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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  
У ПОДОЛАННІ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО СТІЙКОГО  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

THE ROLE OF BANK CREDITING IN OVERCOMING BARRIERS  
TO SUSTAINABLE ENERGY-EFFICIENT ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Метою дослідження є з’ясування ролі, яку відіграє банків-

ське кредитування у подоланні бар’єрів на шляху до стійкого 
енергоефективного економічного розвитку підприємств. Виді-
лено ознаки цього типу економічного розвитку суб’єктів госпо-
дарювання. Встановлено основні види бар’єрів, які виникають 
на шляху стійкого енергоефективного економічного розвитку 
підприємств. Показано наявність двох різновидів економічних 
перешкод на цьому шляху та запропоновано методичні за-
сади оцінювання їх наявного рівня. Визначено основні пара-
метри банківського кредитування енергозберігаючих проєктів 
підприємств. Зокрема, до таких параметрів віднесено рівень 
кредитного відсотка та максимальний термін надання позики. 
Здійснено моделювання впливу цих параметрів на економічну 
ефективність та доцільність залучення банківських кредитів для 
фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах. 
Обґрунтовано важливість державної фінансової підтримки 
вжиття заходів із забезпечення стійкого енергоефективного еко-
номічного розвитку підприємств на засадах пільгового кредиту-
вання. Отримані результати дослідження можуть бути викорис-
тані під час планування фінансового забезпечення реалізації 
суб’єктами господарювання енергозберігаючих проєктів.

Ключові слова: підприємство, стійкий розвиток, банків-
ське кредитування, енергоефективність, енергозбереження, 
бар’єр.

АННОТАЦИЯ
Целью исследования является выяснение роли, которую 

играет банковское кредитование в преодолении барьеров на 
пути к устойчивому энергоэффективному экономическому 
развитию предприятий. Выделены признаки этого типа эконо-
мического развития субъектов хозяйствования. Установлены 
основные виды барьеров, возникающих на пути к устойчиво-
му энергоэффективному экономическому развитию предпри-
ятий. Выделены признаки этого типа экономического разви-
тия субъектов хозяйствования. Установлены основные виды 
барьеров, которые возникают на пути устойчивого энергоэф-
фективного экономического развития предприятий. Показано 
наличие двух разновидностей экономический препятствий на 
этом пути и предложены методические основы оценивания 
их существующего уровня. Определены основные параметры 
банковского кредитования энергосберегающих проектов пред-
приятий. В частности, к таким параметрам отнесены уровень 
кредитного процента и максимальный срок предоставления 
займа. Осуществлено моделирование влияния этих параме-
тров на экономическую эффективность и целесообразность 
привлечения банковских кредитов для финансирования мер 
по энергосбережению на предприятиях. Обоснована важность 
государственной финансовой поддержки принятия мер по обе-
спечению устойчивого энергоэффективного экономического 
развития предприятий на основе льготного кредитования. По-
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лученные результаты исследования могут быть использова-
ны при планировании финансового обеспечения реализации 
субъектами хозяйствования энергосберегающих проектов.

Ключевые слова: предприятие, устойчивое развитие, 
банковское кредитование, энергоэффективность, энергосбе-
режение, барьер.

ANNOTATION
Ensuring sustainable economic development should be mentioned 

among the main tasks facing owners and managers of enterprises in 
developing plans and strategies for their business activities should 
be mentioned. This development involves long-term and continuous 
growth of financial and economic results of enterprises, in particular, 
their income. However, achieving the appropriate level of competitive-
ness of business entities and reducing the riskiness of their activities 
is possible only when the increase in income of enterprises occurs 
simultaneously with the increase in their level of energy efficiency. Un-
der such conditions, the energy intensity of products is reduced, and 
the uncertainty caused by possible fluctuations in the prices of energy 
resources consumed by enterprises decreases. Therefore, it is nec-
essary to widely implement the model of their sustainable energy-effi-
cient economic development at enterprises. However, there are a lot of 
obstacles to this development. In particular, it is necessary to point out 
the financial and economic barriers that can be overcome by the use of 
debt financing by enterprises of energy-saving projects. The aim of this 
study is to establish the role that bank crediting plays in overcoming 
barriers to the sustainable energy-efficient economic development of 
enterprises. Signs of this type of economic development of business 
entities are highlighted. The main types of barriers that arise in the way 
of sustainable energy-efficient economic development of enterprises 
have been identified. The presence of two types of economic obsta-
cles on this path is shown and the methodical bases of estimation of 
their existing level are offered. The main parameters of bank crediting 
for energy-saving projects of enterprises are determined. In particular, 
such parameters include the level of credit interest and the maximum 
term of the loan. The impact of these parameters on economic efficien-
cy and expediency of attracting bank loans to finance energy saving 
measures at enterprises is modeled. The importance of state financial 
support for the implementation of measures to ensure sustainable en-
ergy-efficient economic development of enterprises based on prefer-
ential lending is substantiated. The results of this study can be used to 
plan financial support for the implementation of energy-saving projects 
by economic entities.

