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МЕНЕДЖМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ЯК НАВЧАЛЬНА 
ТА НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Енергозбереження у широкому розумінні цього терміну, тобто 
зменшення питомих витрат енергії та енергоресурсів усіх видів, є од-
ним з найбільш актуальних завдань сучасного економічного розвитку в 
Україні. Це обумовлено низкою чинників.

По-перше, існуюча в Україні система промислових технологій 
формувалася протягом десятиліть за умов, які абсолютно не відпові-
дають ані вимогам розвитку ринкових відносин, ані реаліям сучасної 
бізнесової діяльності. Такими умовами, зокрема, були [1, с. 85–86]:

– низькі ціни на природно-сировинні ресурси (особливо на енерго-
ресурси), що не сприяло їх економії;

– низькі ціни на основні споживчі товари за низької оплати праці, 
що обумовило малу питому вагу доданої вартості в ціні більшості видів 
продукції;
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– розвинута система бюджетних субсидій, яка викривлювала між-
галузеві цінові пропорції та призводила до штучного здешевлення од-
них товарів та подорожчання інших;

– закритий характер соціалістичної економіки, який не передбачав 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів на зовнішніх ринках.

По-друге, не менш небезпечного за тенденцію до зростання вироб-
ничих витрат є збільшення залежності економіки України від імпорту 
окремих видів енергоресурсів. Це стосується, перш за все, природного 
газу, споживання якого протягом останнього десятиліття зросло більш, 
ніж на 40 % і зараз сягає 82-88 млрд. м3 на рік. На початку XXI століття 
це був один з небагатьох енергоресурсів, ціна на який для України була 
суттєво меншою за світову. Гуртові ціни на нафту та нафтопродукти 
в цілому не відповідали світовим ще з середини 90-х років минулого 
століття, що й сприяло збільшенню споживання природного газу. Зараз 
питання ціни на нього та його поставок набуває дедалі більш політич-
ного забарвлення. 

Не слід перебільшувати вплив цього чинника: для більшості ви-
робництв існуючі технології допускають заміну газу іншими видами 
пального, щоправда, при цьому ще збільшаться матеріальні витрати та 
посилиться екологічне навантаження. Виняток становлять лише окре-
мі підгалузі хімічної промисловості, де газ (метан) використовується як 
сировина для хімічних реакцій і тому є незамінним. Проте, врахову-
ючи вищезазначені негативні наслідки збільшення виробничих витрат, 
доцільно розглядати зменшення споживання природного газу за умов 
стабілізації економіки як одне з найважливіших завдань структурно-
технологічних перетворень.

По-третє, сучасний стан технологічного обладнання на більшості 
підприємств базових галузей промисловості, а, особливо, у невиробни-
чій сфері потребує негайних значних витрат на оновлення. Головним 
джерелом цих витрат має бути національний доход, створений всереди-
ні країни, тобто частина доданої вартості продукції, що виготовляється. 
За цих умов збільшення питомої ваги доданої вартості у ціні продукції, 
що виготовляється, слід розглядати в якості однієї з найважливіших за-
дач подолання економічної кризи та стабілізації подальшого економіч-
ного розвитку.

Слід зазначити, що завдання, про які йшла мова вище – змен-
шення матеріальних витрат, скорочення споживання традиційних 
енергетичних ресурсів та пожвавлення інвестицій у виробництво – є 
взаємопов’язаними, оскільки одним з чільних шляхів їхнього розв’язання 
є енергозбереження, але й вони мають певні протиріччя. Різні заходи з 
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енергозбереження справляють неоднаковий вплив на розв’язання цих 
завдань. Наприклад, заміна рідкого палива природнім газом, який ку-
пувався за зниженою ціною, сприяла зменшенню загальних матеріаль-
них витрат (у грошовому вимірі, у поточних цінах), але стимулювала 
швидке зростання споживання газу. Закриття хімічних виробництв, що 
належать до найбільших (до того ж, безальтернативних) споживачів 
газу, зменшить потреби у ньому, але водночас призведе до зменшення 
валової доданої вартості, скорочення зайнятості та зменшення інвести-
ційних ресурсів, тобто, поглибить кризові явища в економіці України. 
Таким чином, приймаючи рішення щодо енергозбереження, слід одно-
часно враховувати необхідність розв’язання усіх трьох вищезазначених 
задач, що має бути відображене у переліку критеріїв, за якими оціню-
ються згадані рішення.

Отже, актуальність енергозбереження визначається певними фак-
торами [3, с. 28].

1. Розвиток світової економіки з кінця ХХ століття обмежується 
вичерпністю запасів органічного палива.

2. Механізація і електрифікація виробництва зумовлює постійне 
збільшення енергетичних потужностей та обсягів споживання енерге-
тичних ресурсів.

