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OF THE AGROWINDUSTRIAL COMPLEX

У статті зазначено, що агропромисловий комплекс України володіє ресурсом понад рівень
забезпечення продовольчої безпеки держави, який можна спрямувати на виробництво біопа�
лив. Розглянуто питання кластеризації виробництва біопалив як ефективний інноваційний ме�
ханізм консолідації ресурсів агропромислового комплексу для реалізації пріоритетів енерге�
тичної незалежності. Здійснено теоретико�методологічне обгрунтування і методичне удоско�
налення засад кластерної організації виробництва біопалив у формуванні енергетичної неза�
лежності агропромислового комплексу з урахуванням сучасних умов господарювання. До�
сліджено, що кластери характерні для різних сфер економічної, ринкової діяльності — вироб�
ництва, комерції, соціального забезпечення, надання послуг; учасниками кластерів можуть бути
різні за розміром господарства, cконгломеровані за територіальним принципом; для іденти�
фікації типу кластера характерний аспект спеціалізації, до чого відносимо біопаливні кластери.
Встановлено, що кластери забезпечують організацію виробничих процесів на основі поєднан�
ня принципів вільної конкуренції з кооперацією, фомують "колективну ефективність", створю�
ють "гнучку спеціалізацію"; формуються на використанні ефекту масштабу; є стимуляторами
технічного прогресу та механізмом підвищення регіональної і національної конкурентоспро�
можності. Кластери у виробництві біопалива представлено, як територіально локалізоване ба�
гатогалузеве партнерство, що має організаційну усталеність та спільну інноваційну програму
щодо використання управлінських, виробничих та інжинірингових технологій, із метою підви�
щення конкурентоспроможності його учасників. Проаналізовано енергоємність ВВП України та
країн світу; частку постачання енергії від відновлювальних джерел в Україні та країнах�членах
ЄС.

Розраховано, що можливе використання не менше 10 млн га земель сільськогосподарсько�
го призначення для виробництва енергетичної сировини, а також зміни структури експорту
сільськогосподарської продукції із сировинної на продукцію з доданою вартістю, які форму�
ють необхідний обсяг сировини, для переробки кластерними об'єднаннями на біопалива в
кількості, що забезпечують енергетичну незалежність аграрної галузі України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергетична незалежність агропромислового ком�

плексу відзначається пріоритетом, який об'єктивно до�

сяжний, виходячи із ресурсних і організаційних можли�

востей України. Можливості формування енергетичної

незалежності сектору агропромислового виробництва

є загалом зрозумілими. Цей сектор економіки володіє

ресурсом понад рівень забезпечення продовольчої без�

пеки держави і його, за бажанням, можна спрямувати

на виробництво біопалив. Доцільність зазначеного обу�

мовлена реальними можливостями, але однією із про�

блем, вважається організаційна складова. Чинним у

постановочному плані тут розглядаємо питання класте�

ризації виробництва біопалив як ефективний інновацій�

ний механізм консолідації ресурсів агропромислового

комплексу для реалізації пріоритетів енергетичної не�

залежності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ринкові структури агропромислового комплексу,

представлення господарських функцій і реалізації кон�

курентних переваг потребують організаційно�економі�

чних інновацій. Дослідницькі ініціативи з розкриття

змісту зазначеного питання є досить багатовекторни�

ми, але виділяється методологія кластеризації. Зазна�

The article states that the agro�industrial complex of Ukraine has a resource above the level of
food security of the state, which can be directed to the production of biofuels. It is considered the
issue of clustering the production of biofuels as an effective innovative mechanism for consolidating
the resources of the agro�industrial complex to implement the priorities of energy independence. It
is made theoretical and methodological justification and methodological improvement of the
principles of cluster organization of biofuel production in the formation of energy independence of
the agro�industrial complex, considering modern economic conditions. It is investigated that clusters
are characteristic for various spheres of economic, market activity — production, commerce, social
security, rendering of services; participants of clusters can be different in size of the economy,
conglomerated on a territorial basis; to identify the type of cluster is characterized by an aspect of
specialization, which includes biofuel clusters. It is established that clusters are able to provide a
combination of competition and cooperation in production, they embody "collective efficiency",
create "flexible specialization"; are formed using the effect of scale; are stimulators of technical
progress and a mechanism for increasing regional and national competitiveness. Clusters in biofuel
production are presented as a stable territorial intersectoral partnership, which is united by an
innovative program of modern production, engineering and management technologies to increase
the competitiveness of its members. The energy intensity of GDP (gross domestic product) of Ukraine
and countries of the world is analyzed; the share of energy supply from renewable sources in Ukraine
and EU member states.

