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розвитку біопаливної індустрії сприяє такий економічний чинник, як швидке зростання 
світових цін на нафту. Напрямком вирішення цих глобальних проблем є заміни 
традиційного моторного палива біопаливом. На цей час біодизель та біоетанол являються 
головними продуктами біопаливної індустрії, але вже розробляються інші підходи до 
використання рослинної біомаси. Наступним кандидатом на біопаливо майбутнього < 
біобутанол, який отримують з рослинної сировини шляхом ферментації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та загально-методологічні 
проблеми розвитку та використання біобутанолу знайшли відображення у працях 
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема С. Мочерного, JI. Пруссової, Ф. Котлера, А 
Маршалла, П. Семуельсона, К. Макконнелла , В.Г. Андрійчука, А.О. Бабича, В.І. Бойка 
В.В. Вітвіцького, П.І. Гайдуцького, В.М. Гейця, В.П. Галушки, М.В. Зубця, І ! 
Кириленка, П.Т. Саблука, О.В. Крисального, М.Я. Дем’яненка, С.М. Кваші, М.Й. Маліка 
В.Я. Месель -  Веселяка, Б.Я. Панасюка, В.П. Ситника, М.В. Роїка, С.П. Циганкова, В.С 
Цикова, О.М. Шпичака, С.М. Чмиря, В.В. Юрчишина та інших українських вчених.

Цілі роботи дослідити перспективи виробництва біобутанолу та визначити 
напрямки подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Бутанол представляє собою спирт (безбарвна рідина
з характерним запахом сивушного масла) з чотирма атомами вуглецю (С4Н90Н). Крім 
бутанолу, сімейство спиртів включає метанол (1 атом вуглецю - СНЗОН), етанол (2 атома 
вуглецю - С2Н50Н) і пропанол (3 атома вуглецю - СЗН70Н). Під терміном «біобутанол» 
розуміється бутиловий спирт (бутанол), отриманий з рослинної сировини.

Наразі біобутанол рекламують як один з прогресивних видів поновлюваної о 
палива. Промислове виробництво бутанолу почалося у 1916 році. Тоді використовували 
метод ферментації АБЕ (ацетон, бутанол, етанол) із застосуванням бактерії Clostridia 
acetobutylicum [5].

Нині бутанол -  це перш за все промисловий розчинник. Світовий ринок цього 
продукту оцінюється в 350 млн галонів на рік, з яких 220 млн припадає на частку США 
Наразі бутанол добувають з нафти гідролізом галогеналканів або гідролізом і гідратацією 
алкенів.

Компанії Dupont і British Petroleum об'єднали свої зусилля для удосконалення 
технології виробництва біобутанолу, спрямованої на підвищення економічної 
ефективності промислового виробництва бутанолу до 2010 року [4].

Бутанол застосовують як розчинник у лакофарбовій промисловості, у виробництві 
смол і пластифікаторів, у синтезі багатьох органічних сполук. Він може слугувати як 
компонент до традиційних палив або як самостійне паливо для транспортних засобів.

Бутанол, вироблений з біомаси, називають біобутанолом, хоча він має абсолютно ті 
самі характеристики, що й бутанол, отриманий з нафти (хімічної сировини). Сировиною 
для виробництва можуть бути цукрова тростина, буряки, кукурудза, пшениця, маніока, а в 
майбутньому й целюлоза.

Бутанол може замінювати бензин як паливо навіть більшою мірою, ніж етанол, 
завдяки своїм фізичним властивостям, економічності, безпеці, а також через те, що його 
використання не потребує перероблення двигуна автомобіля.

Бутанол можна змішувати з бензином у вищих пропорціях порівняно з етанолом і 
використовувати в автомобілях без переобладнання двигунів [1].

Наразі у зв'язку з виникненням нових економічних технологій виробництва 
біобутанолу, отримуваний із зерна бутанол привертає все більше уваги фахівців для
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Іветосування його як палива. І цілком можливо, що в найближчі 10-15 років етанол 
иіра гить пальму першості.