Key words: enterprise, sustainable development, bank lend-
ing, energy efficiency, energy saving, barrier.

Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання постає нагальне завдання забезпечи-
ти тривале зростання економіки України з одно-
часним підвищенням ефективності використання 
основних видів невідновних енергетичних ресур-
сів. Вирішення цього завдання потребує переходу 
української економіки на стійкий енергоефектив-
ний економічний розвиток. Забезпечення такого 
переходу вимагає відповідних змін у внутрішньо-
му середовищі вітчизняних підприємств, зокрема 
впровадження ними енергозберігаючих технологій 
та вжиття інших заходів, спрямованих на забез-
печення стійкого енергоефективного економічно-
го розвитку суб’єктів господарювання. Проте на 
шляху до такого розвитку постають різноманіт-
ні бар’єри, зокрема бар’єри фінансово-економіч-
ного характеру, подолання яких часто потребує 
залучення підприємствами зовнішніх фінансо-
вих ресурсів, насамперед банківських кредитів. 
У зв’язку з цим постає необхідність з’ясування 
ролі, яку відіграє банківське кредитування у по-
доланні бар’єрів на шляху до стійкого енергоефек-
тивного економічного розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання встановлення закономірностей еконо-
мічного розвитку як на загальнонаціональному 
рівні, так і на рівні підприємств перебуває у цен-
трі уваги багатьох дослідників. Значних успіхів 
у вирішенні цього питання досягли, зокрема, 
такі вчені, як О.І. Амоша [1], Л.О. Волощук [2], 
В.Г. Герасимчук [3], С.П. Гладій [4], Н.В. За-
харченко [5], А.О. Касич [6], Н.Г. Міценко [7], 
В.С. Найдюк [8; 9], Г.Т. П’ятницька [9]. Окрім ін-
шого, науковцями було визначено механізми, які 
лежать в основі економічного розвитку, запропо-
новано показники його оцінювання та розроблено 
науково обґрунтовані рекомендації, спрямовані 
на пришвидшення розвитку як економіки країни 
загалом, так і окремих суб’єктів підприємництва 
зокрема. Також багатьма вітчизняними та зару-
біжними вченими, такими як Н.Я. Бойчук [10], 
Д. Бхандарі [11], В.М. Геєць [12], К.С. Жадько 
[13], Е. Каньо [14], Г. Костка [15], Д. К’яроні [16], 
П. Родін [17], Р.В. Севастьянов [18], К.Х. Чай 
[19], детально досліджено бар’єри, які постають 
на шляху економічного розвитку, зокрема розви-
тку, який базується на покращенні використання 
енергетичних ресурсів.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас питання з’ясування 
ролі, яку відіграє банківське кредитування у 
подоланні бар’єрів на шляху до стійкого енер-
гоефективного економічного розвитку підпри-
ємств, нині не є остаточно вирішеним, тому по-
требує проведення подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є з’ясування ролі, 
яку відіграє банківське кредитування у подо-
ланні бар’єрів на шляху до стійкого енерго-
ефективного економічного розвитку підпри-
ємств. Для досягнення поставленої мети слід 
вирішити такі головні завдання:

– виділити ознаки цього типу економічного 
розвитку суб’єктів господарювання;

– встановити основні види бар’єрів, які ви-
никають на шляху до стійкого енергоефектив-
ного економічного розвитку підприємств;

– розробити методичні засади оцінювання 
наявного рівня фінансово-економічних пере-
шкод, що постають на цьому шляху;

