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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ

Вирішення проблеми стимулювання
енергозбереження вимагає комплексного під-
ходу до її розв'язання. Необхідними є
економічні, політичні та соціальні механізми
стимулювання енергозбереження на
регіональному рівні. Органи державного
управління повинні залучити до здійснення
основних заходів щодо розв'язання
(мінімізації негативного впливу) проблеми
енергозбереження фінансово-кредитні
інституції (в тому числі комерційні банки) та
державні фонди, які працюють у сфері
надання фінансово-кредитної підтримки
суб'єктам підприємницької діяльності та
населенню; державні та громадські
асоціативні структури, які займаються
питаннями енергозбереження; підпри-
ємницькі структури, які працюють у сфері
енергозбереження та наукові інституції;
засоби масової інформації тощо.

Ефективним інструментом до
вирішення комплексної задачі
енергозбереження в областях України, як
свідчить світовий досвід, є формування
кластерів енергозбереження. Відповідно до
теорії конкурентних переваг кластери
впливають на конкурентоспроможність
трьома способами: 1) за допомогою
підвищення продуктивності фірм і галузей,
які входять до них; 2) за допомогою
підвищення сприйнятливості до інновацій,
які забезпечують зростання виробництва;
3) за допомогою стимулювання
інноваційного менеджменту та розширення
кордонів кластера [1, 239-242; 2, 3].

Сфера енергозбереження в Україні є
достатньо законодавчо врегульованою: 8
Законів України, 5 Указів Президента, 30 По-
станов та 17 Розпоряджень Кабінету
Міністрів України. Крім того, в Україні
прийнято Державну цільову програму
енергоефективності, 15 галузевих та 27

регіональних програм енергоефективності.
Проте низький рівень частки альтернативних
джерел палива в енергетичному балансі
України та енергоефективності ставить під
сумнів питання щодо дієвості закріплених
законодавчо стимулів та механізмів
енергозбереження.

Як свідчить світовий досвід [4], одним
із сучасних ефективних інструментів реалі-
зації програм у сфері енергозбереження є
кластери. Проблематика формування та
функціонування кластерів в економіці
досліджена і отримала наукове
обґрунтування у працях як вітчизняних
учених: М.П. Войнаренка, В.І. Дубницького,
О.А. Єрмакової, Н.А. Мікули, В.М. Осипова,
С.І. Соколенка, так і зарубіжних: М. Енрайта,
П. Кругмана, М. Портера, Р. Хасанова та ін.
Питання застосування кластерних
інструментів у сфері енергозбереження є
перспективним, проте недостатньо
дослідженим.

Мета статті – обґрунтувати
доцільність застосування кластерного
підходу до реалізації державних та
регіональних цільових програм в
енергозбереженні

Ідеологія кластера енергозбереження
полягає у виробництві електричної енергії і
тепла за допомогою когенераційних
установок, що як паливо використовують
поновлювані види енергоносіїв, такі як:
біопаливо походженням з рослинного масла,
біогаз за рахунок утилізації відходів
тваринного і рослинного походження,
твердих побутових відходів, дегазаційний
шахтний газ метан та інші альтернативні
види палива. У рамках кластера
об'єднаються виробник когенераційних
установок – ТДВ «Первомайськдизельмаш»,
постачальники енергетичної сировини для
переробки в установці, споживачі
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електроенергії і тепла (див. рисунок).
Реалізація даного проекту дозволить знизити
енергетичну залежність країни від
імпортних енергоносіїв, знизити шкідливі
викиди в атмосферу, використовувати
великий спектр альтернативних видів
палива, майже в три рази знизити витрати на
електроенергію, питома вага яких,

наприклад, тільки в теплоенергетиці у
середньому становить до 40% тарифу на
послуги тепло- і гарячого водопостачання
для населення, знизити втрати при
транспортуванні енергоносіїв завдяки
розташуванню джерела енергії
безпосередньо біля споживача.

Рисунок. Структура кластера енергозбереження на основі когенерації

Застосування кластерного підходу в
сфері енергозбереження забезпечить
отримання синергетичного ефекту від
державних заходів стимулювання
енергозбереження, серед яких можна
виокремити:

надання цільової фінансово-кредитної
підтримки виробникам та споживачам
ресурсоекономних технологій (включаючи
відшкодування частини відсоткових ставок
за комерційними кредитами, майнова
фінансова порука при одержанні кредиту без

наявності (часткової наявності) застави
тощо);

цільове фінансування (часткове
фінансування) інноваційних проектів у сфері
розробки та впровадження
енергозберігаючих технологій у
промисловості, житлово-комунальній сфері
та побутовому секторі;

механізми податкової політики,
введення «зелених тарифів», енергетичних
чи екологічних податків за видами та
обсягами споживання енергоресурсів тощо.

Постачальники енергетичної сировини:
сільгосппідприємства;
підприємства харчової промисловості;
побутові відходи;
шахтний газ та ін.