It is estimated that it is possible to use at least 10 million hectares of agricultural land for energy
raw materials production, as well as changes in the structure of agricultural products exports from
raw materials to value�added products, which form the required amount of raw materials for
processing by clusters for biofuels, ensuring the energy independence of the agricultural sector of
Ukraine.

Ключові слова: енергетична незалежність, сталий розвиток, агропромисловий комплекс, біопалива,

кластер, енергоємність, потенціал, продовольча безпека.
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чений сектор наукового інтересу в загальному плані по�

зиціонування і конкретно щодо агропромислового ком�

плексу, питання виробництва біопалив, представлений

у працях щодо: фундаментальних першооснов — М. Пор�

тер [1], Ф. Жефруа [2], Г. Клейнер [3], А. Шастітко [4],

М. Войнаренко [5; 6]; методологічних, організаційних

та інституційних засад ідеології функціонування еконо�

мічних систем, включаючи агропромисловий комплекс

і виробництво біопалив, Ю. Лупенко [7], М. Малік [7; 9],

П. Саблук [8], О. Шпикуляк [9], О. Шпичак [11], О. Бон�

дар [11], Г. Калетнік [15; 16], І. Кириленко [14], Т. Ємчик

[13] та інші. Відзначимо послідовні напрацювання щодо

вивчення проблем організаційно�економічних засад

розвитку виробництва біопалив в агропромисловому

комплексі, зокрема для розбудови умов його енерге�

тичної незалежності.

Проблематика виробництва біопалив значно роз�

роблена, проте відзначаємо про необхідність її теоре�

тико�методологічного поглиблення з методичною адап�

тацією відносно агропромислового комплексу і, перед�

усім, аспектів енергетичної незалежності, організацій�

ної консолідації суб'єктів біопаливного ринку за раху�

нок механізму кластеризації. У загальному, існує доціль�

ність висвітлення засад кластерної організації вироб�

ництва біопалив у формуванні енергетичної незалеж�

ності агропромислового комплексу.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретико�методологічне обгрунту�

вання і методичне удосконалення засад кластерної

організації виробництва біопалив у формуванні енерге�

тичної незалежності агропромислового комплексу з

урахуванням сучасних умов господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальна теорія і методологія розроблення еконо�

мічних засад ефективного функціонування агропромис�

лового комплексу, його ресурсного забезпечення, до

цього відносимо аспект енергетичної незалежності —

відповідає Концепції сталого розвитку та її Цілям, які

визначені ООН на період до 2030 року [19]. Кластери�

зація виробництва біопалив є однією з інституційних пе�

редумов реалізації потенціалу агропромислового ком�

плексу у форматі становлення енергетичної незалеж�

ності, що вкрай важливо і необхідно. Завдяки спеціалі�

зованим на організації виробництва й споживання біо�

логічних палив кластерам, підприємства агросектору

значно підвищують свою конкурентоспроможність. У

теорії зазначене питання значиться, як сегмент форму�

вання постіндустріальної економіки, або ж економіки

знань, яка передбачає трансформацію до нових якос�

тей, за критерієм засад сталого розвитку. Про таке за�

явлено з власних оцінок інтерпретації напрацювань М.

Портера [1] як ідеолога кластерної організації економ�

ічних систем, а також вивчення досвіду інших країн з

аналізу праці Ф. Жефруа [2]. В нашому випадку мова

йде про кластеризацію у виробничих системах за функ�

ціональним і територіальним принципом. Учасниками

кластерів, спеціалізованих на виробництві й організації

споживання, можуть бути різного роду підприємства, те�

риторіальні одиниці. Проте в агропромисловому комп�

лексі держави кластерні утворення загалом і біопаливні

зокрема, поки що не мають поширення. Ситуація роз�

вивається на кшталт прикладу сільськогосподарських

кооперативів — за проблемності інституту довіри [9],

що, на відміну від інших країн, [21] наслідує досвід

відсутності достатньої практики у формуванні енерге�

тичної незалежності. У зв'язку з цим зазначаємо, що

інституційний потенціал участі ринкових суб'єктів у енер�

гетичних кластерах агропромислового комплексу —

мінімальний, або ситуативний. Якість організаційного

соціального капіталу демонструє інституційну неспро�

можність окремих господарств до створення різного

роду коаліцій колегіального характеру з уніфікаціями

колективної, економічної, соціальної відповідальності.