– запропонувати послідовність планування кре-
дитного фінансування енергозберігаючих проєктів 
та інших заходів із забезпечення стійкого енерго-
ефективного економічного розвитку підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність введення поняття стійкого енергое-
фективного економічного розвитку підприємств 
зумовлена, по-перше, потребою у забезпечен-
ні стійкого зростання фінансово-економічних 
результатів діяльності суб’єктів підприємни-
цтва [20; 21], по-друге, важливістю скорочен-
ня енергоємності продукції, яка виробляється 
та реалізується цими суб’єктами [22; 23]. При 
цьому стійкий енергоефективний економічний 
розвиток підприємств характеризується три-
валим зростанням їх фінансового-економічних 
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результатів із одночасним підвищенням рівня 
енергоефективності процесів виготовлення та 
збуту продукції, яку виробляють та (або) реалі-
зовують ці підприємства. Таким чином, стійкий 
енергоефективний економічний розвиток пови-
нен задовольняти такі два основні критерії:

– зростання протягом тривалої кількості 
періодів (років) величини певного показника 
(показників), що описує фінансово-економічні 
результати господарської діяльності (дохід, до-
дана вартість, чистий прибуток тощо);

– збільшення протягом відповідних періодів 
(років) рівня енергоефективності; цей рівень 
може оцінюватись як відношення величини 
певних фінансово-економічних результатів гос-
подарської діяльності до обсягів енергоресур-
сів, споживання яких є необхідною умовою для 
одержання цих результатів.

Одночасне виконання обох критеріїв для 
більшості підприємств є доволі складним за-
вданням, що зумовлено наявністю різних видів 
перешкод, пов’язаних із таким виконанням.

Різноманіття бар’єрів, які постають на шля-
ху до стійкого енергоефективного економічного 
розвитку підприємств, викликає необхідність 
їхнього групування. Видається доцільним поділ 
цих бар’єрів на три такі великі групи:

– бар’єри, зумовлені відсутністю у підпри-
ємств потрібних обсягів економічних ресурсів;

– бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем якос-
ті наявних у підприємств економічних ресурсів;

– бар’єри, зумовлені недоцільністю, на дум-
ку власників та менеджерів підприємств, вжит-

тя заходи, спрямованих на перехід до стійко-
го енергоефективного економічного розвитку 
суб’єктів господарювання.

Перелік основних видів перешкод, які нале-
жать до кожної з названих груп, представлено 
у табл. 1.

Також можливим є поділ бар’єрів на шля-
ху до стійкого енергоефективного економічно-
го розвитку підприємств за змістом відповідних 
перешкод. За цією ознакою доцільно виділити 
інформаційні, організаційні, технічні, фінансо-
во-економічні та інші бар’єри. Зокрема, щодо 
фінансово-економічних бар’єрів, то, згідно з ін-
формацією, яка наведена у табл. 1, ці бар’єри 
зумовлюються такими трьома основними при-
чинами, як відсутність у підприємств потрібних 
обсягів фінансових ресурсів; недостатній рівень 
прибутковості інвестицій у вжиття заходів із за-
безпечення стійкого енергоефективного еконо-
мічного розвитку підприємств; занадто високий 
рівень ризикованості інвестування у вжиття цих 
заходів. При цьому дві останні причини можуть 
обумовлювати один і той самий різновид фінансо-
во-економічних бар’єрів, якщо норма прибутко-
вості інвестицій враховуватиме чинник ризикова-
ності інвестування (якщо ця норма включатиме 
надбавку (премію) за інвестиційний ризик). За 
таких умов оцінити рівень відповідних видів фі-
нансово-економічних бар’єрів на шляху до стій-
кого енергоефективного економічного розвитку 
підприємств можливо з використанням показни-
ка відношення частини потрібних обсягів інвес-
тицій у вжиття відповідних заходів із забезпечен-

Таблиця 1
Групування бар’єрів на шляху до стійкого  

енергоефективного економічного розвитку підприємств
Групи бар’єрів Види бар’єрів за кожною їх групою

1. Бар’єри, зумовлені 
відсутністю у підприємств 
потрібних обсягів 
економічних ресурсів

1.1. Бар’єри, зумовлені відсутністю у підприємств потрібних обсягів 
фінансових ресурсів.
1.2. Бар’єри, зумовлені відсутністю у підприємств потрібних обсягів 
інформаційних ресурсів.
1.3. Бар’єри, зумовлені відсутністю у підприємств потрібних обсягів 
людських ресурсів.
1.4. Бар’єри, зумовлені відсутністю у підприємств потрібних обсягів 
матеріальних ресурсів.
1.5. Бар’єри, зумовлені відсутністю у підприємств потрібних обсягів 
технічних ресурсів та інших основних засобів.