переробка енергетичної
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Виробники когенераційних
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Споживачі електроенергії та тепла:
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Функціонування кластера в регіоні
забезпечить узгодженість дій органів влади,
виробників і споживачів тепла та електро-
енергії. Це у свою чергу забезпечить
побудову стратегічних та програмних
документів на реальних проблемах
енергозбереження в регіоні, дозволить
відслідковувати ефективність тих чи інших
інструментів державної політики у цій сфері,
що забезпечить підвищення дієвості цільових
програм та стратегій, перехід від галузевого
до інтегрованого планування.

Діяльність даного кластера забезпечить
утилізацію відходів сільгосппідприємств,
підприємств харчової промисловості,
побутових відходів, шахтного газу тощо. На
сьогоднішній день рівень залученості
відновлювальних джерел енергії, в тому
числі і біопалива, в енергетичному балансі
України не перевищує 1%.

Основна маса сировини для біопалива
в Україні утилізується без будь-якого
подальшого використання. Крім того,
технології енергетичного використання
біомаси знаходяться на початковій стадії
розвитку, але мають великий потенціал для
широкого впровадження і комерціалізації у
найближчому майбутньому. Проте саме цей
ресурс має потужний потенціал для
енергозбереження. На сьогодні Україна
споживає біомасу переважно у вигляді
деревного палива – близько 1 млн. т у.п./рік
при традиційному спалюванні дров для
опалення приватних будинків, а також у
понад 1 000 котлів на підприємствах лісової
та деревообробної галузей України. Крім
того, майже на всіх великих
олієекстракційних заводах працюють котли
на лушпинні соняшника (загалом порядку 15
одиниць). Є лише кілька прикладів
впровадження біогазових установок та
систем збору і утилізації газу звалищ.

Основними складовими потенціалу є
сільськогосподарські відходи та енергетичні
культури. Серед сільськогосподарських
відходів найбільший економічний потенціал
мають відходи виробництва соняшника
(стебла, кошики, лушпиння) та кукурудзи на
зерно (стебла, листя, стрижні качанів). Далі
за обсягом – солома зернових культур та

ріпаку. Економічний потенціал енергетичних
культур більший, ніж сільськогосподарських
відходів. Він включає не тільки біомасу
культур як таких, але у випадку ріпаку і
кукурудзи перерахований також на обсяг
біодизеля (плюс солома) та біогазу.

Розподілення енергетичного
потенціалу біомаси по областях України є
нерівномірним. Це залежить від ступеня
розвитку сільського та лісового господарств
та ряду інших факторів. Найбільший
потенціал припадає на Полтавську,
Дніпропетровську та Харківську області.

Україна володіє значним потенціалом
біомаси, доступної для виробництва енергії.
Згідно з експертними оцінками, виконани-
ми за офіційними статистичними даними
2007 р., теоретичний потенціал біомаси в
Україні складає близько 50 млн. т у.п.,
технічно досяжний – 36 млн. т у.п.,
економічно доцільний – 27 млн. т у.п.

З огляду на теперішній рівень
загального споживання первинних
енергоносіїв в Україні (210,7 млн. т у.п. у
2007 р.) економічний потенціал біомаси
може задовольнити до 13 % потреби України
в енергії, в тому числі замінити близько 33 %
загального обсягу споживання природного
газу (68 млрд. м3 у 2007 р.) [5, 124-126].

При функціонуванні мережі кластерів
енергозбереження, яка охоплюватиме усю
територію України, можливим стане
формування електронної бази
постачальників сировини для біопалива, що
допоможить їм знаходити споживачів для
побічної продукції свого виробництва.

Слід зазначити, що на сьогодні
відновлювальні джерела енергії, в тому числі
біопаливо, як правило, дорожчі порівняно з
великою енергетикою. Саме тому країни ЄС
здійснюють послідовну політику щодо їх
запровадження, законодавчо визначаючи
обов’язкові обсяги їх використання. В
умовах стійкого зростання світових цін на
паливно-енергетичні ресурси відновлювальні
джерела енергії стають дедалі
рентабельнішими.

Зростання попиту на біопаливо завдяки
формуванню кластера активізує та заохотить
до розвитку підприємства з виробництва



біопалива, а це веде за собою створення
нових робочих місць у регіоні.

Кластер енергозбереження на основі
когенерації сприятливо впливає і на
екологічну ситуацію в регіоні, що разом із
отриманням населенням більш дешевого
тепла та електроенергії сприяє підвищенню
якості життя населення даної території.

Основними перешкодами для
широкого використання різних видів
відновлювальних джерел енергії є умовно
високі початкові інвестиційні затрати, а
також недовіра з боку інвесторів, урядів і
користувачів. Формування кластера
енергозбереження сприятливо впливатиме на
залучення «зелених інвестицій», у тому числі
й іноземних, у сферу енергоефективності та
відновлювальних джерел енергії.
Відкриються нові можливості у залученні
міжнародної технічної допомоги та
міжнародних грантів, пропозицій
міжнародних фінансових організацій
(Міжнародного банку реконструкції і
розвитку, Європейського банку
реконструкції і розвитку, Європейського
інвестиційного банку), інших зарубіжних
організацій, фондів тощо, що особливо
актуально в умовах обмеженості фінансових
ресурсів державного та місцевих бюджетів.
Це дасть поштовх для розвитку новітніх
технологій у сфері енергозбереження,
технологічного трансферу з країн-донорів.