Методологічна конструкція щодо утворення орга�

нізацій кластерного типу досить складна, адже унормо�

вує необхідність збалансування економічного, соціаль�

ного й інституціонального начала у статусах потенцій�

них учасників. За нашими інтерпретаціями у попередніх

дослідженнях [21] і висновками інших науковців [1—9]:

кластери характерні для різних сфер економічної, рин�

кової діяльності — виробництва, комерції, соціального

забезпечення, надання послуг; учасниками кластерів

можуть бути різні за розміром господарства, сконгло�

меровані за територіальним принципом; для ідентифі�

кації типу кластера характерний аспект спеціалізації, до

чого відносимо біопаливні кластери.

У цьому дослідженні ми розглядаємо методологічні,

організаційні засади кластеризації з кваліфікацією

предметної області оцінок утворення кластерів біопа�

ливного типу. Зауважуємо, що кластери є інституційно

зумовленими, інноваційно спрямованими структурами,

у яких ефективно взаємодіють наука і виробництво.

Зазначене є вкрай важливою особливістю, з якою по�

в'язують ефекти конкурентоспроможності. Зокрема,

найбільш конструктивним є ефект зниження трансак�

ційних витрат учасників кластера. В такому сенсі фор�

мування і функціонування кластерів проявляється го�

ловний інституційний ефект — завдяки синергії якісних

властивостей учасників утворюються їх конкурентні пе�

реваги. Наприклад, у виробництві біопалив утворенням

кластерних систем цілком реально сформувати ефект

енергетичної незалежності.

Досвід організаційно�економічної інституціоналі�

зації кластерів засвідчує приналежність до процесу кла�

стерізації структур, які продукують знання, тобто інсти�

туцій інноваційної практики, що формують контекст кон�

курентоспроможності та ресурсного її забезпечення.

Зазначені суб'єкти утворюють кластери, що функціону�

ють на засадах різнорівневого кооперування фірм із

різним ступенем міжфірмової взаємодії учасників. Прак�

тика кластерізації, зазначимо, є подібною до кооперації,

проте має специфічні принципи функціонування. Зага�

лом кластер — це організаційний механізм оптималь�

ного поєднання переваг учасників, впровадження інно�

вацій. Ідеологія кластера — пріоритезація конкурентос�

проможності. Як засвідчують окремі автори [22], інтер�

претація статусу кластерів заключається у його пози�

ціюванні для будь�якої економіки — незалежно від

розміру і динаміки розвитку [22]. Додамо, що пого�

джуємося також із переконанням про те, що, як зазна�

чив А. Шастітко [4], кластери є альтернативою в уп�

равлінні трансакціями: мають широкий діапазон поши�

рення за формами і видами, складають типові структу�

ри ринкового типу [4], які позиціонують прагнення учас�

ників до максимізації прибутку, а також до ресурсое�

фективності, наприклад, за рахунок консолідації вироб�

ництва біопалив.

Як зазначив Г.М. Калетнік: "Кластери, як вид склад�

ної багатоцентрової організації економічних систем,

забезпечують організацію виробничих процесів на ос�

нові поєднання принципів вільної конкуренції з коопе�

рацією, формують "колективну ефективність", створю�

ють "гнучку спеціалізацію"; дозволяють отримати пере�

ваги від використання "ефекту масштабу"; по своїй сут�

ності є точками зростання, стимуляторами технічного

прогресу; це механізм підвищення регіональної і націо�

нальної конкурентоспроможності. Вони сприяють: по�

силенню процесів спеціалізації і розподілу праці між

партнерами, міжфірмових потоків ідей та інформацій;

ширше приваблювати клієнтуру, створюючи тісну взає�

модію покупців і продавців; зниженню вартості одиниці

технічної послуги і продукції, яка виготовляється на

основі близькості, спільної діяльності; підвищенню інно�

ваційності виробництва, створювати нові робочі місця;

забезпеченню балансу ринкової ефективності і соціаль�

ної гармонії" [15, с. 8—9].

Організаційно кластери у виробництві біопалива

позиціонуємо, як інституційні моделі консолідації ре�
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сурсів для досягнення передумов енергетичної незалеж�

ності агропромислового комплексу. У свою чергу енер�

гетична незалежність агропромислового комплексу

щодо її ролі у реалізації засад сталого розвитку роз�

глядається, як цільовий орієнтир розвитку цієї сфери

господарювання у поєднанні із засадами досягнення

продовольчої безпеки, виконання інших функцій, при�

таманних сільському господарству. Вважаємо, що енер�

гетична незалежність агропромислового комплексу з

орієнтацією на досягнення пріоритетних цілей сталого

розвитку — це організаційно�економічне збалансуван�

ня інтересів суспільства і господарської системи за кон�

турами: продовольча безпека; експортний потенціал;

виробництво сільськогосподарської сировини для пе�

реробної промисловості; екологічність; розвиток

сільських територій (рис. 1) [23].

