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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА
БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

Скорук О.П., к.е.н., доцент 
Гримайло І.С., студентка 

Вінницький національний аграрний університет

У статті розглянуті перспективи збільшення обсягів виробництва біопалива та 
підвищення його конкурентоспроможності шляхом формування кластерів.

Вступ. Забезпечення національної енергетичної безпеки -  одна з основних засад 
енергетичної політики України. За останнє століття річний видобуток нафти зріс у 20 разів, 
увесь світ перебуває в умовах очікуваної планетарної енергетичної кризи. При таких темпах 
видобутку вуглеводів за експертними оцінками міжнародних фахівців практично всі запаси 
органічного палива, можуть бути вичерпані за наступні 40 років. Окрім того, з кожним 
роком загрозливими темпами зростає вартість непоновлюваних джерел енергії, збільшується 
негативний вплив на стан навколишнього середовища. Тому за основу наукових пріоритетів 
більшість розвинутих країн беруть пошук шляхів використання енергоресурсів поновлював- 
ної енергії та розробку альтернативних видів енергії, в тому числі відновлюваних [3, с. 465].

Серед відновлюваних видів енергії особливе місце належить виробництву біопалива. 
Біопаливо сьогодні розглядається в Україні як вагома альтернатива традиційному пальному. 
Вважається, що його виготовлення в найближчі роки буде максимально вигідним для 
української економіки.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день обсяги біопалива в структурі 
енергоспоживання в Україні становлять близько 5% від запланованих 5,75%, необхідних для 
вступу в ЄС. Тобто, для досягнення поставлених цілей необхідно нарощувати обсяги 
виробництва і споживання біопалив. Одним із ключових елементів для виконання такого 
завдання є підвищення ефективності виробництва біопалив за рахунок впровадження нових 
форм організації та розвитку біопаливної галузі.
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Перспективним напрямком підвищення ролі біопаливної галузі в Україні є 
кластеризація виробництва біопалива, що сприятиме збільшенню обсягів його виробництва 
та підвищенню конкурентоспроможності галузі.

Результати досліджень. З переходом України до ринкових відносин важливим 
завданням є пошук найбільш ефективних форм господарювання, що сприятимуть розвитку 
ринку біопалива. Однією з таких форм є формування кластерів.

Великий внесок у дослідження проблематики кластеризації зробили такі зарубіжні 
вчені, як І. Тошенадо, М. Портер, В. Прайс, вітчизнані науковці -  П. Саблук, Г. Калетнік, 
В. Андрійчук, Є. Безвушко, М. Войнаренко, М. Кропивко та ін.

Останніми роками у вітчизняній літературі з'явилися теоретичні напрацювання щодо 
створення кластерів малих підприємств, молочних комплексів, кластеризації кримської 
економіки тощо, але кластерна система в аграрній сфері і біоенергетиці поки що не набула 
розповсюдження [3, с. 465].

Кластер -  це локалізована територіально-виробнича форма інтеграції взаємодіючих 
суб'єктів господарювання, банківського, приватного сектору, освітніх закладів, органів влади 
та суміжних, допоміжних, конструкторських, інноваційних підприємств/організацій, об’єктів 
інфраструктури, що характеризується виробництвом конкурентоздатних товарів або послуг, 
наявністю погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію інтересів кожного з 
учасників і території локалізації кластера, на якій вона перебуває, і що має істотну соціально- 
економічну значимість для регіону [4].

Кластер виробництва біопалива — це стійке територіально-міжгалузеве партнерство, яке 
об'єднане інноваційною програмою застосування сучасних виробничих, інжинірингових і 
управлінських технологій з метою підвищення конкурентоспроможності його учасників [З, 
с.467].

Враховуючи перспективи розвитку ринку біопалив в Україні, варто зазначити, що 
створення кластерного об’єднання підприємств в даній галузі було б великим досягненням, 
забезпечило б підвищення конкурентоспроможності вітчизняного біопалива, стало б 
запорукою підвищення національної енергетичної безпеки. Саме тому дуже важливо 
дослідити особливості кластерної моделі організації виробництва біопалив.

Кластеризація має як позитивні, так і певні негативні сторони. Розглянемо їх 
детальніше (табл. 1).

