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У контексті послаблення залежності більшості країн світу від ім-
порту традиційних енергоносіїв необхідним напрямом висту-
пає комплекс системних досліджень щодо пошуку та ефективного 
використання відновлюваних джерел енергопостачання, зокрема розвит-
ку біопаливної індустрії. Нагальною є необхідність паралельної реалі-
зації політики диверсифікації постачання та ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів із активним упровадженням політики 
конкуренції та інфраструктурних реформ у економіко-енергетичному 
секторі. Економічно розвинені країни приділяють значної уваги енер-
гозабезпеченню на засадах сталого розвитку, що визначає актуальність 
розробки комплексної системи напрямів і пріоритетів формування енер-
гетичної безпеки України на основі власного виробництва біопалив.
Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування й систематиза-
ція організаційно-інноваційних аспектів ефективного регулювання роз-
витку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні на різних 
рівнях управління.
Використано методико-практичні напрацювання українських вчених що-
до поділу України на природно-економічні райони. Застосовано методи 
системного аналізу, монографічний, графічний та абстрактно-логічний.
Розвиток національного виробництва біопалив сприяє ефективному вико-
ристанню наукового, економічного й трудового потенціалів та забезпечує 
оптимізацію біопаливної спеціалізації областей. На базі природно-еконо-
мічного району потрібно здійснювати формування основних економіч-
но-енергетичних пропорцій макрорегіонального розвитку та проводити 
балансові розрахунки виробництва і споживання біопалив. Формування 
конкурентоспроможного виробництва біопалив має відбуватись на прин-
ципах незалежності, самозабезпеченості, доступності й якості, поклавши 
за основу процеси кластеризації.
Необхідно активізувати процеси нарощування обсягів і частки спо-
живання відновлюваних енергетичних ресурсів, надаючи пріоритетне 
значення розвитку біопаливної індустрії. Біопалива є вагомим іннова-
ційним внеском у місцеве енергозабезпечення природно-економічних 
районів, областей, адміністративних районів та окремих агропромис-
лових підприємств для зростання конкурентоспроможності виробленої 
продукції.
Ключові слова: економічний розвиток, управління, державна енергетич-
на політика, відновлювана енергетика, біопаливна індустрія, природно-
економічний район.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. В умовах сьогодення паливно-
енергетичні ресурси зберігають своє гео-
стратегічне значення [1], характеризуються 
визначальною складовою соціально-економіч-
ного розвитку держави й слугують наріжним 
каменем для постійно зростаючих запитів  на-
селення щодо підвищення якісних характе-
ристик життя. На фоні зростання загального 
попиту на вичерпні енергоносії (та враховую-
чи зменшення їх запасів у надрах Землі) спо-
стерігається об’єктивна тенденція до відповід-
ного підвищення цін на них. Зростання цін на 
енергоресурси та, здебільшого, їх монопольні 
поставки змушують енергетично залежні кра-
їни диференціювати такі поставки, шукати 
альтернативні джерела енергії і прискореними 
темпами реалізовувати енергозберігаючі про-
грами [2].

Економіки багатьох країн, які є велики-
ми експортерами нафти й газу, зростають так 
швидко, що їхня потреба в енергії обмежує 
подальші обсяги експорту і посилює напруже-
ність на глобальному енергетичному, особливо 
нафтовому ринку. З великою ймовірністю мож-
на стверджувати, що якщо швидке економічне 
зростання триватиме, то протягом найближчих 
десятиліть головні постачальники енергоно-
сіїв можуть перетворитися на їх імпортерів, 
яким буде потрібна енергія для нових автомо-
білів, будинків і компаній, куплених чи ство-
рених за рахунок експортного енергетичного 
багатства [3]. 

У зв’язку зі зростаючими потребами ста-
рих і нових індустріально розвинутих країн 
у мінеральних ресурсах боротьба за контроль 
над їх поставками та формування транспорт-
них коридорів перетворюються у глобальний 
фактор. Слід відзначити, що навіть великі дер-
жави світу все рідше виступають поодинці [4]. 
Отже, якщо не враховувати процеси глобалі-
зації та не брати в них участі, то будь-який ри-
нок у недалекому майбутньому для нашої кра-
їни може стати закритим, де відоме негатив-
не ставлення до чужинців: не є виключенням 
західноєвропейський і північноамериканський 
ринки.

Відтак, енергетична безпека визначається 
кількісними й якісними показниками вико-
ристовуваних паливно-енергетичних ресурсів, 
розвиненістю транспортної інфраструктури, 
рівнями енергоспоживання та можливістю спо-
живання відновлюваних енергетичних ресур-
сів. Економічно розвинені країни приділяють 
значної уваги власній енергетичній безпеці, що 
визначає актуальність розробки комплексної 
системи напрямів і пріоритетів формування 

енергетичної безпеки України на різних рівнях 
управління.

В результаті суспільного прояву окресленої 
проблематики комплексний фактор взаємодії 
здебільшого кардинально протилежних інтере-
сів державних органів, країн і приватних фірм 
досить часто створює на енергетичному ринку 
непрозорі схеми розрахунків, які супроводжу-
ються порушенням рівноваги у світовій еконо-
міці через енергетичні кризи, ембарго, падіння 
темпів і рівнів видобутку та стрімким підви-
щенням цін. За таких умов найуспішнішими 
є підприємства з інноваційно-інвестиційними 
стратегіями розвитку. Необхідним напрямом 
у контексті послаблення залежності більшості 
країн світу від імпорту традиційних енергоно-
сіїв виступає комплекс системних досліджень 
щодо пошуку та ефективного використання 
відновлюваних джерел енергопостачання, зо-
крема розвитку біопаливної індустрії. Ство-
рення державними інституціями сприятливих 
умов для цього у короткий термін дозволяє 
вийти на міжнародні рубежі, здійснюючи інно-
ваційні розробки та впроваджуючи наукомісткі 
енерго- й ресурсозберігаючі технології. 

Світове виробництво та використання 
біо

(тобто 8,4 % від загальних обсягів палив), 
а в 2050 р. має становити близько 3,994 млрд т 
(79 %). Таким чином, у наступні 50 років спо-
живання відновлюваної енергії збільшиться 
майже в 10 разів [5]. 

Відповідно до прогнозних оцінок Міжна-
родного енергетичного агентства до 2030 р. 
світове виробництво біопалив збільшиться до 
150 млн  т нафтового еквівалента, що зумовить 
щорічне зростання темпів приросту виробни-
чих потужностей в межах 7–9 %. Як наслідок, 
світова частка біопалив у загальному обсязі 
споживання транспортного палива може до-
сягти 4–6 %. 

Нагальною  є необхідність паралельної ре-
алізації політики диверсифікації постачання 
й ефективного використання паливно-енерге-
тичних ресурсів із активним упровадженням 
політики конкуренції та інфраструктурних ре-
форм у паливно-енергетичному секторі. Така 
необхідність пов’язана з низкою об’єктивних 
причин. По-перше, реалізація політики кон-
куренції в країнах з перехідною економікою 
створює необхідне конкурентне середовище в 
секторах економіки, де під дією ринкових сил 
економічною діяльністю продовжують займа-
тись лише ті суб’єкти господарювання, які є 
ефективними в усіх аспектах, у тому числі в 
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енергетичному напрямі. В такий спосіб реалі-
зація політики конкуренції сприятиме струк-
турним змінам на користь розвитку більш 
енергоефективних галузей економіки. По-дру-
ге, інфраструктурні реформи в енергетичному 
секторі дають змогу знизити первинну енер-
гомісткість валового внутрішнього продукту 
за рахунок підвищення енергоефективності 
паливно-енергетичного сектору, а це приводи-
тиме до лібералізації ринку електрогенерації і 
використання таких тарифів на паливно-енер-
гетичні ресурси, які покриватимуть витрати та 
водночас стимулюватимуть ефективніше їхнє 
використання [6]. 