2. Бар’єри, зумовлені 
недостатнім рівнем якості 
наявних у підприємств 
економічних ресурсів

2.1. Бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем актуальності, повноти та точності 
інформації, яка перебуває у розпорядженні власників та менеджерів підприємств.
2.2. Бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем компетентності працівників 
підприємств у питаннях, що пов’язані із забезпеченням їх стійкого 
енергоефективного економічного розвитку.
2.3. Бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем споживчих властивостей 
матеріальних ресурсів підприємств.
2.4. Бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем споживчих властивостей 
технічних ресурсів та інших основних засобів підприємств.

3. Бар’єри, зумовлені 
недоцільністю, на думку 
власників та менеджерів 
підприємств, вжиття 
заходів, спрямованих 
на перехід до стійкого 
енергоефективного 
економічного розвитку 
підприємств

3.1. Бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем прибутковості інвестицій у 
вжиття заходів із забезпечення стійкого енергоефективного економічного 
розвитку підприємств.
3.2. Бар’єри, зумовлені занадто високим рівнем ризикованості інвестування 
у вжиття заходів із забезпечення стійкого енергоефективного економічного 
розвитку підприємств.
3.3. Бар’єри, зумовлені недостатнім дотриманням соціальних, екологічних 
та інших стандартів під час вжиття заходів із забезпечення стійкого 
енергоефективного економічного розвитку підприємств.

Джерело: авторська розробка
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ня цього розвитку, зменшення на яку загальної 
величини таких обсягів дає змогу подолати відпо-
відний бар’єр, до цієї величини. Тоді індикатори 
оцінювання фінансово-економічних бар’єрів на 
шляху до стійкого енергоефективного економіч-
ного розвитку підприємств розраховуватимуться 
за такими формулами:

Р
І І

І
п н

п

1 =
−

;                     (1)

Р
П П

П
рн рф

рн

2 =
−

,                  (2)

де Р1 – рівень фінансово-економічного бар’єра, 
зумовленого відсутністю у підприємства потріб-
них обсягів фінансових ресурсів, частки одини-
ці; Іп, Ін – обсяги фінансових ресурсів відповід-
но до заходів із забезпечення зазначеного типу 
розвитку, необхідних для вжиття, та фактично 
наявних у підприємства, грошових одиниць; 
Р2 – рівень фінансово-економічного бар’єра, зу-
мовленого недостатньою прибутковістю інвести-
цій у вжиття заходів із забезпечення стійкого 
енергоефективного економічного розвитку під-
приємства та (або) занадто високою ризикова-
ністю такого інвестування, частки одиниці; Прн, 
Прф – нормативна та фактична прибутковість ін-
вестицій у вжиття заходів із забезпечення стій-
кого енергоефективного економічного розвитку 
підприємства відповідно, частки одиниці.

За таких умов загальний рівень фінансо-
во-економічного бар’єра на шляху до стійкого 
енергоефективного економічного розвитку під-
приємства визначатиметься за допомогою тако-
го виразу:

P = max {P1, P2},                (3)

де Р – загальний рівень фінансово-економіч-
ного бар’єра на шляху до стійкого енергоефек-
тивного економічного розвитку підприємства, 
частки одиниці.

Подолання фінансово-економічного бар’єра, 
рівень якого оцінюється за допомогою виразу 
(1), можливо здійснити за допомогою залучення 
підприємством зовнішніх фінансових ресурсів 
та (або) поступового нагромадження необхід-
ної суми коштів за рахунок власних їх джерел, 
зокрема, завдяки майбутнім потокам чистого 
прибутку та амортизаційних відрахувань.

