,5-26,0  % та не набагато нижчі за 
загальні ставки для корпоративного 
сектору. 

Пряме фінансування МСП від МФІ 
ускладнене умовами комунікації 
з міжнародними організаціями та 
жорсткими вимогами до проек-
тів. До останнього часу позики від 
фінансових інституцій були мож-
ливим лише в валюті. У зв’язку ж із 
високим рівнем девальвації грив-
ні, використання кредитних ліній у 
валюті супроводжується великими 
ризиками та є прийнятним виклю-
чно для орієнтованих на експорт 
підприємств. Серед позитивних змін 

в цьому напрямку можна зазначи-
ти, що Національний банк України 
доз волив міжнародним фінансовим 
установам кредитувати клієнтів у 
гривні, та вже у червні Європейсь-
кий банк реконструкції та розвитку 
видав перший кредит в національ-
ній валюті у розмірі 530  мільйонів 
гривень.

Ще однією можливістю для під-
приємств залучити фінансування на 
впровадження ресурсоефективних 
рішень є участь у програмах, що пе-
редбачають грантову допомогу, від 
міжнародних організацій та фондів, 
таких як ООН, USAID, GEF, ЄС та ін. 
Найвідомішими з таких програм є 
Horizon 2020 та СOSME. Проте цей 
шлях потребує наявності на під-
приємстві працівників з відповідни-
ми знаннями та досвідом написання 
проектів та міжнародної співпраці 
або ж залучення фахівців з консал-
тингових компаній.

На державному рівні доступ до 
фінансування ресурсо- і енерго-
ефективних заходів для МСП пе-
редбачений в концепції Загаль-
нодержавної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва 
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на 2014-2024  рр. Виконання програ-
ми має здійснюватися Українсь ким 
фондом підтримки підприємни-
цтва, який підпорядковується Мініс-
терству економічного розвитку і 
торгівлі України. Також реалізація 
державної політики у сфері ефектив-
ного використання паливно-енерге-
тичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива здійс-
нюється Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбере-
ження України. Втім, створення 
стимулюючого механізму підтрим-
ки промислового сектору з боку 
держави знаходиться ще на стадії 
розробки. Передбачається, що цей 
механізм буде працювати  на основі 
акумулювання у спеціальному фонді 
державного бюджету коштів від по-
датку за викиди вуглекислого газу 
та їх використання з подальшим їх 
цільовим використанням виключно 
для фінансування заходів із енерго-
ефективності та використання від-
новлюваних джерел енергії на під-
приємствах.

В Україні регіональна політика 
підтримки та фінансування МСП 
здійснюється переважно через міс-
цеві державні програми розвитку 
підприємництва. Демонстраційний 

проект РЕЧВ проводив огляд існую-
чих програм у Чернігівському та 
Харківському регіонах. Проте, на 
думку представників підприємств, 
даний механізм не був привабли-
вим з причин малого обсягу ресур-
сів (200-500  тис.  грн) та додаткової 
уваги контролюючих органів через 
роботу з бюджетними коштами. З ін-
шого боку, наявність таких програм 
є позитивною тенденцією та потре-
бує розвитку.

Щодо використання альтерна-
тивних джерел фінансування, таких 
як краудфандінг, залучення бізнес-
анге лів чи імпакт-інвесторів, то, за 
даними проведеного у проекті опи-
тування, менше 15  % вітчизняних 
МСП знайомі з такими поняттями та 
принципами співпраці. Жодне з них 
не зверталося за  допомогою. Тому 
такі підходи, хоча і варті уваги, але 
не набувають поширення в Україні.

Відчутною також є проблема від-
сутності єдиного джерела інформа-
ції про інструменти фінансування 
заходів та актуальності підвищен-
ня ресурсоефективності для під-
приємств малого та середнього біз-
несу. 

Програма EaP  GREEN підтримує 
інтеграцію концепції сталого спожи-
вання та виробництва в національні 

плани розвитку, а також  пошук рі-
шень, які сприяють доступу до дже-
рел фінансування та виходу країн 
Східного партнерства на нові ринки.

Омельчук І.О. 
Ворфоломеєв А.В.
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