Складність проблеми розвитку енергети-
ки на сучасному етапі значною мірою визна-
чається співвідношенням кількісних і якісних 
характеристик економічного зростання. Остан-
нім часом провідні країни світу перейшли до 
якісно нового типу економічного зростання, 
основними складовими елементами якого є: 
глобальний технологічний переворот; перехід 
від ресурсопоглинаючої моделі економічного 
розвитку до наукомісткої, інформаційної та 
відновлюваної моделі; збільшення продуктив-
ності всіх факторів суспільного виробництва 
в результаті планомірного зростання питомих 
витрат наукомістких, високопродуктивних тех-
нологій та підвищення добробуту населення за 
рахунок якості матеріальних і духовних благ 
[7]. Потреби економічної діяльності в зовніш-
ній екосистемі для поновлення сировинних ре-
сурсів “на вході” та утилізації відходів “на ви-
ході” мають обмежуватись рівнями екологічної 
безпеки. Через наявність суттєвих екологічних 
чинників і значну обмеженість світових запасів 
невідновлюваних енергоресурсів, існує певна 
межа розвитку енергетики та тісно пов’язаної 
з нею економіки [8].

У світі відбуваються зміни у підходах до 
формування енергетичної політики держав: 
здійснюється перехід від застарілої моделі 
функціонування енергетичного сектору, в якому 
домінували великі виробники, викопне паливо, 
неефективні мережі, недосконала конкуренція 
на ринках природного газу, електроенергії, 
вугілля – до нової моделі, в якій створюється 
більш конкурентне середовище, вирівнюються 
можливості для розвитку й мінімізується до-
мінування одного з видів виробництва енергії 
або джерел та/або шляхів постачання пали-
ва.  Водночас надається перевага підвищенню 
енергоефективності й використанню енергії 
із відновлюваних та альтернативних джерел. 
Це ставить перед Україною нові економічні та 
технологічні виклики, але водночас відкриває 
нові можливості для пошуку та впровадження 

інноваційних розробок у галузі видобутку, пе-
реробки викопних видів палива, виробництва, 
трансформації, постачання і споживання енер-
гії, що визначає потребу у формуванні нової 
енергетичної політики держави [9]. 

Ринок біопалив в Україні лише починає 
формуватися. Основні причини його повіль-
ного розвитку – це низький рівень екологічної 
свідомості споживачів та відсутність підтрим-
ки держави, адже в усьому світі виробництво 
біопалив є дотаційним. Величезною пробле-
мою є й те, що більша половина сировини, 
з якої можна було б виготовляти біологічне 
пальне, постачається у країни Європи, а не 
використовується для власних потреб, хоч для 
цього в Україні є відповідний законодавчий, 
науковий і технічний потенціал [10]. 

У сільськогосподарських підприємствах 
щорічно зростає собівартість продукції, що 
значною мірою зумовлено постійним подо-
рожчанням використовуваних енергетичних 
матеріалів, вироблених із природних ресур-
сів, таких як пально-мастильні матеріали, до-
брива, а також природний газ. Здешевити ці 
ресурси можливо за рахунок альтернативного 
їх виробництва із сільськогосподарської про-
дукції, технології якого опрацьовано світовою 
і вітчизняною наукою, практично застосовува-
ні в багатьох країнах світу й експерименталь-
но перевірені в Україні [11]. У цьому напряму 
очевидним є той факт, що біомаса є найбільш 
сильним і прогресивно зростаючим сектором 
відновлюваної енергетики. Її використання 
має великий економічний ефект: дозволяє по-
кращити енергетичну ситуацію в результаті  
економії невідновлюваних ресурсів, ширше 
розвивати промисловість і знизити рівень по-
бутових та інших видів відходів [12].

Мета дослідження полягає у науково-прак-
тичному обґрунтуванні й систематизації орга-
нізаційно-інноваційних аспектів ефективного 
регулювання розвитку конкурентоспроможно-
го виробництва біопалив в Україні на різних 
рівнях управління та розробки пропозицій 
щодо удосконалення інструментів діючого еко-
номічного механізму. 

Матеріал і методи дослідження. Сучас-
ний стан стагнації, у якому знаходиться еко-
номіка нашої держави, взагалі не може бути 
трампліном для подальшого розвитку будь-якої 
галузі. Тому важливого смислового значен-
ня набуває маркетинговий висновок: успішно 
діяти в ситуації, що безперервно змінюється, 
здатен той, хто не просто стежить за змінами, 
а використовує найповнішу інформацію для 
оперативного коригування своєї бізнесової ді-
яльності. Стратегічним напрямом у концепції 
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державного управління національною еконо-
мікою має стати реформування адміністратив-
но-територіального поділу України. Територія 
нашої держави характеризується своєю нео-
днорідністю за природними й економічними 
умовами, забезпеченістю ресурсним потенці-
алом, чисельністю та складом місцевого на-
селення, історично-географічними умовами 
становлення, рівнем і структурою розвитку 
напрямів господарювання. Проведене в Укра-
їні розподілення на три економічних райони 
(об’єднували в собі господарства й організації 
значної кількості областей та орієнтувалися 
на загальнодержавний (всесоюзний) розподіл 
праці), що існували до 80-х років минулого 
століття, в реальності не відображають об’єк-
тивних природно-історичних характеристик, 
які відзначаються незалежністю існування від 
соціально-економічного розвитку як країни 
загалом, так і окремо взятих областей. Тери-
торіальне управління необхідно здійснювати 
на основі створеної відповідної структури ад-
міністративно-територіального поділу Укра-
їни, що тісно переплітається з економічними 
структурами місцевих органів управління. 
В умовах сьогодення центральні органи керів-
ництва втратили більшість своїх функціональ-
них зв’язків, у тому числі методологічних і ор-
ганізаційних, з обласними організаціями, які, в 
свою чергу, мають незначний вплив на районні 
та міські економічні служби.

Важливо усвідомити закономірність, за 
якої державні органи управління й сфера функ-
ціонування суспільного життя мають бути чіт-
ко розмежовані. Зв’язок між ними потрібно 
здійснювати тільки на економічній і правовій 
основі, та лише в ряді випадків – адміністра-
тивній. В умовах переходу до ринкової еконо-
міки, зменшення адміністрування й надання 
широких прав регіональним утворенням, ра-
йонування території має зазнати кардиналь-
них змін. У його основу слід покласти ідею 
посилення регіональних зв’язків у країні та 
вдосконалення територіального поділу держа-
ви [13]. Все це є передумовою поділу України 
на економіко-географічні райони. Такі райони 
являють собою великі за площею, населенням 
і господарським потенціалом соціально-еко-
номічні комплекси, що формуються у межах 
кількох суміжних адміністративних областей. 
Економіко-географічні райони відзначаються 
своєрідною спеціалізацією у загальноукра-
їнському поділі праці (зовнішня функція) й 
комплексним розвитком господарства [14]. 
Спеціалізація районів формується під впливом 
різних чинників: природних (природні умови 
та ресурси), суспільних (потреби населення й 

господарства, кількість і якість робочої сили, 
економічний та фінансовий потенціал, науко-
во-технічна база), особливостей географічного 
положення й історичного розвитку території. 
Спеціалізація кожного економічного району 
означає, що він є ланкою національного комп-
лексу України в результаті участі населення 
у виробництві товарів і послуг для інших ре-
гіонів. Комплексний розвиток господарства 
передбачає максимальне задоволення потреб 
населення й господарств району за рахунок 
місцевих ресурсів. На відміну від одиниць 
адміністративно-територіального поділу еко-
номіко-географічні райони не мають органів 
управління. Регулювання економічних і соці-
альних процесів на їх території відбувається 
на основі реалізації програм соціально-еконо-
мічного розвитку.