Таблиця 1. Характерні риси кластерної моделі [4]
Переваги Недоліки

-зростання продуктивності;
- підвищена сприйнятливість до 
можливостей інновації та високої 
спеціалізації;
-розширений доступ до ринків збуту, 
спеціалізованим постачальникам, послугам, 
кваліфікованій робочій силі, технологічним 
знанням;
-підвищений рівень формування нових 
підприємств;
-більша гнучкість та ефект великого 
масштабу;
-спільна діяльність;
-колективна ефективність.

- нестача доступного капіталу;
- слабка структура технологічних 
інститутів;
- регіональна ізольованість і замкнутість;
- недолік кваліфікованої робочої сили;
- ієрархія кластерів -  труднощі для 
постачальників “нижнього” рівня.

Враховуючи вагому превагу позитивних сторін кластерних формувань, варто 
створити необхідні умови для сприяння розвитку даної форми організації виробництва
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біопалива. Адже зростання продуктивності, інноваційність, висока гнучкість, колективна 
ефективність сприяють не просто екстенсивному нарощуванню обсягів біопалива, а 
інтенсифікації його виробництва. Звичайно, існують і певні недоліки, проте спільними, 
скоординованими зусиллями учасників кластера їх можна усунути.

У моделі кластерної організації найбільш повно враховані форми конкуренції, що 
змінюються і головні джерела конкурентних переваг. Кластерний метод дозволяє реалізувати 
найбільш важливі взаємозв’язки в технологіях, навичках, інформації, маркетингу і 
споживчих запитах, які характерні для цілого комплексу фірм і галузей. Ці взаємозв’язки 
впливають визначальним чином на спрямованість і темпи інновацій, а також на 
конкурентоздатність кінцевої продукції.

Кластерний підхід дозволяє підвищити ефективність взаємодії приватного сектора, 
держави, торгових асоціацій, дослідницьких і освітніх установ в інноваційному процесі.

Можливості кластерного підходу демонструє, зокрема, зарубіжний досвід. Повністю 
кластеризовані фінська і скандінавська промисловість. В США більше половини підприємств 
працюють за такою моделлю виробництва, коли підприємства кластера знаходяться в 
одному регіоні і максимально використовують його природний, кадровий і інтеграційний 
потенціал. Як правило, продукція кластерів орієнтована на експорт. Країни Європейського 
Союзу прийняли шотландську модель кластера, при якій ядром такого спільного 
виробництва стає велике підприємство, що об’єднує навколо себе невеликі фірми. Існує і 
італійська модель -  більш гнучка і рівноправна співпраця підприємств малого, середнього і 
великого бізнесу. Фахівці вважають, що для країн з перехідною економікою найбільше 
підходить саме така форма кластерної організації виробництва [5].

Розвиток біопаливної галузі в Україні зараз перебуває в етапі свого становлення. 
Перед підприємствами, що приєднуються до виробників біопалива відкриваються великі 
перспективи. Зусилля держави спрямовуються на стимулювання розвитку відновлюваних 
джерел енергії, надаються численні пільги, привілеї. Оскільки транспортування біопалива не 
є економічно вигідним, науковці пропонують виробляти його на малих підприємствах. Проте 
діяльність таких підприємств, особливо на початку, повинна координуватися для досягнення 
головних спільних стратегічних завдань -  забезпечення зростання енергетичної безпеки 
держави, зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Це ще раз підтверджує доцільність кластеризації, адже однією з її головних 
особливостей є наявність підприємства-лідера, що визначає довготривалу господарську, 
інноваційну й іншу стратегію всієї системи. Така своєрідна координація не означатиме 
безпосереднє підпорядкування, вона є запорукою того, що підприємства будуть працювати 
не стільки на «ринок», скільки на досягнення спільної мети кластера.

Для прикладу, розглянемо склад кластеру з виробництва біодизельного палива 
(рис.1).

Об'єднання підприємств у регіональні кластери із замкнутим технологічним циклом 
виробництва біопалива за схемою: виробництво біосировини — переробка біосировини — 
виробництво біопалива — реалізація біопалива з чітко налагодженим плануванням 
виробництва і централізованим фінансуванням усіх робіт із виробництва біоенергетичної 
сировини та біопалива, дасть змогу створити належні умови для стабільної роботи 
об'єднаних підприємств та зниження собівартості виробництва біопалива шляхом 
розміщення виконання на цих підприємствах корпоративних замовлень [З, С. 472].