Серед зовнішніх джерел фінансування ін-
вестиційної діяльності підприємств центральне 
місце нині посідає банківський кредит. Таким 
чином, банківський кредит можна розглядати 
як інструмент подолання фінансово-економіч-
ного бар’єра, рівень якого оцінюється за вира-
зом (1). Водночас слід відзначити, що стосовно 
банківського кредиту теж існують певні бар’єри, 
пов’язані з його залученням. Ці бар’єри прямо 
або опосередковано викликані рівнем основних 
параметрів банківського кредитування, до яких 
належать величина кредитної ставки, макси-
мальний термін, на який надається кредит, роз-
мір застави тощо. У подальшому розглянемо два 
види перешкод, пов’язаних із використанням 

банківського кредиту, такі як занадто високий 
рівень кредитних відсотків і занадто малий тер-
мін, на який кредит може бути взятий підпри-
ємством. При цьому слід відзначити ту обстави-
ну, що погашення кредиту підприємством, як 
правило, відбувається не лише за рахунок над-
ходжень від проєкту, фінансування якого від-
буватиметься за рахунок позикових коштів, але 
й завдяки іншим грошовим потокам, зокрема 
тим, які надходять від раніше вкладених у під-
приємство інвестицій. Відповідно, за відносно 
невеликих обсягів кредитування підприємство 
зможе своєчасно погасити позику навіть за від-
носно невеликого терміну, на який вона надаєть-
ся. Отже, рівень бар’єра, пов’язаного із залучен-
ням банківського кредиту задля фінансування 
енергозберігаючих проєктів та інших заходів із 
забезпечення стійкого енергоефективного еконо-
мічного розвитку підприємства, який зумовле-
ний обмеженим терміном, на який цей кредит 
надається, визначатиметься за такою формулою:
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де Рк1 – рівень бар’єра, пов’язаного із залу-
ченням банківського кредиту задля фінансуван-
ня енергозберігаючих проєктів та інших захо-
дів із забезпечення стійкого енергоефективного 
економічного розвитку підприємства, який зу-
мовлений обмеженим терміном, на який цей 
кредит надається, частки одиниці; Іф – фактич-
ний обсяг кредиту, який може взяти підприєм-
ство задля фінансування зазначених заходів з 
урахуванням обмежень на термін надання цьо-
го кредиту, грошових одиниць.

Припустимо, що фінансування енергозбері-
гаючих проєктів та інших заходів із забезпечен-
ня стійкого енергоефективного економічного 
розвитку підприємства здійснюється частково 
за рахунок наявних у суб’єкта господарювання 
власних джерел коштів, а частково – за раху-
нок банківського кредиту. Тоді залучення бан-
ківського кредиту буде економічно доцільним, 
якщо виконуватиметься така умова:

П І І Е І Пп н к н рн− −( ) ⋅ − ⋅ ≥ 0 ,            (5)

де П – очікуваний середній приріст прибутку 
підприємства внаслідок реалізації енергозберіга-
ючих проєктів та вжиття інших заходів із забез-
печення стійкого енергоефективного економіч-
ного розвитку підприємства, грошових одиниць; 
Ек – ставка кредитного відсотка, частки одиниці.

Припустимо тепер, що нерівність (5) не ви-
конується. Тоді мінімальна частка, на яку по-
винен бути зменшений обсяг позичкового фі-
нансування, щоб ця нерівність виконувалася, 
визначатиметься з такого виразу:

П І І Р Е І Пп н к к н рн− −( ) ⋅ −( ) ⋅ − ⋅ =1 02 ,       (6)

де Рк1 – рівень бар’єра, пов’язаного із залу-
ченням банківського кредиту задля фінансуван-
ня енергозберігаючих проєктів та інших захо-
дів із забезпечення стійкого енергоефективного 
економічного розвитку підприємства, який зу-
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мовлений занадто високим значенням кредит-
ного відсотка, частки одиниці.

З рівняння (6) отримуємо таке:

Р
П І П

І І Е
к

н рн

п н к

2 1= −
− ⋅

−( ) ⋅
.                (7)

Відповідно, загальний рівень бар’єра, 
пов’язаного із залученням банківського креди-
ту задля фінансування енергозберігаючих про-
єктів та інших заходів із забезпечення стійкого 
енергоефективного економічного розвитку під-
приємства, визначатиметься за допомогою та-
кого виразу:

Р Р Рк к к= { }max ,1 2 ,                 (8)

де Рк – загальний рівень бар’єра, пов’язаного 
із залученням банківського кредиту задля фі-
нансування енергозберігаючих проєктів та 
інших заходів із забезпечення стійкого енер-
гоефективного економічного розвитку підпри-
ємства, частки одиниці.