На практиці поки що не реалізована жод-
на зі схем запропонованого нового району-
вання, хоча вченими розроблено їх декілька. 
Найпоширенішими є схеми, за якими про-
понується виділяти 6 або 9 районів. Однією 
з головних ознак формування економічного 
(природно-економічного) району є наявність 
великого міського центру (ядра), до якого тяжіє 
територія району. Такими центрами в Україні 
є міста-мільйонники (Київ, Харків, Одеса, До-
нецьк, Дніпропетровськ і Львів). Відповідно 
виділяють такі природно-економічні райони: 
1. Центральний (Київська, Житомирська, Ві-
нницька, Черкаська й Чернігівська області). 
2. Північно-Східний (Харківська, Полтавська 
та Сумська області). 3. Східний (Донецька й 
Луганська області). 4. Центрально-Східний 
(Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоград-
ська області). 5. Західний (Волинська, Рівнен-
ська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська, 
Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівець-
ка області). 6. Південний (Одеська, Миколаїв-
ська, Херсонська області та АР Крим). Також 
використовують схему природно-економічного 
районування (яку ми вважаємо найбільш при-
йнятною для оперування під час проведення 
досліджень за обраною проблематикою), згід-
но з якою виділяють 9 районів: 1. Столичний 
(Київська, Чернігівська, Житомирська області). 
2. Північно-Східний (Харківська, Полтавська, 
Сумська області). 3. Донецький (Донецька, 
Луганська області). 4. Придніпровський (За-
порізька, Дніпропетровська області). 5. Цен-
тральний (Кіровоградська, Черкаська облас-
ті). 6. Подільський (Вінницька, Хмельницька, 
Тернопільська області). 7. Карпатський (Львів-
ська, Івано-Франківська, Закарпатська, Черні-
вецька області). 8. Північно-Західний (Волин-
ська, Рівненська області). 9. Причорноморський 
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(Одеська, Миколаївська, Херсонська області та 
Автономна Республіка Крим) [13, 14]. Фактичне 
територіальне управління природно-економіч-
ним розвитком в Україні здійснюється в межах 
найбільших одиниць адміністративно-територі-
ального поділу, яких в Україні, як відомо, є 27: 
24 області, Автономна Республіка Крим, міста 
Київ і Севастополь [14]. Перелічені природно-
економічні райони вирізняються різними еконо-
міко-виробничими характеристиками. Так, До-
нецький район є індустріально найпотужнішим 
районом з переважаючим розвитком важкої 
промисловості; Придніпровський, Північ-
но-Східний і Столичний – високоіндустріальні 
й водночас агропромислові райони з потужним 
науково-технічним потенціалом; Центральний, 
Подільський і Північно-Західний райони ма-
ють здебільшого агропромислову спеціаліза-
цію, а для Карпатського і Причорноморського 
районів характерним є промислово-аграрний 
і туристично-рекреаційний напрями розвитку. 
Причорноморський район, крім цього, має най-
більш розвинуте портово-морське господарство 
в Україні.

Для розв’язання окреслених завдань дослі-
дження було застосовано методи системного 
аналізу, монографічний, графічний та абстрак-
тно-логічний.

Результати дослідження та обговорення. 
В сучасних умовах темпи збільшення спожи-
вання невідновлюваних енергетичних ресурсів 
(нафта і нафтопродукти, вугілля, газ природ-
ний) в середньому становлять 3–4 % на рік. 
Таке значення є досить суттєвим показником: 
щорічний приріст у 4 % означає збільшення їх 
споживання за 30 років утричі, а за 100 років – у 
50 разів, тобто використання енергоносіїв ви-
переджає прирости народжуваності населення 
на планеті. Усі живі організми, окрім людини, 
протягом свого еволюційного розвитку присто-
сувалися до існування за рахунок використан-
ня відновлюваних енергетичних ресурсів. Така 
стратегія споживання енергії в умовах Землі 
відзначається єдиним прийнятним напрямом 
стійкого розвитку та стабільності існування 
планети. Саме тому можливість широкого ви-
користання відновлюваних джерел енергії у 
світовому розрізі протягом останніх років роз-
глядається досить уважно, що має також пере-
ваги й у контексті охорони природного середо-
вища. Наразі відмічається стійка тенденція до 
стабільного зростання частки відновлюваних 
енергетичних ресурсів, щоб здійснювати опти-
мізацію загальної структури паливно-енерге-
тичного балансу. Високий рівень ефективного 
споживання енергоносіїв має бути досягнутий 
на основі постійного стимулювання енерго-

зберігаючих заходів суб’єктами відносин у всіх 
галузях енергоспоживання на економічно ви-
гідних умовах, досягаючи найвищого ефекту 
за використання відновлюваних енергоресур-
сів. Відтак, для проведення планової стратегії 
модернізації паливно-енергетичного комп-
лексу нашої держави потрібно підвищувати 
ефективність споживання енергії та здійсню-
вати повномасштабне використання віднов-
люваних енергоносіїв, зокрема біопалив на 
різних рівнях управління.

Світова економічна практика переконливо 
доводить, що у переважній більшості випадків 
запровадження системного переходу до при-
ватної власності в енергетичній сфері дозволяє 
здійснити реалізацію найефективніших органі-
заційно-управлінських моделей господарюван-
ня. Приватні підприємства енергетичної галузі, 
в тому числі біопаливної індустрії, за своєю 
природою більш ефективні, ніж державні. Це, 
насамперед, пов’язано з тим,  що ринкова еконо-
мічна система створює дієві стимули до підви-
щення ефективності, чого немає в державному 
секторі. В менеджерів енергетичних приватних 
підприємств є сильний власний стимул, щоб 
ефективно працювати, – збільшення власних 
доходів з отриманого прибутку. При цьому, не-
залежно від того чи працює приватна фірма в 
умовах конкуренції або монополії, зменшення 
витрат завдяки ефективному управлінню спри-
яє збільшенню прибутків. Водночас керівник 
державного відомства, який досягає ефектив-
ності у своїй діяльності, не отримує вагомої 
власної вигоди, тобто частини прибутку, отже у 
державному секторі менше стимулів для того, 
щоб турбуватись про зниження витрат. У більш 
широкому змісті в ринковій системі закладений 
чіткий критерій ефективності приватної фірми 
– співвідношення отриманих прибутків і збит-
ків. Ефективно працююча фірма буде рента-
бельна, тому вона успішна й здатна виживати, 
процвітати та розвиватись у змінних ринкових 
умовах. Натомість, неефективне підприємство 
нерентабельне, воно деградує, через деякий час 
банкрутує й перестає існувати. Однак немає та-
кого ж точного тесту, за допомогою якого можна 
оцінити ефективність або неефективність дер-
жавного відомства. Марнотратство бюрократії 
породжує неефективну діяльність суспільних 
органів управління, що зводить нанівець запро-
ваджувану економію витрат на забезпечення та 
координацію виробництва.

Актуальним напрямом сучасного періоду 
розвитку України є інтеграція її економічної 
системи у європейську та світову економіки, 
що має дати стратегічні вигоди від участі у 
світовому розподілі праці. Водночас входжен-
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ня до ринкової системи світової економіки має 
нерозривно супроводжуватись налагодженням 
серійного виробництва конкурентоспромож-
ної продукції як за вартісними, так і якісними 
показниками. Подальше розширення міжна-
родного економічного співробітництва нашої 
держави потребує впровадження енергетич-
ної політики відповідно до політичних рішень 
провідних держав світу, насамперед європей-
ського співтовариства, що поставили за мету 
перехід до сталого розвитку економіки. При 
цьому невідповідність енергетичної політики 
й практичних дій України в зазначеній сфері 
діяльності може поставити нас у дискриміна-
ційне становище, яке пов’язане з комплексом 
проблем у забезпеченні виробництва енерго-
носіями та їх раціональним використанням, а 
також зростанням ймовірності загроз енерге-
тичної і економічної безпеки.