Засади енергетичної незалежності корелюють із

оцінками ролі енергетики, спроєктовані на концепт стра�

тегії сталого розвитку. Це пов'язано з пошуком еконо�

мічно обгрунтованих рішень щодо оптимального вико�

ристання відновлюваного енергетичного потенціалу га�

лузі на користь держави, але за відсутності ризиків,

зокрема, у секторі продовольчого забезпечення. Відпо�

відно, продовольство відзначає своєю достатньою на�

явністю сукупні ефекти соціально�економічних змін, що

потрібно відносити на безумовний пріоритет розвитку

агропромислового комплексу. Проте, враховуючи над�

лишковий потенціал виробництва сільськогосподарсь�

кої продукції�сировини, досяжними стають цілі енерге�

тичної незалежності, за рахунок активізації опції вироб�

ництва відновлюваної енергії.

Енергетична незалежність агропромислового ком�

плексу, за достатніх підстав визначення і теоретичного

обгрунтування, є детермінантою, яка позиціонована у

контурах відновлюваності енергетичного потенціалу.

Зауважимо, що Україна входить до десятки країн

найбільших споживачів енергоресурсів, маючи неве�

лику частку в структурі світового продукту (рис. 2,

табл. 1). У 2019 році за даними Global Energy Statistical

Yearbook 2020, енергоємність ВВП України становила

0,232 т н.е./тис. міжнародних доларів кое/$ 2015 p.,

у той час, як світовий показник становить 0,11 т н.е./

тис. міжнародних доларів кое/$ 2015 p. [27].

У сучасних умовах зростає значення енергозбере�

ження як важливого пріоритету розвитку соціальної та

економічної сфер як на рівні регіонів, так і держави в

цілому. У світовій практиці раціональність енергоспо�

живання визначається не тільки мінімізацією викорис�

тання ресурсів, а й диверсифікацією напрямів його

ефективного застосування. Хорошим прикладом є

досвід Швеції, Німеччини, Франції, Канади, Китаю,

Японії. Розвиток та використання альтернативних та

відновлюваних джерел енергії є важливим чинником у

зміцненні енергетичної безпеки та зменшенні негатив�

них наслідків техногенного впливу на довкілля. Пози�

тивним напрямом політики енергозбереження є вико�

ристання технічної біоенергетики — переробки сиро�

вини сільсько та лісогосподарського походження.

За даними Євростату, частка відновлюваних дже�

рел енергії у загальному енергетичному балансі країн�

членів ЄС з 2004 по 2018 роки збільшилась майже вдвічі.

У 2018 році у Швеції майже більше половини (54,6%)

енергії у валовому кінцевому споживанні енергії, вироб�

лялось з відновлюваних джерел, Фінляндії — 41,2%,

Латвії — 40,3%, Данії — 36,1% та Австрії — 33,4%.

Серед країн�членів ЄС з найменшою часткою відновлю�

ваних джерел енергії в енергетичному балансі є Нідер�

ланди (7,4%), Мальта (8,0%), Люксембург (9,1%) та

Бельгія (9,4%). До 2020 року ЄС прагне досягти 20%

валового кінцевого споживання енергії з поновлюваних

джерел, а деякі країни вже перетнули цю межу [12].

Такий позитивний розвиток альтернативної енерге�

тики в країнах�членах ЄС був зумовлений юридично

обов'язковими цілями щодо збільшення частки енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

СЕГМЕНТИ – СКЛАДОВІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ВИРОБНИЦТВО СИРОВИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рис. 1. Концепт організаційно=економічного збалансування інтересів у досягненні
енергетичної незалежності

Джерело: утворено за результатами авторських узагальнень і систематизацій.
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з відновлюваних джерел, прийнятих Директивою 2009/

28/ЄС про заохочення використання енергії з віднов�

люваних джерел та прийняттям Планів кліматичних змін

щодо скорочення викидів вуглекислого газу [29].