Порівняно з етанолом, бутанол має ряд переваг. Бутанол містить на 25% більше 
||Исргії порівняно з етанолом, є безпечнішим у використанні. Бутанол -  набагато менш 
агресивна речовина, ніж етанол. Бутанолом можна повністю замінювати бензин, тоді як 
»іонол використовують лише як добавку до бензину. Під час горіння бутанолу не 
у і аорюється оксидів сірки або азоту, що сприяє захисту довкілля. Крім цього, потужності 

і} виробництва етанолу, що існують, можуть бути модернізовані під виробництво 
біобутанол [5].

Споживання бутанолу у світ і 2007 року становило 2,5 млн тонн. З них 46% 
ирипало на країни Азії, 24% -  на Америку, 20% -  на Європу. Прогнозований обсяг 
споживання на 2012 р. -  4,0 млн тонн [3].

Загалом у Європі та США виробничі потужності й попит є збалансованими, 
будівництво значних за обсягом нових потужностей не планують. Очікується збільшення 
попиту на бутанол, отже, зростання обсягів його імпорту.

Висновок. Бутанол як вторинне паливо має широку перспективу використання на 
транспорті. Дослідження по використанню біобутанолу тривають останні роки в різних 
країнах. Необхідно проводити їх і в Україні. Постають питання вивчення фізико-хімічних 
»ластивостей сумішей біобутанолу з бензином, що можуть впливати на показники 
робочого процесу двигуна, техніко-економічні, енергетичні та екологічні показники 

І сумішей палива другого покоління. Визначення цих показників та напрямків їх 
покращення, а також подальші дослідження дадуть можливість використання біобутанолу 

І як альтернативного виду палива для двигунів внутрішнього згорання.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ЯК 
ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА

У контексті поглиблення міжнародній відносин глобалізація є невід 'ємним 
фактором економічних відносин, що призводить до стрімкого розвитку усіх сфер її 
діяльності, а саме: підвищення продуктивності праці, посилення конкуренції, зростання 
обсягів виробництва тощо.

Ключові слова: глобалізація, економіка, сільське господарство, фактори глобаїізації.
Постановка завдання. Дослідити сучасний стан глобалізації розвитку світового 

суспільства, зокрема сільського господарства, що є актуальним в процесі входження 
України до Європейського співтовариства та укріплення власних позицій у Світовій 
організації торгівлі.

Ціллю статті є виявлення мети, призначення та основних факторів глобалізації
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світового суспільства.
Основний матеріал дослідження. Процес глобалізації здійснюється переважно для 

добробуту країн, що розвиваються динамічно і є економічно міцними. Поняття 
глобалізації виникло на рубежі 60-70-х років минулого століття.

При глобалізації світової економіки ціни майже на всі товари в різних країнах світу 
будуть вирівняні (Росія - Україна - США - Європа) й буде спрощено процес переміщення 
капіталу.

Глобалізація економіки світу призвела до того, що за останні 25 років глобальний 
дохід країн зріс удвічі, обсяги світової торгівлі - утричі, прямі закордонні інвестиції - у 
п'ять разів. Глобалізація високих технологій, виробництва, споживання, фінансування, 
кредитування веде до зростання обсяіів виробництва, посилення стимулюючої 
конкуренції, зниження цін, підвищення продуктивності праці.

Основними факторами глобалізації є:
1. Економічний фактор як результат концентрації й централізації капіталу 

зростання великих компаній і фінансових груп, які в процесі діяльності долають 
національні межі, завойовуючи світовий економічний простір.

2. Політичний фактор - державні кордони поступово втрачають своє значення, 
стають прозорішими, дають змогу для вільного пересування.

3. Міжнародний фактор - як складова глобалізації, що прийнята Європейським 
пактом, основу якого становить свобода руху товарів, людей, послуг і капіталу.

4. Технічний фактор - завдяки сучасній транспортній мережі та засобам зв'язку 
сприяє швидкому поширенню ідей, товарів, фінансових ресурсів.