Енергозабезпечення України є однією із 
найскладніших і проблемних ланок управлін-
ня, від розв’язання якої буде безпосередньо за-
лежати можливість якнайшвидшого подолання 
кризових процесів у національній економіці. 
Насамперед, необхідно забезпечити високу 
ефективність використання вітчизняних енер-
гетичних ресурсів (вугілля, газу природного і 
нафти), що сприятиме зменшенню енергетичної 
імпортозалежності нашої країни (табл. 1). 

Статистичні дані вказують, що власна за-
безпеченість основним енергетичним ресур-
сом – газом природним (включаючи газ нафто-
вий попутний) у середньому становить 45,1 %. 
Нафта сира (включаючи газовий конденсат) 

має ще меншу забезпеченість, яка дорівнює 
39,5 %. Найкращий рівень забезпеченості 
спостерігається за вугіллям – 76,1 %. Поміт-
не зменшення споживання первинних енерге-
тичних ресурсів у 2015–2018 рр. пов’язано із 
тим, що у статистичних щорічниках наведено 
й розраховано дані без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони прове-
дення антитерористичної операції.

Загалом забезпеченість України за наве-
деними первинними енергетичними ресурса-
ми становить 53,6 %, що за світовими стан-
дартами дозволяє віднести нашу державу до 
середнього рівня енергетичної залежності. 
Виявлений дефіцит первинних паливно-
енергетичних ресурсів у 46,4 % покривається 
шляхом їх імпорту (у переважній більшості із 
Росії до 2014 року). Однак, відповідно до сві-
тових стандартів енергетичної безпеки, поста-
чання енергоносіїв з однієї країни-імпортера 
для енергетично залежної держави не має 
перевищувати 25 % від загального дефіциту 
або ж потрібно здійснювати нарощування 
у споживанні власних відновлюваних джерел 
енергії на економічно вигідному рівні. Ана-
ліз результатів зведеного енергетичного ба-
лансу України за період 2010–2018 рр. вказує 
на вирівнювання в структурі енергоспожи-
вання між природним газом (34,7 %) та ву-
гіллям і торфом (33,5 %), що є позитивним 
аспектом у формуванні енергозабезпечення 
країни, враховуючи значні власні запаси ву-
гілля (рис. 1).

Таблиця 1 – Загальне споживання та власне видобування основних первинних енергетичних ресурсів 
                      в Україні, 2001–2018 роки

Роки

Вугілля, млн т Газ природний, млрд м3 Нафта, млн т

загальне 
спожи-
вання

власне 
виробни-

цтво

забезпе-
ченість, 

%

загальне 
спожи-
вання

власне 
виробни-

цтво

забезпе-
ченість, 

%

загальне 
спожи-
вання

власне 
вироб-
ництво

забезпе-
ченість, 

%

2000–2004 64,6 60,6 93,8 68,4 18,9 27,6 18,4 3,9 21,2

2005–2009 67,8 59,1 87,2 64,7 21,2 32,8 14,1 4,3 30,5

2010–2014 67,8 58,7 86,6 51,3 20,6 40,2 6,7 3,2 47,8

2015 45,3 30,2 66,0 32,8 19,9 60,4 4,0 2,5 65,0

2016 48,7 31,6 78,2 34,0 20,0 66,9 3,6 2,3 61,1

2017 42,7 24,2 64,9 31,5 20,5 65,1 3,0 2,2 73,3

2018* 44,5 26,1 58,6 32,3 21,0 65,0 3,2 2,3 71,9

Середнє
значення 54,5 41,5 76,1 45,0 20,3 45,1 7,6 3,0 39,5

*дані попередні
Джерело: Статистичні щорічники України та розрахунки автора.
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Негативним чинником виступає зменшен-
ня споживання нафти сирої та нафтопродуктів 
у середньому до 9,6 %, а також здійснення ім-
портування значної кількості нафтопродуктів, 
проте це дає стимул для розвитку біопаливного 
виробництва. Також у виробництві електрое-
нергії майже п’ята частина припадає на атом-
ні електростанції (19,2 %), подальша експлу-
атація яких є дуже небезпечною (враховуючи 
попередній як власний, так і світовий сумний 
досвід). Використання відновлюваних джерел 
енергії в Україні йде занадто низькими темпа-
ми, тому їх вклад у енергетичний баланс краї-
ни є досить низьким (1,7 %). Для нарощування 
у структурі вітчизняного енергоспоживання 
обсягів паливно-енергетичних ресурсів, от-
римуваних із відновлюваних джерел енергії, 
уряду потрібно інтенсивно здійснювати ор-
ганізаційну роботу та сприяти збільшенню 
кількості об’єктів альтернативної енергетики 
різних форм власності за найперспективніши-

ми технологічними розробками щодо виробни-
цтва й споживання біопалив.

Отже, існуюча на сьогодні структура спо-
живання паливно-енергетичних ресурсів у 
державі є загрозливою для енергетичної та 
національної безпеки. Потреби в енергоспо-
живанні тільки на 50 % покриваються за раху-
нок вітчизняних джерел, у той час як близько 
75 % необхідного обсягу газу природного та 
85 % нафти сирої і нафтопродуктів нашій кра-
їні доводиться імпортувати. За таких умов прі-
оритетним завданням виступає пошук управ-
лінських заходів формування енергетичної 
політики на основі розвитку конкурентоспро-
можного виробництва біопалив для зміцнення 
енергетичної і економічної безпеки областей 
та України загалом.

Науково-методологічний підхід щодо фор-
мування організаційно-функціональних струк-
тур економіко-енергетичних систем України 
схематично представлено на рисунку 2. 

Рис. 1. Структура енергоспоживання України, 2010–2018 рр.
Джерело: сформовано автором на основі статистичних щорічників України.

Рис. 2. Взаємозалежність різнорівневих економіко-енергетичних систем України. 
       Джерело: сформовано автором.
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На загальнодержавному рівні основними 
завданнями уряду України з питань забезпечен-
ня ефективного використання енергетичних ре-
сурсів є: проведення єдиної державної політики 
у сфері використання енергетичних ресурсів та 
енергозбереження; забезпечення збільшення 
частки нетрадиційних і альтернативних видів 
палива у балансі попиту та пропозиції енергоно-
сіїв; створення державної системи моніторингу 
виробництва, споживання, експорту й імпорту 
енергоносіїв; удосконалення системи обліку та 
контролю за споживанням енергетичних ресур-
сів; забезпечення функціонування єдиної систе-
ми нормування питомих витрат енергетичних 
ресурсів у суспільному виробництві. Контроль 
за технічним станом об’єктів, режимами енер-
госпоживання, дотримання вимог безпеки здій-
снюють відповідні державні інспекції, а також 
відповідні комісії з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки й надзвичайних ситуацій, функції і 
повноваження яких слід чітко регламентувати 
законами та іншими нормативно-правовими 
актами для того, щоб забезпечити баланс інте-
ресів громадян, держави й власників енергетич-
них об’єктів.

Водночас пріоритетними напрямами стра-
тегічного розвитку енергозабезпечення природ-
но-економічних районів та областей країни, що 
підлягають розв’язанню, є: освоєння економіч-
но досяжних регіональних (місцевих) покладів 
горючих копалин, вторинних енергетичних ре-
сурсів, нетрадиційних і відновлюваних джерел 
енергії та потенціалу енергозбереження; забез-
печення розвитку власних децентралізованих 
джерел генерації електричної і теплової енергії 
з досягненням необхідного рівня енергетичної 

та екологічної безпеки; ліквідація дефіциту ко-
тельно-пічного палива для комунально-побуто-
вої сфери й населення; попередження виникнен-
ня монополізму та забезпечення справедливої 
конкуренції у сфері постачання енергетичних 
ресурсів регіональним споживачам. Для реалі-
зації зазначених напрямів розвитку місцеві (ре-
гіональні) органи розробляють і затверджують 
у встановленому порядку відповідні програми.

