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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКООКТАНОВОГО БЕНЗИНУ
ТА ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З БІОДОБАВКАМИ
Анотація. В умовах значної залежності України від іноземних продуктів нафтопереробки виникає нагальна потреба у формуванні власного потенціалу нафтопереробної промисловості, підвищенні
ефективності використання вже освоєних нафтових родовищ та освоєнні нових із використанням
передових технологій видобутку нафти. Диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання, імплементація України у світовий економічний простір актуалізують питання підвищення якості продукції
та послуг. Не винятком є і продукція паливно-енергетичного комплексу, зокрема бензин та дизельне
паливо, які виступають основою світового та національного паливно-енергетичного балансу економіки та широко використовуються у всіх видах економічної діяльності. В умовах енергозалежності
України, тотального фальсифікування нафтопродуктів, екологічної ситуації в нашій країні та світі
покращення експлуатаційних та екологічних властивостей моторних палив, використання біодобавок
за умови економічної доцільності є важливим питанням сьогодення. Виробництво бензину та дизельного палива з високими споживними властивостями дозволить: збільшити рівень ВВП країни; закріпити позиції на національному та світовому ринку нафтопродуктів; забезпечити екологічну безпеку
країни; сформувати потенціал паливного комплексу країни; забезпечити соціо-еколого-економічну
ефективність. У статті досліджено ефективність виробництва запропонованих бензину та дизельного палива з біодобавками. Метою статті є визначення ефективності впровадження у виробництво
високооктанового бензину та дизельного палива з біодобавками, та оцінка економічної доцільності
такого виробництва. Якісні продукти нафтопереробки дозволять зменшити екодеструктивне навантаження на довкілля, забезпечити екологічну безпеку країни, покращити експлуатаційні характеристики транспортних засобів (наземних, повітряних, морських), задовольнити запити вимогливих
споживачів тощо. Проведені розрахунки показують економічну доцільність та ефективність впровадження запропонованої виробничої лінії, рентабельність якої задля виробництва 1 т бензину з біодобавками складає 7,9 %, а рентабельність від продажу 1 т дизельного палива з біодобавками – 20,9 %.
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EFFICIENCY OF PRODUCTION OF HIGH-OCTANE GASOLINE
AND DIESEL FUEL WITH BIOADDITIVES
Abstract. In conditions of significant dependence of Ukraine on foreign petroleum products, there is an
urgent need to build its own potential in the oil refining industry, to increase the efficiency of already developed
oil fields and to develop new ones using advanced oil production technologies. Diversification of business
entities activities, introduction of Ukraine in the global economic space raise the issues of improving the
quality of products and services. The products of the fuel&energy industry, in particular gasoline and diesel
fuel, which are the basis of the world and national fuel and energy balance of the economy and are widely used
in all types of economic activity, are not the exception. In the conditions of Ukraine's energy dependence, total
falsification of oil products, ecological situation in our country and the world, improvement of operational
and ecological properties of motor fuels, use of bioadditives under the condition of economic expediency is
an important issue of today. Production of gasoline and diesel fuel with high consumption properties will:
increase the country's GDP; consolidate its position on the national and world oil products market; ensure the
ecological security of the country; form the potential of the country's fuel industry; ensure socio-ecological
and economic efficiency. The article investigates the efficiency of production of the proposed gasoline and
diesel fuel with bioadditives. The purpose of the article is to determine the efficiency of introduction into the
production of high-octane gasoline and diesel fuel with bioadditives, and to assess the economic feasibility of
such production. High-quality oil refined products will reduce the eco-destructive burden on the environment,
ensure the ecological safety of the country, improve the performance of vehicles (road, air, sea), meet the
demands of consumers and more. The calculations show the economic feasibility and efficiency of the proposed
production line, the profitability of which for the production of 1 ton of gasoline with bioadditives is 7.9%, and
the profitability of the sale of 1 ton of diesel fuel with bioadditives – 20.9%.
Key words: motor fuels, performance properties, price, equipment, costs.
JEL Classification: Q 38
DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2020-24-04
Постановка проблеми. Зміни запитів споживачів, посилення конкуренції у ринковому середовищі, диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання, імплементація України у світовий
економічний простір актуалізують питання підвищення якості продукції та послуг. Не винятком
є і продукція паливно-енергетичного комплексу,
зокрема бензин та дизельне паливо, які виступають основою світового та національного паливноенергетичного балансу економіки та широко використовуються у всіх видах економічної діяльності.
Якісні продукти нафтопереробки дозволять зменшити екодеструктивне навантаження на довкілля,
забезпечити екологічну безпеку країни, покращити
експлуатаційні характеристики транспортних засобів (наземних, повітряних, морських), задовольнити запити вимогливих споживачів тощо. З іншої
сторони, в умовах значної залежності України від
іноземних продуктів нафтопереробки виникає
нагальна потреба у формуванні власного потенціалу нафтопереробної промисловості, підвищенні
ефективності використання вже освоєних нафтових
родовищ та освоєнні нових із використанням передових технологій видобутку нафти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням економічної та технічної ефектив-