Методологічно і практично посилаючись на власні

дослідження [24] і розробки Г.М. Калетніка [15, с. 8; 16],

відзначаємо важливість утворення біоенергетичних кла�

стерів, які визнаємо мереживими структурами організа�

ційного забезпечення сталого розвитку, а головне —

енергетичної незалежності агропромислового комплек�

су. Формування ефективної моделі кластерної взаємодії

потребує виокремлення та організаційного закріплення

схеми виробничих взаємозв'язків конкретного кластер�

ного утворення, що має враховувати такі аспекти: техно�

логічні особливості, просторове розташування, особли�

вості соціального середовища, спрямування потоків ма�

теріально�технічних ресурсів, інформації та виробленої

продукції [15, с. 8]. Водночас подібність учасників клас�

терного утворення, за зазначеними характеристиками,

визначає сталість та економічну вмотивованість функціо�

Таблиця 1. Енергоємність ВВП України за 2014—2018 рр.

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [10].
Примітка. 2014—2018 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Роки 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
2018/2014, 

+/- 
ВВП у ПКС 2011, млрд 
міжнародних доларів 

354,5 319,8 327,2 335,4 346,9 -7,6 

Кінцеве енергоспоживання 
Кінцеве енергоспоживання, 
тис. т н.е. 

61460 50831 51649 49911 51171 -10289 

Енергоємність,  
т н.е./тис. міжнародних 
доларів 

0,173 0,159 0,158 0,149 0,148 -0,025 

Загальне постачання первинної енергії 
Загальне постачання 
первинної енергії, тис. т н.е. 

105683 90090 94383 89462 93165 -12518 

Енергоємність ВВП 
(відношення витрат 
первинної енергії на 
одиницю ВВП), т н.е. / тис. 
міжнародних доларів 

0,298 0,282 0,288 0,267 0,269 -0,029 

Рис. 2. Енергоємність ВВП країн світу у 2019 р., т н.е./тис. міжнародних доларів кое/$ 2015 p.

Джерело: сформовано автором за даними Global Energy Statistical Yearbook 2020 [27].
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нування даного кластера. Як зазначалося у наших пра�

цях раніше: "Кластеризація — реальне втілення перед�

баченого логікою переконання в тому, що об'єднання зу�

силь, близьких за вищевказаними ознаками виробництв,

надає їм перевагу над тими бізнес�структурами, які пра�

цюють відокремлено" [15, с. 8]. Кластер забезпечує своїм

учасникам отримання економічних переваг за рахунок

формування спільної мережі постачальників і покупців з

утворенням власного "ланцюжка доданої вартості" [15,

с. 8]. Конкурентні переваги фірм забезпечуються ефек�

тивними комлексними заходами щодо організації вироб�

ничих процесів: розробки проєкту, закупки матеріалів,

виготовлення продукції і, нарешті, логістики та подаль�

шого сервісного обслуговування. Зазначені процеси по�

в'язані з безпосередньою взаємодією між покупцями та

іншими структурами, тому територіальна локалізація для

цих суб'єктів стає важливим чинником на кожній ланці

ланцюжка доданої вартості [15, с. 8; 24].

Маючи величезний потенціал відновлюваних і, зок�

рема, біологічних джерел енергії сільськогосподарсь�

кого походження, Україна знаходиться в незадовільно�

му стані щодо енергетичної незалежності. Водночас

інституційно для цього досягнута формалізація практи�

ки на багатьох рівнях — підписання Кіотського прото�

колу, внутрідержавні стратегічні документи. Тому кла�

стерний механізм у біоенергетиці — це посилення енер�

гетичної незалежності, передусім інституційно, зокре�

ма на галузевому рівні.

Наразі частка біомаси в енергопостачанні в Україні

становить близько 0,5%. Зараз використовується

близько 0,7 млнт. умовного палива в перерахунку на

нафту [25].

За даними Державної служби статистики України,

частка постачання енергії від відновлювальних джерел

в Україні у 2018 році становить лише 4,6% (серед

відновлювальної енергетики гідроенергетика становить

82,2%, енергія біопалива та відходи — 2,1%, сонячна

енергія — 7,6%, вітрова — 8,1%), а згідно з Енерге�

тичною стратегією 2035, у 2020 році має досягти до 8%

(рис. 3, табл. 2) [10; 20].