3. Застосування енерговитратних технологій, неоптимальне за-
вантаження потужностей, недостатній рівень кваліфікації персоналу 
обумовлює високий рівень використання енергетичних ресурсів при 
виконанні технологічних операцій.

Напрямки подальшого розвитку енергетичних приладів з двигуна-
ми внутрішнього згоряння (ДВЗ) багато в чому залежать від перспектив 
використання різних палив.

В якості сировинної бази для отримання існуючих і перспектив-
них моторних палив можуть використовуватися як невідновлювані, так 
і поновлювані енергетичні ресурси.

У сільськогосподарському виробництві можуть використовувати-
ся як традиційні, так і альтернативні палива.

Традиційні палива – це палива нафтового походження. До них від-
носяться дизельне паливо, бензин, гас і т.д.

Альтернативні палива – це палива не нафтового походження. До 
них відносяться біодизельне паливо, біоетанол, біогаз, стиснений при-
родний газ, зріджений нафтовий газ і т.д. Їх застосування може поліп-
шити як екологічні, так і економічні показники господарської діяльності 
[4, р. 131; 5, р. 39].

Альтернативні джерела енергії поділяються на невідновлювані та 
відновлювані.
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Невідновлювані альтернативні джерела енергії – це природні за-
паси речовини і матеріалів, які можуть бути використані людиною для 
виробництва енергії. У першу чергу до них слід віднести викопні пали-
ва і продукти їх переробки: кам’яне і буре вугілля, сланці, торф, при-
родний газ тощо. Це також відходи деяких виробництв: металургійної 
промисловості, процесів хімічної і термохімічної переробки вуглецевої 
і вуглеводневої сировини і т.д.

Поновлювані альтернативні джерела енергії – це джерела постій-
но існуючих або періодично виникаючих у навколишньому середови-
щі потоків енергії: сонця, вітру, теплової енергії Землі, морів і океанів, 
річок, біомаси (рослин і тварин). В якості відновлюваних ресурсів для 
виробництва моторних палив можуть бути використані: рослинні олії, 
тваринні жири, біомаса, деревина, сільськогосподарські та побутові від-
ходи та ін. [2, с. 52].

Менеджмент альтернативних палив – це управління виробництвом 
та використанням альтернативних палив суб’єктами сільськогосподар-
ського виробництва для максимізації прибутків (мінімізації витрат) та 
створення на цій основі конкурентних переваг продукції товаровироб-
ників [6, р. 31].

Предметом менеджменту альтернативних палив є процеси впливу 
керуючої системи на керовану систему з виробництва та використання 
альтернативних палив.

Менеджмент альтернативних палив досліджує:
–  тенденції та закономірності використання енергетичних ресур-

сів, у тому числі й альтернативних;
–  управління енергозбереженням при виробництві аграрної про-

дукції на основі енергозберігаючих технологій та машин і об-
ладнання;

–  управління використанням поновлюваних енергетичних ре-
сурсів.

Таким чином, менеджмент альтернативних палив є складовою і 
невід’ємною частиною енергетичного менеджменту.
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ДОСЛІДНИЦЬКЕ ПОЛЕ ЕКОНОМІКИ 
ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

З формуванням ноосферної цивілізації все більш помітну роль у 
суспільному реформуванні відіграє наука, яка перетворюється на твор-
чу рушійну силу соціального прогресу. Це відбувається завдяки здій-
сненню «інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання 
нових знань та пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження… в результаті чого 
виробляється наукова (науково-технічна продукція, призначена для ре-
алізації»[1].

Особливе місце у виконанні зазначеної місії науки належить еко-
номіці, на яку в усі часи покладалася відповідальність за стан суспіль-
ного буття.

Проте, як зазначає М. Фрідмен, мало що змінилося в основних про-
блемах, що привертають увагу економістів: ці проблеми по суті ті ж 
самі, якими займався А. Сміт. Більш того, не відбулося разючих змін 
в нашому розумінні цих проблем [2, c. 37]. Наполягаючи на подібності 
економічної системи, як предмету вивчення науки економіки, фізичним 
системам, що вивчаються в рамках природознавства, Р. Л. Хейлбронер 
виявив великий контраст між ними: революцію у фундаментальному 
розділі фізики й лише незначні змінені уявлення про систему суспільної 
праці як основи ринкової економіки [3, с. 50]. 

Такий стан сучасної економічної науки Г. Клейнер пояснює наяв-
ністю важливих розломів, що заважають її дефрагментації, які прохо-
дять за наступними лініями [4, с. 61]: 

– методологічною фрагментацією (розрив між неокласичною, ін-
ституціональною, еволюційною парадигмами);