Звичайно, при збільшенні обсягів виробництва біопалива кластеризацією галузі 
важливо враховувати необхідність балансу використання сільськогосподарських культур як 
біоенергетичної сировини і як продуктів харчування. Адже, окрім енергетичної важливим 
завданням є забезпечення продовольчої безпеки. їх взаємопов’язаність і взаємовплив при 
використанні сільськогосподарських культур не можна недооцінювати. Враховуючи стан 
виробництва сільськогосподарської продукції на сьогодні, можна підкреслити, що в Україні 
проблема продовольчої безпеки не стоїть дуже гостро. Адже Україна не лише виробляє
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достатню кількість продуктів харчування, а й спрямовує частину їх обсягу на експорт.

Рис. 1. Профільні підприємства та установи, необхідні для формування кластеру з
виробництва біодюельного палива

Важливим є і те, що Україна є аграрною державою і це ще раз підкреслює переваги 
перед іншими країнами щодо розвитку ринку біопалива. Великі площі, що зараз виведені з 
експлуатації і не використовуються, висока урожайність культур, зацікавленість 
національних виробників, зростаючий попит на біопаливо -  усе це створює сприятливий 
клімат для активного розвитку галузі.

У питаннях фінансування кластеризації біопалива важлива роль належить державі. 
Держава повинна підтримувати розвиток галузі, забезпечувати захист від ризиків 
підприємствам в перші роки становлення кластерів біоенергетичної галузі України.

В Україні створюються перпективні плани щодо збільшення обсягів виробництва 
біопалив. Так, згідно з проектом стратегії розвитку України «Україна-2020: стратегія 
національної модернізації», одним з пріоритетів якої є забезпечення повної енергетичної 
незалежності країни, велика увага приділяється стимулюванню розвитку альтернативних 
джерел енергії.

Основними заходами держави зі стимулювання розвитку ринку біопалива мають бути 
такі, які забезпечать рівний доступ на ринок усіх видів газу (включаючи вироблений з 
біомаси) та технічно безпечне їх введення до системи транспортування природного газу; 
виробництво та впровадження вітчизняного енергетичного обладнання, яке працює з 
використанням відновлювальних джерел енергії; забезпечення державної підтримки 
наукових досліджень та формування нормативно-правових (інституційних) засад 
впровадження проектів використання прогресивних енергетичних технологій [1].

Окрім того, розглянуто проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про 
схвалення Концепції кластеризації економіки України", метою якого є схвалення Концепції 
кластеризації економіки України, організація і забезпечення розвитку кластеризації, 
передусім у найбільш наукоємних і високотехнологічних галузях, для забезпечення 
ефективного використання виробничих ресурсів, інтелектуального потенціалу та зростання 
конкурентоспроможності національної економіки.

Джерелами фінансування проектів кластеризації економіки України визначено кошти 
місцевих бюджетів, кошти венчурних фондів, інвестиції підприємств та організацій, гранти
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міжнародних організацій, а також кошти фінансових установ та ініціаторів і учасників 
кластерів.

Прийняття концепції дозволить покращити інвестиційну привабливість регіонів 
розташування кластерів, сприятиме активізації процесу створення кластерів на території 
України, прискоренню розвитку інноваційного сектору економіки шляхом запровадження 
нових моделей організації промислового виробництва для залучення інвестицій, як 
вітчизняних, так і іноземних інвесторів в економіку регіонів, зростанню реальних обсягів 
виробництва, підвищенню конкурентоспроможності продукції та забезпеченню умов для 
розвитку підприємництва [2].

Висновки. Отже, Україна цілеспрямовано веде економіку до кластеризації. Оскільки 
до 2020 року ЄС планує збільшити частку відновлюваних джерел енергії у загальному 
енергоспоживанні до 20% [1], це є перспективними цілями, шляхом досягнення яких є 
впровадження кластеризації виробництва біопалив.

Китаю знадобилося майже 15 років і величезні зовнішні інвестиції для створення 
конкурентоздатних кластерів. Проте, сьогодні весь світ має можливість бачити результати 
кластеризації економіки -  значне економічне зростання, підвищення конкурентоспромож
ності, передові позиції у світі за обсягами експорту.

Перспективи дуже значні треба лише розумно й успішно запровадити їх в економіку 
країни. Конкурентоспроможна біопаливна галузь -  запорука забезпечення енергетичної 
безпеки держави, співробітництво з питань зменшення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище, перспектива для економічного зростання.
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Summary
Prospects of a cluster of biofuel production in Ukraine / Skoruk O.P., Hrymaylo I.S.
In the article the prospects for increasing amounts of biofuels production and improving its 

competitiveness by forming clusters are considered.
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