Динаміка розвитку відновлюваних джерел в Україні

і, зокрема, тенденції функціонування організаційно�еко�

Роки 
Види палива й енергії 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
2018/2014, 

+/- 
Загальне постачання первинної 
енергії, із нього: 

105683 90090 94383 89462 93165 -12518 

Гідроенергетика 729 464 660 769 897 168 
у % до підсумку  0,7% 0,5% 0,7% 0,9% 1,0% 0,3 
Енергія біопалива та відходи 1934 2102 2832 2989 3195 1261 
у % до підсумку 1,8% 2,3% 3,0% 3,3% 3,4% 1,6 
Вітрова та сонячна енергія 134 134 124 149 197 63 
 у % до підсумку 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1 

Усього енергія від відновлюваних джерел 
Загальне постачання енергії від 
відновлюваних джерел 

2797 2700 3616 3907 4289 1492 

Частка постачання енергії від 
відновлюваних джерел 

2,6% 3,0% 3,8% 4,4% 4,6% 2 

Таблиця 2. Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел в Україні
за 2010—2018 рр., тис.т н.е.

Примітка. 2014—2018 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [10].

Рис. 3. Розподіл джерел енергії в загальному постачанні первинної енергії
(за основними видами палива та енергії) в Україні у 2018 р.

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [10].
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номічного механізму виробництва біопалив характери�

зуються значною розбалансованістю господарських

зв'язків між учасниками ланцюга "виробництво�пере�

робка�реалізація" біопаливного товару. Механізм кла�

стерізації у цьому процесі практично не задіяний, адже

практика відторгнення економічною системою колек�

тивно спрямованих структур є значущою. Мається на

увазі, що, зокрема в агропромисловому комплексі, ко�

лективно спрямовані моделі господарювання занепада�

ють. Яскравий приклад — не сприйняття ідеології коо�

перації, що в значній мірі ототожнюється з кластеріза�

цією. Також репрезентативною у деструктивах розвит�

ку біологічних джерел енергії є проблема політизації

процесу, а також відсутність достатнього обсягу інвес�

тицій, кредитних ресурсів тощо.

Позиціонування специфіки кластера з виробництва

біопалива пов'язуємо із важливістю таких утворень, як

механізму інноваційно�інвестиційного розвитку, що по�

силюють дифузію інновацій на благо формування енер�

гетичної незалежності країни, агропромислового ком�

плеку зокрема. Слід також погодитися з висловом [15]

про те, що "більшість розвинутих країн за основу нау�

кових пріоритетів щодо виробництва біопалив беруть

пошук шляхів використання енергоресурсів поновлю�

ваної енергії, накопиченої живою речовиною завдяки

фотосинтезу. Особлива увага приділяється енергетич�

ним сільськогосподарським культурам та біомасі рос�

лин, що мають великі переваги над викопними вуглево�

дами. Для збереження природних ресурсів та поліпшен�

ня екології, наукою пропонується замкнутий цикл об�

міну споживання і відтворення енергії. Цій вимозі відпо�

відає використання палива на основі біоетанолу, біоди�

зеля та біогазу, які зайняли значний сегмент світового

ринку енергоносіїв, і з кожним роком він набуває все

більшої значимості. Завдяки спалюванню біопалив

відбувається природний обмін речовин — вуглекислий

газ (СО
2
) знову поглинається рослинами" [15, с. 9].

Сучасні технології передбачають те, що сировиною

для виробництва біодизелю слугують переважно олії

рослинного походження: ріпакова, пальмова та соєва,

а біоетанол виробляється із цукро— та крохмаловміс�

них культур. Наявні відповідні нормативні документи,

що визначають обов'язкове використання домішок до

світлих нафтопродуктів біоетанолу та біодизелю, та

обумовлюють належні економічні передумови їх вироб�

ництва.

У Європейській кліматичній зоні сільськогоспо�

дарськими енергетичними культурами для виробницт�

ва біопалива вважаються: однорічні рослини з високим

вмістом цукру, крохмалю та олію. Вирощування енер�

гетичних культур із агротехнічної точки зору, в основ�

ному, не відрізняється від традиційних технологічних

процесів, за виключенням можливості використання

генномодифікованих сортів. В умовах України для ви�

робництва біопалив, крім вищезазначених енергетичних

культур придатними є також відходи тваринного та рос�

линного походження, що утворились внаслідок пере�

робки, змішані харчові відходи, тваринні екскременти,

сеча та гній [28].

Грунтово�кліматичні умови України сприятливі для

виробництва сільськогосподарських та лісогосподарсь�

ких культур як біосировини в усіх регіонах країни. Ре�

кордсменом із продукування енергії на одиницю по�

сівної площі в наших умовах є силосна кукурудза, цук�

ровий буряк, цукрове сорго і топінамбур. Перевагою є

й незадіяні потужності підприємств харчової промисло�

вості (цукрових, спиртових, дріжджових), олієжирових

комбінатів, потенційно придатні для організації на їх

основі виробництва біопалив.