Діяльність у рамках кластера науково-
дослідних установ забезпечить тісну
взаємодію між наукою та бізнесом, наукові
розробки будуть здійснюватись за
принципом «від технологічного запиту»,
тобто виходячи із конкретних потреб
виробництва, а не навпаки, коли наукові
дослідження здійснюються окремо від
потреб та запитів бізнесу, їх кінцевого
споживача, у результаті чого виникає
проблема їх практичного впровадження, і
дуже часто наукові розробки так і
залишаються на рівні теоретичних
концепцій. Роль вищих навчальних закладів
полягає у підготовці спеціалізованих кадрів,
а також розповсюдженні знань і нових
технологій у сфері енергозбереження

У рамках кластера, як правило,
функціонує спеціалізована кредитно-

фінансова установа, що полегшує пільгове
кредитування суб’єктів господарювання у
певній сфері. Держава також має
співпрацювати з банками для розробки
«м’яких» кредитів з незначним відсотком
інтересу, для споживачів, що вживають
заходів для збільшення енергоефективності.
Капітал мобілізується банківською
структурою згідно з традиційними методами
на національному або міжнародному ринках.
У країнах ЄС, що вводять такий тип
фінансової підтримки, банк, що надає
кредити, належить або державі, або
Національному центральному банку. Отже,
цей інструмент підконтрольний державі.
Декілька банків у Європі надають такі
позики для робіт з підвищення
енергоефективності, особливо у
будівельному секторі. Найяскравішим при-
кладом є Kreditanstalt für Wiederaufbau –
Національний банк реконструкції та
розвитку у Німеччині, що є ключовою
фігурою чотирьох програм зменшення
кількості СО2. У рамках цих програм банк
пропонує довгострокові кредити з низькими
відсотками.

Через те що кластер енергозбереження
нерозривно пов’язаний із новими
технологіями, особливої важливості набуває
включення до кластера технопаркових
структур як інноваційної площадки для
розробки та впровадження новітніх
технологій енергозбереження.

Формування регіональних кластерів
енергозбереження відповідає політиці
адаптації норм вітчизняного
енергозбереження до вимог, що діють у
рамках Європейського Союзу, зокрема
необхідне усунення критичної залежності
вітчизняної економіки від імпортних
поставок енергоносіїв, зміни структури
енергетичного балансу шляхом зменшення в
ньому частки традиційних енергоносіїв та
заміни їх на енергоносії, отримувані з
відновлювальних джерел, зменшення
антропогенного та техногенного
навантаження на довкілля України.

Враховуючи євроінтеграційні процеси
в Україні, важливим є і орієнтир на
стратегічні напрями у сфері
енергоефективності, напрацьовані у ЄС.



Зокрема, Європейська Комісія розпочала
розробку нової стратегії сталого зростання. Її
метою є виведення Європи із кризи і
підготовка економіки ЄС до трьох основних
довгострокових викликів: сталого зростання,
ресурсозбереження та постаріння населення.
Стратегія отримала назву «Європа-2020» і за
основу розвиту взяла посилення
конкурентоспроможності європейської
економіки через інновації та зелене
зростання. Стратегія «Європа-2020»
встановлює три взаємопов’язані та
взаємопідсилюючі пріоритети: а) розумне
зростання – розвиток економіки, що
базується на знаннях та інноваціях як
ключових елементах конкурентоздатності; б)
стале зростання – розвиток ресурсоощадної,
низько-вуглецевої та конкурентної
економіки; в) інклюзивне зростання –
сприяння розвитку соціальноорієнтованої і
територіально єдиної економіки з високим
показником зайнятості. Усім цим
пріоритетам відповідає концепція
кластеризації енергозбереження в Україні.

Впровадження в практику концепції
кластера енергозбереження в Україні на
основі когенерації потребує корегування
регіональних програм енергозбереження на
основі кластерного підходу. Застосування
кластерного підходу вже зайняло одне із
ключових місць у стратегіях соціально-
економічного та інноваційного розвитку
України та її регіонів, зокрема у Державній
стратегії регіонального розвитку до 2015 р.,
Державній цільовій економічній програмі
„Створення в Україні інноваційної
інфраструктури на 2009-2013 рр.”, Концепції
державної регіональної політики, Концепції
державної промислової політики та ін. [7, с.
365-367].

Висновки. Кластерний підхід у сфері
енергозбереження має стати пріоритетним
напрямком державної регуляторної політики
у цій сфері, тому що він забезпечує
реалізацію стратегічних цілей державних
програмних документів у сфері
енергозбереження, встановленню діалогу
між ключовими гравцями енергоринку
регіону, дає змогу отримати синергетичний
ефект від державних заходів стимулювання
енергозбереження.

На даному етапі необхідною є розробка
регіональної доктрини енергозбереження на
основі кластерного підходу, до якої мають
бути залучені усі зацікавлені сторони,
зокрема представники центральних та
місцевих органів влади, бізнесу та науковці.
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