ності виробництва моторних палив присвячені
праці В. Голяна, І. Семененка, Ю. Мохової [1-3].
Проблематика виробництва та використання
альтернативних видів палива відображена у працях закордонних вчених: Х. Нойредіні, Б. Теох,
Л. Девіс Клементс [4] та відомих вітчизняних
науковців, таких як В. Семенов [5], В. Гайдаш,
Б. Кочірко, Р. Цуркан, В. Сінько, В. Марченко,
Г. Бурлака, С. Бойченко [6, 7], які досліджували
технологію виготовлення, споживні властивості
біопалив, роботу двигунів внутрішнього згоряння при їх використанні.
У наших попередніх публікаціях досліджено
особливості ринку палив та біопалив, вивчено
асортимент біодобавок, що додають у моторні
палива з метою покращення їх експлуатаційних та екологічних властивостей [8-12]. Проте
питання економічної доцільності впровадження
у виробництво розроблених паливних композицій, розрахунок рентабельності їх промислового
виробництва є актуальним.
Постановка завдання. Мета дослідження
полягає в оцінці економічної ефективності виробництва запропонованого бензину та дизельного
палива з біодобавками. Завданнями дослідження
є: оцінка витрат на виробництво запропонованих
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бензину та дизельного палива з біодобавками;
оцінка прибутку від виробництва бензину
та дизельного палива з біодобавками; співставлення витрат та прибутку на виробництво бензину та дизельного палива (розрахунок рентабельності з біодобавками.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Виробництво бензину та дизельного палива
з високими споживними властивостями дозволить: збільшити рівень ВВП країни; закріпити
позиції на національному та світовому ринку
нафтопродуктів; забезпечити екологічну безпеку
країни; сформувати потенціал паливного комплексу країни; забезпечити соціо-еколого-економічну ефективність. Таким чином, проведено
оцінку економічної ефективності виробництва
запропонованих бензину та дизельного палива,
методика якої наведена на рисунку 1.
Запропонована методика оцінки економічної ефективності виробництва бензину

та дизельного палива складається з трьох
етапів: 1 етап – попередній (визначення мети,
завдань та об’єкта дослідження); 2 етап – аналітичний (розрахунок калькуляції витрат на
сировину і матеріали, витрат на оплату праці,
витрат на обслуговування лінії, амортизації
обладнання, формування кошторису витрат);
3 етап – результатний (розрахунок економічної
ефективності виробництва бензину та дизельного палива з біодобавками).
Об’єктом дослідження є продукти нафтопереробки, а саме: високооктановий бензин для двигунів із іскровим запалюванням із використанням біодобавок та зимове і літнє дизельне паливо
з високим цетановим числом.
У межах аналітичного етапу важливим
є визначення собівартості виробництва бензину
та дизельного палива з біодобавками з урахуванням усіх витрат на їх виробництво. Отож, собівартість виробництва бензину та дизельного палива

Визначення мети, завдань та об’єкта дослідження
Попередній
етап

Розрахунок калькуляції витрат на сировину і матеріали

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Аналітичний
етап

Розрахунок витрат на обслуговування лінії
Розрахунок амортизації обладнання
Формування кошторису витрат

Результатний етап

Розрахунок показників ефективності виробництва
бензину та дизельного палива

Прибуток

Економічний ефект

Рентабельність

Рис. 1. Методика оцінки економічної ефективності виробництва запропонованого бензину
та дизельного палива з біодобавками
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з біодобавками можна розрахувати за наступною
формулою:

f '= (f'1, f'2, f'3, f'4)

Сл = Вм + ЗП + АВ + Вп + ОВ,

Архітектоніка компонентного складу бензину
наведена на рисунку 2. Архітектоніка компонентного складу дизельного палива наведена на
рисунку 3.
Калькуляція витрат на сировину та матеріали
на виробництво бензину та дизельного палива
наведена у таблиці 1.
Таким чином, вартість сировини та матеріалів на виробництво 1 т запропонованого бензину
з біодобавками становить 10530,2 грн, відповідно
1 л – 10,5 грн; вартість сировини та матеріалів
на виробництво 1 т дизельного палива складає
7159,5 грн, відповідно 1 л. – 7,1 грн.
Розрахунок фонду оплати роботи працівників відображено у таблиці 2. Для виробництва
бензину та дизельного палива передбачається
залучити двох працівників по обслуговуванню
даної технології лінії (по одному працівнику на
кожну лінію). Залучені працівники виконуватимуть роботу на умовах суміщення професій
(0,5 ставки). Наступним етапом дослідження
є розрахунок витрат на обслуговування лінії по
виробництву запропонованих бензину та дизельного палива з біодобавками.