Україна свого часу робила і робить багато спроб

інституційно актуалізувати виробництво біопалив. На�

приклад, у грудні 2006 р. Кабінет Міністрів України зат�

вердив Програму розвитку виробництва дизельного біо�

палива (далі — Програма) [26]. Програма спрямована на

створення джерел постачання українським аграріям па�

лива за стабільними цінами, створення для них гаранто�

ваного ринку збуту для продукції рослинництва, змен�

шення імпортозалежності за групою енергетичних то�

варів. Завданнями Програми було сприяння будівництву

заводів із виробництва біодизельного біопалива; ство�

рення регіональних зон інтенсивного вирощування ози�

мого і ярого ріпаку, забезпечення сільськогосподарсь�

ким товаровиробникам гарантованого збуту ріпаку, не�

обхідного для виробництва біопалива, оптимізація струк�

тури посівних площ вирощування цієї культури.

За висновками аналітиків, ріпакове насіння — куль�

тура з високим вмістом олії — є однією із найкращих

перспектив для розвитку виробництва біопалива в Ук�

раїні. Сільськогосподарські умови для вирощування

ріпаку в Україні є достатньо обнадійливі.

Для створення системи стратегічного управління

процесами кластеризації в сфері виробництва біопалив

необхідно провести аналіз організаційно� технологічних

змін, визначити ключові фактори досягнення економіч�

ного ефекту, опрацювати методичні підходи до регіо�

нальної кластерізації, забезпечити моніторинг розвит�

ку регіональних кластерних ініціатив із метою коригу�

вання можливиих проблем їх розвитку.

У тривалій перспективі кластеризація у виробництві

біопалива є, передусім інституційним пріоритетом у

організації інфраструктури, а також економічним у ре�

сурсовикористанні щодо підприємств агропромислово�

го комплексу. Виділяють також вірно, в плані розміщен�

ня кластерів регіональний аспект, зокрема, з відзначен�

ням того, що: "кластеризація, як основа аграрної по�

літики, повинна бути орієнтована на першочерговий роз�

виток аграрного виробництва в найбільш розвинутих

районах, не знижуючи рівень виробництва в інших рай�

онах. На основі зробленої стратегії аграрного вироб�

ництва області, слід визначити потенціал рівня розвит�

ку району, зокрема, наявність ресурсної бази, трудо�

вих ресурсів, транспортної інфраструктури, інновацій�

них проєктів, які реалізуються з питань розвитку галу�

зей сільського господарства і переробних підприємств.

Дані критерії дозволять визначити високоперспективні,

середньоперспективні і малоперспективні райони, тоб�

то визначити етапність формування кластерів по вироб�

ництву біопалива [15, с. 10—11].

Вирішення проблемних питань щодо динаміки роз�

витку кластерів із виробництва біопалив тісно коре�

люється з вирішенням продовольчої безпеки. Тому

аналіз можливостей із вирощування біосировини для

отримання біопалив слід проводити з урахуванням

реальної ситуації як з існуючими потребами в продук�
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тах харчування, так і з існуючими джерелами забезпе�

чення паливом як держави в цілому, так і окремих її ре�

гіонів.

Для нашої країни, як свідчать власні дослідження,

формування достатніх обсягів біосировини для вироб�

ництва відновлюваної енергії з метою забезпечення

енергетичної незалежності не є проблемою.

Маючи значний природно�кліматичний, соціально�

економічний та науковий потенціал, Україна може

збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської

продукції шляхом покращення культури землеробства,

освоєння інноваційних технологій і, виходячи з цього,

суттєво підвищити урожайність та валові збори сільсько�

господарських культур.

Організація виробництва біопалива не створить про�

блем для забезпечення населення продовольством.

Наші дослідження і розрахунки, вказують на можливість

використання не менше 10 млн га земель сільськогос�

подарського призначення [13; 16; 25] для виробництва

енергетичної сировини, а також зміна структури експор�

ту сільськогосподарської продукції із сировинної на

продукцію з доданою вартістю, формують необхідний

обсяг сировини, для переробки кластерними об'єднан�

нями на біопалива в кількості, що забезпечують енер�

гетичну незалежність аграрної галузі України.