З урахуванням викладеного можна запропону-
вати послідовність планування кредитного фінан-
сування енергозберігаючих проєктів та інших за-
ходів із забезпечення стійкого енергоефективного 
економічного розвитку підприємства. Цю послі-
довність схематично зображено на рис. 1.

Як випливає з рис. 1, можливою є ситуація, 
за якої підприємство не залучить достатнього 
обсягу фінансових ресурсів для вжиття захо-
дів із забезпечення стійкого енергоефектив-
ного економічного розвитку. Якщо ці заходи 
передбачають економію споживання тих видів 
енергоресурсів, використання яких держава 
прагне обмежити (зокрема, природного газу), 
то застосування описаного вище методично-
го підходу до оцінювання бар’єрів на шляху 
енергоефективного економічного розвитку під-
приємств може бути покладено за основу меха-
нізму їх державної фінансової підтримки. Ця 
підтримка, якщо вона набуває форми пільгово-
го кредитування, може відбуватися як шляхом 
часткової компенсації основної суми взятих 
позик, так і шляхом відшкодування процентів 
за ними. У першому випадку рівень часткової 
компенсації взятих позик повинен відповідати 
усередненій за групами підприємств величині 
показника, який обчислюється за формулою 
(8). Водночас застосування виразу (7) дає змогу 
обґрунтувати необхідну величину часткового 
відшкодування процентів за позиками, взяти-
ми підприємствами задля фінансування захо-
дів із забезпечення стійкого енергоефективно-
го економічного розвитку.

Рис. 1. Послідовність планування кредитного фінансування заходів  
із забезпечення стійкого енергоефективного економічного розвитку підприємства

Джерело: авторська розробка
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величини власних коштів
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Висновки. Стійкий енергоефективний еко-
номічний розвиток повинен задовольняти такі 
два основні критерії, як зростання протягом 
тривалої кількості періодів величини певного 
показника (показників), що описує фінансово-
економічні результати господарської діяльнос-
ті; збільшення протягом відповідних періодів 
рівня енергоефективності. Видається доціль-
ним поділ бар’єрів, які постають на шляху 
до стійкого енергоефективного економічно-
го розвитку підприємств, на три такі великі 
групи: бар’єри, зумовлені відсутністю у під-
приємств потрібних обсягів економічних ре-
сурсів; бар’єри, зумовлені недостатнім рівнем 
якості наявних у підприємств економічних ре-
сурсів; бар’єри, зумовлені недоцільністю, на 
думку власників та менеджерів підприємств, 
вживати заходів, спрямованих на перехід до 
стійкого енергоефективного економічного роз-
витку суб’єктів господарювання. Щодо фінан-
сово-економічних бар’єрів, то варто виділити 
два такі головних різновиди: ті, що зумовлені 
відсутністю у підприємств потрібних обсягів 
фінансових ресурсів, та ті, що викликані не-
достатнім рівнем прибутковості інвестицій у 
вжиття заходів із забезпечення стійкого енер-
гоефективного економічного розвитку та (або) 
занадто високим рівнем ризикованості тако-
го інвестування. Оцінити рівень цих бар’єрів 
можливо з використанням показника відно-
шення частини потрібних обсягів інвестицій у 
вжиття відповідних заходів, зменшення на яку 
загальної величини таких обсягів дає змогу по-
долати відповідний бар’єр, до цієї величини. 
При цьому проведене дослідження показало, 
що роль, яку відіграє банківське кредитуван-
ня у подоланні бар’єрів на шляху до стійко-
го енергоефективного економічного розвитку 
підприємств, є доволі значною. Її посилення 
має передбачати використання запропонованої 
послідовності планування кредитного фінан-
сування заходів із забезпечення стійкого енер-
гоефективного економічного розвитку підпри-
ємств. Також можливим способом підвищення 
привабливості банківського кредитування як 
інструмента фінансування цих заходів є дер-
жавна фінансова підтримка підприємств на 
засадах пільгового кредитування, яке може 
відбуватись як шляхом часткової компенса-
ції основної суми взятих позик, так і шляхом 
відшкодування процентів за ними. Подальші 
дослідження слід присвятити розробленню 
формалізованих підходів до встановлення па-
раметрів такого пільгового кредитування.
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