Належна організація державного регулю-
вання національним і регіональним енергоза-
безпеченням на основі розвитку біопаливної 
індустрії потребує передбачення на законодав-
чому рівні повноважень та сфер відповідаль-
ності центральних і обласних органів влади у 
питаннях економічного, технологічного та гос-
подарського управління загальнодержавними й 
регіональними системами енергозабезпечення 
(табл. 2).

Аналізуючи наведені результати слід від-
значити, що розвиток національного виробництва 
біопалив сприяє ефективному використанню нау-
кового, економічного й трудового потенціалів та 
забезпечує оптимізацію біопаливної спеціалізації 
областей. На базі природно-економічного райо-
ну потрібно здійснювати формування основних 
економічно-енергетичних пропорцій макрорегі-
онального розвитку та проводити балансові роз-
рахунки виробництва і споживання біопалив. Цей 
рівень найоптимальніше узгоджує виробничу, 
адміністративну, інфраструктурну й природно-ре-
сурсну системи, формуючи стратегію та загальні 
темпи розвитку національного конкурентоспро-
можного виробництва біопалив.

Розглянемо споживання різних видів твер-
дого палива в розрізі природно-економічних 

Таблиця 2 – Функціональний зміст різних рівнів регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні

Національний рівень Рівень природно-економічного Обласний рівень

1. Формування та дотримання 
національної енергетичної стра-
тегії.
2. Прийняття гармонізованої до 
ЄС нормативно-правової бази 
розвитку біоенергетики.
3. Розробка національних про-
грам виробництва та споживан-
ня біопалив на обласних рівнях.
4. Дотримання збалансованого 
виробництва біопалив облас-
тями.
5. Дієва підтримка енергетично 
залежних областей.

1. Розробка концепції довго- та серед-
ньострокового біопаливного розвитку 
природно-економічного району.
2. Дотримання ритмічності та пропор-
ційності виробництва біопалив у при-
родно-економічному районі.
3. Розробка міжобласних програм фор-
мування сировинної бази та розвитку 
біопаливного виробництва.
4. Сприяння утворенню кластерів з 
виробництва біопалив.
5. Вирішення кризових ситуацій у 
енергетичній галузі області.

1. Вибір пріоритетів та обґрунтування 
стратегії розвитку виробництва біопалив 
на основі власного ресурсного забезпе-
чення.
2. Планування темпів зростання потуж-
ностей виробництва біопалив на основі 
впровадження інновацій та направлення 
інвестицій.
3. Бюджетне наповнення та регулювання 
обласного біопаливного виробництва.
4. Визначення зовнішнього вектора 
розвитку області на основі спеціалізації 
біопаливного виробництва.
5. Заходи з охорони довкілля.

         Джерело: розроблено та сформовано автором.
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районів для встановлення пріоритетності ство-
рення перспективних регіональних центрів з 
виробництва твердого біопалива (табл. 3).

Отримані в таблиці 3 значення дають під-
ставу стверджувати про необхідність розвитку 
промислового виробництва паливних брикетів 
і гранул у семи природно-економічних райо-
нах (Столичному, Подільському, Центрально-
му, Причорноморському, Північно-Східному, 
Карпатському й Північно-Західному), що доз-
волить повністю відмовитись від використання 
вугілля. Цей процес необхідно забезпечити за 
рахунок будівництва заводів різної потужнос-
ті, враховуючи показники споживання вугілля 
кожним природно-економічним районом. Роз-
рахункова потужність заводів має бути такою, 
щоб не тільки досягнути нульового балансу 
за споживанням вугілля, але й забезпечити на 
перспективу зростання частки внутрішнього 
використання твердих видів біопалив, маючи 
при цьому виробничі потужності для виходу на 
перспективні зовнішні біоенергетичні ринки. 

Враховуючи те, що Придніпровський природ-
но-економічний район споживає трохи більше 
четвертої частини (27,0 %) паливних гранул 
і брикетів, він також є досить перспективним 
для розгортання будівництва твердопаливних 
заводів, що дозволить знизити частку викори-
стання вугілля у цьому районі. Проте цей про-
цес можна здійснити лише за умови формуван-
ня потужної і стабільної сировинної бази [15].

Подальший розвиток виробництва твердо-
го біопалива буде забезпечувати розширення 
технологій комбінованого генерування елек-
тричної та теплової енергії, яку отримувати-
муть за переробки дешевих біологічних ре-
сурсів. Як додатковий ефект також потрібно 
розглядати розвиток вітчизняного біоенерге-
тичного машинобудування.

Для встановлення першочерговості будів-
ництва індивідуальних установок і заводів з 
виробництва біогазу розглянемо споживання 
газу природного в розрізі природно-економіч-
них районів України (табл. 4).

Таблиця 3 – Характеристика споживання різних видів твердого палива в розрізі природно-економічних
                     районів України, середні значення за 2000–2016 рр.

Природно-економіч-
ний район України

Вугілля,
2000–2016 рр.

Дрова для опалення,
2000–2016 рр.

Паливні брикети 
   та гранули, 2013–2016 рр.

тис. т % ранг тис. м3

щільних % ранг тис. т % ранг

Північно-Західний 190,0 0,3 9 302,4 10,6 4 4,3 2,5 8
Карпатський 5223,2 8,1 3 518,2 18,1 2 8,0 4,7 7
Подільський 2410,2 3,7 6 284,5 9,9 5 18,5 10,8 3
Столичний 2556,5 4,0 5 834,0 29,1 1 49,9 29,2 1
Північно-Східний 2854,6 4,4 4 374,6 13,1 3 13,2 7,7 5
Центральний 778,5 1,2 7 199,5 7,0 6 11,9 6,9 6
Придніпровський 15937,5 24,7 2 53,1 1,9 9 46,2 27,0 2
Донецький 34278,1 53,0 1 100,8 3,5 8 2,6 1,5 9
Причорноморський 421,5 0,6 8 194,3 6,8 7 16,7 9,7 4
Всього по Україні 64650,1 100,0 – 2861,4 100,0 – 171,3 100,0 –

Джерело: сформовано автором на основі статистичних щорічників України та власні розрахунки.

Таблиця 4 – Характеристика споживання газу природного в розрізі природно-економічних районів України, 
                     середні значення за 2000–2016 рр.

Природно-економічний район України
Газ природний, 2000–2016 рр.

млн м3 % ранг
Північно-Західний 1831,2 3,2 9
Карпатський 6112,6 10,5 5
Подільський 3359,7 5,8 7
Столичний 8505,3 14,6 4
Північно-Східний 8756,6 15,1 3
Центральний 3146,4 5,4 8
Придніпровський 8996,0 15,5 2
Донецький 11610,4 20,0 1
Причорноморський 5753,2 9,9 6
Всього в Україні 58071,4 100,0 –

Джерело: сформовано автором на основі статистичних щорічників України та власні розрахунки.
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Наведені в таблиці 4 результати розрахун-
ків вказують на незначне споживання газу при-
родного в Північно-Західному (1831,2 млн м ), 
Центральному (3146,4 млн м ), Подільсько-
му (3359,7 млн м ) та Причорноморському 
(5753,2 млн м ) природно-економічних райо-
нах, що сумарно становить 24,3 %. У цих ра-
йонах необхідно,  насамперед, розгортати ви-
робництво біогазу у відповідних обсягах для 
заміни споживання газу природного. У подаль-
шому розвиток виробництва біогазу потрібно 
розвивати у Карпатському (6112,6 млн  м ), 
Столичному (8505,3 млн м ) й Північно-Схід-
ному (8756,6 млн м ) природно-економічних 
районах, які разом споживають 40,2 % газу 
природного. Що стосується Придніпровського 
та Донецького природно-економічних районів, 
то вони мають зменшувати споживання газу 
природного за рахунок використання вугілля 
й нарощування потужностей із виробництва 
твердих і рідких видів біопалива [16].