Як логічно і всеохопно означено в праці Г.М. Калет�

ніка [15]: "Об'єднання підприємств у регіональні клас�

тери з замкнутим технологічним циклом виробництва

біопалива за схемою: виробництво біосировини — пе�

реробка біосировини — виробництво біопалива —

реалізація біопалива з чітко налагодженим плануванням

виробництва і централізованим фінансуванням усіх

робіт із виробництва біоенергетичної сировини та біо�

палива, дає змогу створити належні умови для стабіль�

ної роботи об'єднаних підприємств та знизити со�

бівартість виробництва біопалива шляхом розміщення

виконання на цих підприємствах корпоративних замов�

лень" [15, с. 11].

Вчений також, із практичної точки зору, зазначає,

що: "для формування кластеру з виробництва біоди�

зельного палива доцільно, щоб у його склад увійшли

наступні профільні підприємства та установи: науково�

освітні, які здійснюють наукові дослідження з проблем

виробництва альтернативних палив; підприємства

сільського господарства з вирощування ріпаку, де його

виробництво не буде основним видом продукції, а за�

мовленням на певну кількість насіння товарного ріпаку

для завантаження потужностей підприємств кластера,

що переробляють насіння на олію; переробні підприє�

мства з переробки насіння на олію, але виробництво

ріпакової товарної олії для цього підприємства не по�

винно бути основним видом продукції, а лише замов�

ленням кластера на певний обсяг олії для завантажен�

ня підприємств кластера з виробництва біодизельного

палива; підприємства�виробники, що переробляють

олію на біодизельне паливо, де виробництво біодизель�

ного палива буде основним видом продукції (підприєм�

ства�виробники біодизельного палива); підприємства,

що здійснюють реалізацію біодизельного палива. Інтег�

ратором кластеру з виробництва біодизельного палива

можуть виступати науково�освітні установи або підприє�

мства�виробники біопалива" [15, с. 11—12].

Планування діяльності з виробництва біодизельно�

го палива в кластерному формуванні здійснюється та�

ким чином, щоб взаєморозрахунки між підприємства�

ми�учасниками передбачали стимулювання виробницт�

ва сировини для біоенергетики: для зменшення витрат

на паливні матеріали у собівартості рослинницької про�

дукції. Учасники кластеру, що виробляють біодизель�

не паливо, мають, у першу чергу, передавати сільсько�

господарським підприємствам�учасникам, зокрема,

спеціалізованим на виробництві ріпаку, частину своєї

продукції (біодизельне паливо) в обсягах, які покрива�

ли б енергетичні потреби цих підприємств [15, с. 12]. У

свою чергу переробні підприємства, що виробляють

ріпакову оліїю мають, у першу чергу, передавати пер�

винним виробникам сільськогосподарської продукції

частину своєї побічної продукції (шрот) в обсягах, що

забезпечать потреби у кормах цих учасників кластера�

виробників насіння ріпаку. Водночас ціни мають бути

встановлені на рівні собівартості [15, с. 12].

Погоджуючись із наведеними цитатами й висновка�

ми інших науковців�дослідників піднятої проблеми заз�

начаємо, що кластеризацію відносимо до механізмів

сприяння інституційній спроможності системи забез�

печувати організаційну ефективність і досягати консо�

лідації зусиль, зменшення трансакційних витрат. Клас�

терізація виробництва біопалив — інституційно досяж�

ний спосіб забезпечення енергетичної незалежності

агропромислового комплексу, але за умови розроблен�

ня і реалізації заходів стимулюючої державної політи�

ки в цій сфері.

ВИСНОВКИ
Теоретико�методична систематизація ідеології і за�

сад кластеризації, оцінки прикладних аспектів функ�

ціонально�господарського спрямування, а також наші

авторські напрацювання дозволяють конструктивно

стверджувати, що кластеризація економіки є одним із

значимих чинників досягнення науково�технічного про�

гресу і забезпечення конкурентоспроможності. Визна�

чальною є роль кластеризації, як інституційного меха�

нізму консолідації ресурсів, на актуальних напрямах

підвищення ефективності господарювання, забезпечен�

ня сталості економічних систем за рахунок розвитку

пріоритетних галузей, якою, зокрема, є галузь біоенер�

гетики. Кластери у виробництві біопалив сприятимуть

підвищенню ресурсної ефективності агропромислово�

го комплексу, а головне — енергетичній незалежності.

Заміщення викопних вуглеводнів, виробленим кластер�

ними об'єднаннями біопалив, забезпечить формування

енергетичної незалежності агропромислового комплек�

су України.

Вважаємо, також, що у нинішній ситуації, яка скла�

лася в аграрній сфері, необхідна дієва державна

підтримка розвитку виробництва біопалив на засадах

кластеризації біоенергетичної галузі України.
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