5. Суспільний фактор - послаблення традицій, соціальних зв'язків і звичаїв, сприяі
Г2СЗІІмобільності людей в географічному, духовному й емоціональному розумінні слова, і 1

Проте, в умовах поширення глобалізації й досі не створено жодної успішної моделі 
подолання голоду, від якого потерпає не менше шостої частини людства. Це добре 
усвідомлює міжнародна спільнота, яка в 1996 році обговорювала проблеми забезпечення 
людства продовольством на спеціальній міжнародній конференції "Food Summit" в Римі,

де прийнято Римську Декларацію Продовольчої Безпеки Світу. 45]

З огляду на глобальні тенденції світового розвитку та сільського господарств:! 
зокрема, а також необхідність задоволення потреб людини в продуктах харчування у всіх 
регіонах планети, представники 76 фермерських організацій 53 країн світу сформулювали 
низку положень, суть яких в умовах глобалізації зводиться до такого:

- співпраця фермерів, урядів, виробників засобів виробництва і продовольчих 
товарів, науковців і споживачів;

- сільське господарство може зробити унікальний внесок для стабілізації спільноти 
через сталий розвиток виробництва сировинпих ресурсів відповідно до потрео 
прискореного збільшення населення світу;

- ефективне використання сучасних технологій виробництва й розробка нових іі;і 
базі застосування біологічного контролю бур'янів і шкідників рослин та тварин, що 
особливо важливо для сільського господарства бідних країн;

- забезпечення доступу всіх фермерів, у тому числі бідних і дрібних, до фізичних 
фінансових та технологічних ресурсів;



- забезпечення урядами всіх країн стабільної макроекономічної, правової й аграрної 
політики для підтримки фермерства з метою подальшого піднесення сільськогосподарського 
виробництва і планування його діяльності на тривалий час.

Сучасні процеси глобалізації характеризуються такими основними ознаками:
1 Реальна інтеграція економічних процесів країн на регіональному або глобальному 

рівні внаслідок дій міждержавних угод і транснаціональних компаній.
2. Формування глобальних проблем у сферах забезпечення продовольством, енергетики, 

демографії, екології, поширення ядерної та звичайної зброї, нерівномірність економічного 
розвитку регіонів планети тощо, які можна розв'язувати тільки за умови об'єднання зусиль 
міжнародної спільноти.

3. Стрімкий розвиток міжнародної торгівлі, який поєднує економіки країни, що раніше 
ніколи не торгували між собою.

4. Посилення процесів міжнародного поділу праці при одночасному поширенні 
інтенсивних технологій у процесі об'єднання окремих частин народногосподарських 
комплексів різних країн, задіяннх у створенні кінцевого продукту.

5. Формування міжнародної транспортної мережі на світовому океані та материках при 
створенні на територіях останніх так званих "транспортних коридорів" для переміщення 
товарів і вантажів, що особливо важливо для України, яка знаходиться на перетині 
транспортних шляхів Західна Свропа - Схід і Північна Європа -Південь.

6. Розвиток мережі кабельного та супутникових систем зв'язку, що забезпечило 
формування міжнародного інформаційного простору не тільки у сфері швидкого обміну 
інформацією, а й об'єднання через систему телебачення культур різних народів, що полегшує 
порозуміння людей з різними поглядами.

7. Формування світової банківської мережі та прискорення фінансових розрахунків між 
країнами, фірмами, що пришвидшує обіг капіталу, створюючи нові можливості для його 
нарощування.

8. Підтримка міжнародними установами, включаючи ООН, принципів, правил і форм 
створення міжнародного ринку праці при забезпеченні прав людини на працю, зумовлених 
посиленням міграції населення бідних країн до країн "золотого мільярда".

9. Зміна ролі держави як формоутворювальної основи національних економік.
10. Встановлення єдиних стандартів на сировину, продовольчу продукцію,

бухгалтерський облік, інтелектуальну власність тощо, [і -23]
Висновок. Глобалізація нині охоплює всі види діяльності людини не тільки у сфері 

поступового формування єдиного всесвітнього народногосподарського комплексу, 
включаючи й сільське господарство, але і у сфері фінансових інституцій, інтелекіуальної 
діяльності людини, сервісні, культурні, комунікаційні послуги тощо.
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