Для встановлення першочерговості будів-
ництва заводів з виробництва біодизельного 
палива та біоетанолу було розглянуто спожи-
вання газойлів (палива дизельного) і бензину 
моторного в розрізі природно-економічних ра-
йонів України (табл. 5).

Отримані результати вказують на необхід-
ність будівництва біодизельних заводів у При-
чорноморському (15,1 %), Столичному (14,6 %
та Карпатському (14,4 %) природно-економіч-
них районах, які в загальному споживають 
44,1 % (2399,9 тис. т) газойлів. Північно-Схід-
ний (13,3 %), Придніпровський (13,1 %) та До-
нецький (10,3 %) природно-економічні райони 
посідають другу позицію, сумарно спожива-
ючи 36,7 % (1998,7 тис. т) дизельного палива. 
Третє місце належить Подільському (8,7 %), 
Центральному (5,6 %) та Північно-Західно-

му (4,9 %) районам, частка яких у споживан-
ні дизельного палива разом становить 19,2 %  
(1044,3 тис. т). За становлення біодизельного 
виробництва в Причорноморському природ-
но-економічному районі найбільші потужнос-
ті потрібно зосередити в Одеській області й 
АР Крим, Столичному – Київській області, 
Карпатському – Львівській і Івано-Франків-
ській областях, враховуючи найбільше спожи-
вання ними дизельного палива [17].

Розглядаючи резерви розвитку біоетаноль-
ної індустрії в Україні, слід вказати на пріори-
тетність Столичного (20,4 %), Причорномор-
ського (15,0 %) і Придніпровського (13,8 %) 
природно-економічних районів, які в загаль-
ному використовують 49,2 % (1872,6 тис. т) 
бензину моторного. Друга позиція належить 
Карпатському (12,9 %), Північно-Східному 
(11,5 %) та Донецькому (9,8 %) природно-еко-
номічним районам, що сумарно споживають 
34,2 % (1302,8 тис. т). Третє місце посідають 
Подільський (7,7 %), Центральний (5,0 %) і 
Північно-Західний (3,9 %) райони, частка яких 
у споживанні бензину моторного становить 
16,6 % (632,8 тис. т). Що стосується становлен-
ня біоетанольного виробництва, то в Столично-
му природно-економічному районі найбільші 

потужності потрібно зосередити в Київській 
області, Причорноморському – Одеській об-
ласті й АР Крим, Придніпровському – Дніпро-
петровській і Запорізькій областях, врахову-
ючи найбільше споживання ними бензинових 
видів палива [17].

Загалом слід відзначити, що Причорномор-
ський і Столичний природно-економічні райо-
ни потребують одночасного першочергового 
розвитку біодизельної та біоетанольної інду-
стрії. Тому тут актуальним буде розгляд щодо 
забезпечення процесів кластеризації під час 

Таблиця 5 – Характеристика споживання дизелю та бензину моторного в розрізі природно-економічних
                      районів України, середні значення за 2000–2016 рр.

Природно-економічний район 
України

Дизельне паливо,
2000–2016 рр.

Бензин моторний, 
2000–2016 рр.

тис. т % ранг тис. т % ранг
Північно-Західний 264,4 4,9 9 147,7 3,9 9
Карпатський 785,6 14,4 3 490,4 12,9 4
Подільський 473,5 8,7 7 291,8 7,7 7
Столичний 792,5 14,6 2 775,4 20,4 1
Північно-Східний 726,3 13,3 4 439,3 11,5 5
Центральний 306,4 5,6 8 193,3 5,0 8
Придніпровський 713,2 13,1 5 524,3 13,8 3
Донецький 559,2 10,3 6 373,1 9,8 6
Причорноморський 821,8 15,1 1 572,9 15,0 2
Всього в Україні 5442,9 100,0 – 3808,2 100,0 –

Джерело: сформовано автором на основі статистичних щорічників України та власні розрахунки.



61

econommeneg.btsau.edu.ua                                                                                                Економіка та управління АПК, 2019, № 2

формування промислового виробництва біоди-
зеля й біоетанолу.

Конструктивний план біоенергетичного 
розвитку природно-економічного району має 
складатися з трьох взаємопов’язаних основних 
елементів: концепції розвитку, стратегічної 
програми й оперативних індикативних планів, 
які в сукупності складають одне ціле та пов’я-
зані між собою (рис. 3).

Запропонований план економіко-енерге-
тичного розвитку містить п’ять стратегічних 
напрямів: 1) організація й розвиток біопалив-
ної індустрії природно-економічного райо-
ну; 2) розвиток біопаливної інфраструктури; 
3) становлення регіонального енергетичного 
менеджменту та маркетингу, а також транскор-
донне співробітництво; 4) розвиток людських 
ресурсів соціальної сфери й матеріальних 
зв’язків; 5) покращення екологічної ситуації 
природно-економічного району.

Вирощування біоенергетичних культур 
для промислового виробництва біопалив стає 
прогресуючим напрямом, оскільки здійснює 
стабілізуючий вплив на внутрішній енергетич-
ний ринок кожної держави. У контексті ска-
заного, рушійною силою світових досліджень 
з розробки технологій вирощування біомаси 
польових культур є конкурентна боротьба за 
зменшення рівня собівартості отриманої рос-
линницької продукції, що забезпечує більше 
зростання рентабельності, а ніж підвищен-
ня ціни на вироблену продукцію. Цей процес 
набуває значної актуальності в умовах ринку, 
оскільки агропромислове підприємство має 
більш реальні важелі впливу на формування 

ятної ціни. Відтак, надзвичайно серйозною 
проблемою, яка потребує її врегулювання на 
рівні природно-економічного району, є до-
статнє забезпечення аграрних підприємств 
біологічними аналогами дизельного палива, 
бензину та мастильних матеріалів, а також не-

обхідно здійснювати впровадження заходів з 
інтенсифікації і здешевлення вирощування та 
збору сировини для виробництва біопалив.

Потрібно формувати гнучку систему 
управління, оскільки вона несе в собі склад-
не багатофакторне міжгалузеве наповнення, 
поєднує всю різноманітність форм і напрямів 
застосування енергії та має значну розосере-
дженість відповідно до всіх рівнів управління 
національним господарством. На регіонально-
му й галузевому рівнях також необхідно роз-
робляти пластичну систему регулювання, на 
основі якої держава змогла б запровадити ряд 
інноваційно-інвестиційних проектів з вироб-
ництва біологічних палив, підвищуючи рівень 
їх конкурентоспроможності [19]. Свобода дій 
та наявність конкуренції у ринкових умовах го-
сподарювання вказує на повну оперативну са-
мостійність біопаливних підприємств у орга-
нізації і плануванні всіх виробничих процесів, 
встановленні обсягів виробленої продукції, 
виборі з ким співпрацювати й кому продавати 
вироблену продукцію. Водночас, виробнича 
діяльність таких підприємств має бути під-
порядкована загальній економічній ситуації в 
країні та міжгалузевим пропорціям, а також 
враховувати кон’юнктуру ринку, його потреби 
й вимоги, рівень платоспроможного попиту 
населення. Економічними перевагами будуть 
користуватися лише ті підприємства, які утво-
рюють агломерат, розташовуючись поряд один 
з одним та зі своїми ринками збуту.

Підсумовуючи результати, слід відзначити, 
що у сучасних умовах біопаливне виробництво 
є системним інноваційним явищем у національ-
ній енергетиці, яке має складну багаторівневу 
структуру та значення для розвитку держави 
(рис. 4). Формування конкурентоспроможно-
го виробництва біопалив має відбуватись на 
принципах незалежності, самозабезпеченості, 
доступності й якості, поклавши за основу про-
цеси кластеризації. Під час кластерного під-
ходу здійснюється розподіл території на різні 
рівні кластеризації із визначенням ступеня не-
однорідності елементів, що входять у систему 
за групою економічних, енергетичних, соці-
альних і екологічних факторів.

Для знаходження аргументованої відповіді 
на запитання: чи може конкретне територіаль-
не утворення стати осередком сучасних знань 
та впровадження інновацій на основі створен-
ня кластерних формувань, необхідно шляхом 
детального аналізу вивчити інноваційний по-
тенціал і перспективність діяльності такого 
об’єднання. Цей процес характеризується над-
звичайною актуальністю, оскільки дозволяє 
розробити стратегічні напрями розвитку на-

Рис. 3. Елементи розвитку природно-економічного 
району.

Джерело: сформовано автором на основі [18].
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ціональної економіки на регіональному рівні, 
зокрема у напряму формування енергетичної 
незалежності.

На регулярній основі необхідно форму-
вати економічно обґрунтований самодостат-
ній паливно-енергетичний баланс України, 
визначаючи оптимальні рівні використання 
різноманітних видів палива та враховуючи ор-
ганізаційно-управлінські особливості функціо-
нування енергосистем і потреби у енергетич-
них ресурсах окремих природно-економічних 
районів та потенційних можливостей щодо 
власного виробництва біопалив. В умовах 
значної нестачі енергетичних ресурсів в Укра-
їні необхідно підвищувати конкурентоспро-
можність підприємств біопаливного вироб-
ництва. Даний процес можна забезпечити на 
основі кластерного підходу, який базується 
на принципах саморегулюючої системи, де 
проявляється спільна участь у її регулюван-
ні державними структурами та учасниками 
ринкової діяльності. Процеси кластеризації в 
економіці забезпечують сприятливі умови для 
проведення конструктивного та ефективного 
діалогу між спорідненими підприємствами, 
їх постачальниками та органами влади. Клас-
теризація виступає одним із ключових інстру-
ментів структурування енергетичного ринку, 
комплексного використання потенціалу галузі 
біоенергетики, управління економічною полі-
тикою перерозподілу доданої вартості, здійс-
нення зростання інвестиційної привабливості 
біопаливної індустрії в нашій країні [20].

Отже, енергетична безпека є однією з най-
важливіших складових національної безпеки 
країни, тому що впливає на явища та процеси 
не тільки енергетичної системи, а всієї наці-
ональної економіки. Проблема забезпечення 
енергетичної безпеки країн світу стала вкрай 
актуальною у зв’язку із поступовим вичер-
панням основних викопних енергоносіїв, що, 

у свою чергу, сприяло значному загостренню 
геополітичних конфліктів у спробах заволо-
діння, контролю над видобутком, розподілом 
і транспортуванням паливно-енергетичних 
ресурсів. Тому виробництво біопалив та його 
зв’язок із забезпеченням енергетичної безпеки 
як у масштабах світової економіки, так і для 
України зокрема, залишається в центрі уваги 
сучасних досліджень.

Структура паливно-енергетичного балан-
су України відзначається необґрунтованістю, 
економічною недоцільністю і навіть носить 
загрозливий характер для її енергетичної та 
економічної безпеки. Для кардинальної зміни 
існуючої ситуації, яка склалася в структурі на-
ціонального енергоспоживання, потрібно сут-
тєво зменшити абсолютні показники викори-
стання викопних енергоносіїв, а також частку 
споживання імпортованого газу природного та 
нафти і нафтопродуктів. Водночас, необхідно 
активізувати процеси нарощування обсягів і 
частки споживання відновлюваних енергетич-
них ресурсів, надаючи пріоритетне значення 
розвитку біопаливної індустрії.

Визначальна роль у нарощуванні вироб-
ництва біопалив полягає у гарантуванні націо-
нальної енергетичної безпеки, формуванні кон-
курентоспроможності виробленої продукції та 
прискоренні процесів економічного зростання 
України. Наразі основні стримуючі фактори, 
які протидіють повномасштабному розгор-
танню біопаливної індустрії у нашій державі, 
можна об’єднати у такі групи: 1) інвестиційна 
привабливість вирощування агропромислови-
ми підприємствами біоенергетичної сировини 
(ріпак, соя, кукурудза тощо) на експортні цілі; 
2) недосконала й неврегульована (правовий ні-
гілізм) на практиці нормативно-правова база; 
3) відсутність сформованої інфраструктури 
ринку біопалив і непідготовленість більшості 
споживачів до споживання різних видів біо-

Рис. 4. Багаторівнева структура виробництва біопалив в Україні.
Джерело: розроблено та сформовано автором.
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палив. Також високий організаційний рівень 
функціонування ринку біопалив потребує ви-
сокорентабельного вирощування й ритмічного 
постачання енергетичної біосировини в розрізі 
природно-економічних районів України.

Біопалива є вагомим інноваційним внеском 
у місцеве енергозабезпечення природно-еконо-
мічних районів, областей, адміністративних 
районів та окремих агропромислових підпри-
ємств для зростання конкурентоспроможності 
виробленої продукції. Пріоритетним напрямом 
є забезпечення широкого рекламування та по-
ширення практичного досвіду в умовах нашої 
країни щодо найбільш вдалих і перспективних 
проектів у сфері відновлюваної енергетики, зо-
крема конкурентоспроможності виробництва 
та споживання біопалив. Відповідно, велике 
значення в Україні має надаватися реалізації 
потенціалу вітчизняного машинобудівного 
комплексу для потреб розвитку паливно-енер-
гетичних галузей відновлюваної енергетики 
та створення сприятливих умов для зростання 
державних і приватних інвестицій у національ-
не біоенергетичне машинобудування.

Висновки. Безпосередній процес реаліза-
ції принципів державної регуляторної політи-
ки (доцільність, адекватність, ефективність, 
збалансованість, передбачуваність, прозорість 
та врахування громадської думки) [21] у па-
ливно-енергетичному комплексі нашої краї-
ни необхідно здійснювати на трьох основних 
рівнях управління: макро-, мезо- та мікрорів-
ні. На макрорівні (державний рівень) потріб-
но забезпечити загальносистемну зміну на-
ціонального енергоспоживання, збільшуючи 
частку використання відновлюваних джерел 
енергії, зокрема біопалив. На мезорівні (рівень 
природно-економічного району) здійснюється 
нарощування споживання біопалив у розрізі 
природно-економічних районів, враховуючи 
регіональну структуру споживання традицій-
них джерел енергії (засади поведінкової еконо-
міки). На мікрорівні (обласний рівень) прово-
диться ґрунтовний аналіз показників місцевого 
енергозабезпечення області та можливостей 
реалізації економічно доцільного потенціалу 
виробництва й споживання біопалив.

Системний аналіз сучасного стану енер-
госпоживання вказав на необхідність повної 
відмови від використання вугілля та розвитку 
промислового виробництва паливних брикетів 
і гранул у семи природно-економічних райо-
нах (Столичному, Подільському, Центрально-
му, Причорноморському, Північно-Східному, 
Карпатському та Північно-Західному), які ра-
зом споживають 22,3 % вугілля. Розгортання 
першочергового виробництва біогазу потрібно 

здійснити у Північно-Західному (3,2 %), Цен-
тральному (5,4 %), Подільському (5,8 %) та 
Причорноморському (9,9 %) природно-еконо-
мічних районах, які сумарно використовують 
24,3 % (14090,5 млн м ) газу природного. Прі-
оритетність будівництва регіональних заводів 
з виробництва біодизелю належить Причорно-
морському (15,1 %), Столичному (14,6 %) та 
Карпатському (14,4 %) природно-економічним 
районам, які в загальному споживають 44,1 %
(2399,9 тис. т) газойлів. За розбудови біо-
етанольної індустрії пріоритетність необхід-
но віддати Столичному (20,4 %), Причорно-
м
природно-економічним районам, які разом 
використовують 49,2 % (1872,6 тис. т) бензи-
ну моторного. Причорноморський та Столич-
ний природно-економічні райони потребують 
одночасного розвитку біодизельної та біоета-
нольної індустрії.

Стратегія державного регулювання роз-
витку конкурентоспроможного виробництва 
біопалив в Україні передбачає процес комп-
лексного застосування основних методів регу-
лювання: економічних (припинення субсидію-
вання традиційних джерел енергії; зменшення 
ставок банківського кредитування для вироб-
ників і споживачів біопалив; звільнення від 
оподаткування частини (не менше 50 %) при-
бутку, отриманого за рахунок споживання 
біопалив; впровадження інновацій та залучен-
ня інвестицій); правових (прийняття екологіч-
ного податку на викиди шкідливих речовин від 
споживання традиційних джерел енергії; ство-
рення центрального та регіонального органів 
державної виконавчої влади з виробництва й 
споживання біопалив; затвердження диферен-
ційованого підходу у збільшенні додавання 
частки біоетанолу і біодизелю відповідно до 
бензину та дизельного палива, надаючи пріо-
ритетне значення біоетанолу); адміністратив-
них (введення державного мита або лімітів на 
експорт сировини біоенергетичного призна-
чення; розробка гармонізованих з ЄС держав-
них стандартів та сертифікація у біопаливній 
індустрії; ліцензування консалтингових і ауди-
торських фірм; прийняття диференційованих 
норм виробництва та споживання біопалив у 
розрізі областей і природно-економічних райо-
нів України).

Слід також відзначити, що доступність та 
безперебійність поставок паливно-енергетич-
них ресурсів визначають сталість економіч-
ного розвитку цивілізованих країн світу. Не-
зважаючи на те, що відновлювані енергетичні 
ресурси мають незначний внесок у комерційну 
енергетику, проте вони наразі починають віді-
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гравати значну роль у розв’язанні енергетич-
них проблем регіонального значення. Нарощу-
вання темпів розвитку галузі біоенергетики в 
нашій державі дозволяє комплексно вирішу-
вати ряд енергетичних, економічних і еколо-
гічних проблем. Це потребує проведення по-
дальших більш ґрунтовних досліджень щодо 
встановлення потенціалу таких регіональних 
енергетичних ресурсів та підвищенню ефек-
тивності їх споживання. При цьому можуть ви-
никати труднощі, які пов’язані з прийнятністю 
виробництва енергії, надійністю її генерування 
та доставкою вироблених відновлюваних енер-
гоносіїв до споживачів. Найбільші переваги 
будуть отримувати енергетичні ресурси, про-
блемні аспекти яких у формуванні сировин-
ної база та транспортуванні будуть зведені до 
мінімальних показників. Потрібно здійснити 
розробку комплексу заходів щодо проведення 
економічної політики у галузі біоенергетики, 
щоб досягти кардинального пожвавлення у 
впровадженні інновацій та створити дієві сти-
мули для поширення інноваційної моделі еко-
номічної поведінки українського бізнесу.
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Управленческие аспекты развития конкуренто-
способного производства биотоплива в Украине

Климчук А.В.
В контексте ослабления зависимости большинства 

стран мира от импорта традиционных энергоносителей 
необходимым направлением выступает комплекс систем-
ных исследований по поиску и использованию возобнов-
ляемых источников энергоснабжения, в частности раз-
вития биотопливной индустрии. Неотложной возникает 
необходимость параллельной реализации политики ди-
версификации поставок и использования топливно-энер-
гетических ресурсов с активным внедрением политики 
конкуренции и инфраструктурных реформ в экономико-
энергетическом секторе. Экономически развитые страны 
уделяют значительное внимание энергообеспечению на 
принципах устойчивого развития, что обусловливает ак-
туальность разработки комплексной системы направле-
ний и приоритетов формирования энергетической безо-
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пасности Украины на основе собственного производства 
биотоплив.

Целью исследования является научно-практическое 
обоснование и систематизация организационно-иннова-
ционных аспектов эффективного регулирования развития 
конкурентоспособного производства биотоплив в Украи-
не на разных уровнях управления.

Использованы методико-практические наработки 
украинских ученых по разделу Украины на природно-эко-
номические районы. Применены методы системного ана-
лиза, монографический, графический и абстрактно-логи-
ческий.

Развитие национального производства биотоплива 
способствует эффективному использованию научного, 
экономического и трудового потенциалов и обеспечивает 
оптимизацию биотопливной специализации областей. На 
базе природно-экономического района нужно осуществ-
лять формирование основных экономико-энергетических 
пропорций макрорегионального развития и проводить 
балансовые расчеты производства и потребления биото-
плива. Формирование конкурентоспособного производ-
ства биотоплива должно происходить на принципах 
независимости, самообеспеченности, доступности и ка-
чества, положив за основу процессы кластеризации.

Необходимо активизировать процессы наращива-
ния объемов и доли потребления возобновляемых энер-
гетических ресурсов, предоставляя приоритетное зна-
чение развитию биотопливной индустрии. Биотоплива 
являются весомым инновационным вкладом в местное 
энергообеспечение природно-экономических районов, 
областей, административных районов и отдельных агро-
промышленных предприятий для роста конкурентоспо-
собности производимой продукции.

Ключевые слова: экономическое развитие, управ-
ление, государственная энергетическая политика, возоб-
новляемая энергетика, биотопливная индустрия, природ-
но-экономический район.

Management aspects of development of competitive 
biofuels production in Ukraine

Klymchuk O.
In the context of easing the dependence of most 

countries of the world on the import of fossil energy 

sources, a complex of systematic research on the search 
and eff ective use of renewable energy sources, in particular 
the development of the biofuels industry, is a necessary 
direction. An urgent problem need arises for the parallel 
implementation of the policy of diversifi cation of supply 
and effi  cient use of fuel and energy resources with the active 
introduction of competition policy and infrastructure reforms 
in the economic and energy sector. Economically developed 
countries pay signifi cant attention to energy supply on the 
basis of sustainable development, which determines the 
urgency of developing an integrated system of directions and 
priorities for the formation of Ukraine's energy security on 
the basis of its own biofuels production.

The purpose of research is to provide scientifi c and 
practical substantiation and systematization of organization 
and innovative aspects of eff ective regulation of the 
development of competitive biofuels production in Ukraine 
at diff erent levels of management.

The methodical and practical experience of Ukrainian 
scientists concerning the division of Ukraine into natural-
economic region was used. The methods of system analysis, 
monographic, graphical and abstract-logical are applied.

The development of national biofuels production 
contributes to the effi  cient use of scientifi c, economic 
and labor potential and provides optimization of biofuel 
specialization areas. On the basis of the natural-economic 
region, it is necessary to form the main economic-energy 
proportions of macroregional development and carry out 
balance calculations of production and consumption of 
biofuels. The formation of competitive biofuels production 
should be based on the principles of independence, self-
suffi  ciency, accessibility and quality, based on clusterization 
processes.

It is necessary to intensify the processes of increasing the 
volume and share of renewable energy consumption, giving 
priority to the development of the biofuels industry. Biofuels 
are a signifi cant innovative contribution to the local energy 
supply of natural-economic regions, areas, adminis-trative 
districts and individual agroindustrial enterprises to increase 
the competitiveness of manufactured products.

Keywords: economic development, management, state 
energy policy, renewable energy, biofuels industry, natural-
economic region.
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