де Вм – вартість матеріальних ресурсів (витрати
на сировину та матеріали);
ЗП – заробітна плата працівників на всіх стадіях
технологічного процесу виробництва бензину
та дизельного палива;
АВ – амортизаційні відрахування;
Вп – витрати на обслуговування лінії по виробництву бензину та дизельного палива (витрати на
електроенергію);
ОВ – інші операційні витрати.
Розрахуємо витрати на сировину та матеріали
для виробництва бензину та дизельного палива
з біодобавками. В даному напрямі важливим
є встановлення компонентного складу бензину
та дизельного палива. Компонентний склад
запропонованого бензину з біодобавками можна
представити як функцію, що залежить від сукупності змінних:
f = (f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7)
Компонентний склад дизельного палива
можна представити як функцію, що залежить від
сукупності змінних:

f1

f'1

f1
f2

f2
f3

f

f

f'1

f'2

f3

f'2

f'3

f4
f5

f'4

f5

f6

f7

f'

f'3

f4

f7

f'

f'4

f6

Рис. 2. Архітектоніка компонентного складу
бензину
Умовні позначення:
f – бензин (100 %);
f1 - бензин каталітичного риформінгу із 39 % мас.;
f2 - бензин каталітичного крекінгу гідроочищений із 29 % мас.;
f3 - рафінат бензольного виробництва із 7% мас.;
f4 - сольвент нафтовий із 4 % мас.;
f5 - бензин прямогонний із 9 % мас.;
f6 - біоізобутиловий спирт із 4 % мас.;
f7 - метилтретбутиловий ефір із 8 % мас.

Рис. 3. Архітектоніка компонентного складу
дизельного палива
Умовні позначення:
f – дизельне паливо (100 %);
f'1 - паливо дизельне гідроочищене з 93% мас.;
f'2 - біодобавка (ізобутиловий естер ріпакової олії)
із 6,89 % мас.;
f'3 - цетанопідвищуюча присадка з 0,1 % мас.;
f'4 - депресорна присадка з 0,01 % мас.;
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Кв – середній коефіцієнт використання обладнання (для виробництва бензину та дизельного
палива в середньому становить 0,8).
Витрати на електроенергію, споживану
лінією по виробництву запропонованого бензину
та дизельного палива з біодобавками, розраховуються за формулою:

Витрати на обслуговування лінії по виробництву бензину з біодобавками та дизельного
палива визначаються за формулою:
Зексп = Вел х Фдо х Кв,
де Вел – витрати на електроенергію, споживану
запропонованою лінією;
Фдо – дійсний фонд часу роботи лінії, год.;

Вел = Цел х Nуст,
Таблиця 1

Калькуляція витрат на сировину та матеріали
Стаття витрат
1. Сировина та матеріали
на виробництво бензину:
Бензин каталітичного риформінгу

Одиниця
вимірювання
ресурсу

Співвідношення
компонентів
(% мас.)

Ціна, грн
(за 1 т)

Витрати матеріалів
на одиницю продукції,
грн (у розрахунку
на 1 т із % мас.)

т

39

7000

2730

Бензин каталітичного крекінгу
гідроочищений
Рафінат бензольного виробництва

т

29

7000

2030

т

7

6200

434

Сольвент нафтовий

т

4

29005

1160,2

Бензин прямогонний

т

9

6400

576

Біоізобутиловий спирт

т

4

24000

960

Метилтретбутиловий ефір

т

8

33000

2640

ВСЬОГО (в розрахунку на 1 т)

т

100

Паливо дизельне гідроочищене

т

93

7000

6510

Біокомпонент (ізобутиловий естер
ріпакової олії)

т

6,89

8000

551,2

Цетанопідвищуюча присадка

т

0,1

89000

89,0

Депресорна присадка

т

0,01

93200

9,32

ВСЬОГО (в розрахунку на 1 т)

т

100

10530,2

2. Сировина та матеріали на
виробництво дизельного палива:

7159,5

Таблиця 2

Розрахунок фонду оплати роботи працівників
Розряди

Показники
Тарифний коефіцієнт
Кількість основних робітників, осіб
Тарифна ставка, грн
Надбавки, грн
Нарахована заробітна плата (0,5 ст.), грн
Відрахування, грн., у т.ч.:
– утримано ПДФО (18%), грн
– утримано військовий збір (1,5%), грн
Отримана заробітна плата, грн
Нарахування на фонд оплати праці, грн (ЄСВ – 22%)
Фонд оплати праці робітників, грн
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V
1,36
1
2859

VI
1,45
1
3048

1429,5

1524,0

257,3
21,4
1150,8
253,1
1403,9

274,3
22,8
1226,9
269,9
1496,8

Всього
2
2953,5
2377,7
2900,7
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де Цел – ціна 1 кВт/год електроенергії, грн (для
промислових підприємств Цел = 2,05 грн);
Nуст – потужність запропонованої лінії по виробництву бензину та дизельного палива, Квт.
Питома витрата електроенергії даної технологічної лінії становить у середньому 300 КвТ/год.
Отож, Вел = 2,05 х 300 = 615 грн.
При продуктивності запропонованої лінії
500 л/год. дійсний фонд часу роботи всієї технологічної лінії у перерахунку на 1 т бензину або
1 т дизельного палива становитиме 2 год. Витрати
на експлуатацію лінії складатимуть: Зексп = 615 х
2 х 0,8 = 984 грн.
Розрахуємо амортизацію обладнання. Після
розрахунку компонентного складу бензину з біодобавками насосами Н-1 – Н-8 через регулятори
витрати подають компоненти в ємність Е-9 або
Е-10. Заповнення резервуара проводять на 80-90 %
об’єму резервуара. Для гомогенізації суміші передбачено забір з резервуарів Е-9, Е-10 насосами
Н-9 та Н-10 і повернення суміші назад. Після
попереднього аналізу суміші на відповідність
показникам нормативних документів проводять
уточнення подачі компонентів і заповнення резервуарів на передбачену регламентом величину. Для
технологічного процесу виробництва бензину
та дизельного палива з біодобавками пропонується використовувати лінію загальною вартістю
2 млн грн. Термін служби обладнання установки
складатиме 20 років. При такій вартості за методом прямолінійного нарахування річний розмір
амортизаційних відрахувань складає 100 тис. грн
(2000000/20 = 100000). Продуктивність виробництва даної лінії становить 4 т на день, відповідно
за місяць (при кількості робочих днів 22 становитиме 88 т), а за рік 1056 т (12х88=1056). Таким
чином, амортизація обладнання на 1 т складатиме: 100000/1056 = 94,7 грн. Кошторис витрат на
виробництво бензину наведено у таблиці 3.
Таким чином, собівартість виробництва
1 л запропонованого високооктанового бензину
з біодобавками складає 13,5 грн. За умови сплати
податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі
20% (2,7 грн за 1 л) та сплати акцизного збору
(5400 грн за 1 т, відповідно 5,4 грн за 1 л) ціна
реалізації 1 л бензину за собівартістю складатиме: 13,5 + 2,7 + 5,4 = 21,6 грн.
Таким чином, собівартість виготовлення 1 л
запропонованого дизельного палива з біодобавками становить 10,2 грн. За умови сплати податку
на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% (2,0 грн за
1 л) та сплати акцизного збору (5400 грн за 1 т, відповідно 5,4 грн за 1 л) ціна реалізації 1 л дизель-

ного палива за собівартістю складатиме: 10,2 +
2,0 + 5,4 = 17,6 грн. У межах третього етапу запропонованої методики розрахуємо показники ефективності виробництва запропонованих бензину
та дизельного палива з біодобавками: економічний
ефект, прибуток та рентабельність продукції.
Таблиця 3
Кошторис витрат на виробництво бензину
Статті витрат
Сировина та матеріали:
Матеріали
Енергія
Витрати на оплату праці
Відрахування та соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Сума, грн
10530,2
984
1403,9
376,9
94,7
200
13589,7

Кошторис витрат на виробництво дизельного
палива з біодобавками наведено у таблиці 4.
Таблиця 4
Кошторис витрат на виробництво
дизельного палива
Статті витрат
Сировина та матеріали:
Матеріали
Енергія
Витрати на оплату праці
Відрахування та соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Сума, грн
7159,5
984
1496,8
284,4
94,7
200
10219,4

Проведений розрахунок показав, що вартість
запропонованого бензину з біодобавками є нижчою за ринкову (23,34 грн на 25.05.2020 р.), що
дозволяє отримати додаткову вигоду (економічний ефект). Отож, за рахунок отримання високооктанового бензину для двигунів із іскровим
запалюванням із використанням біодобавок економічний ефект від продажу 1 л становитиме:
Е = 23,34 – 21,6 = 1,74 грн.
На продажі в об’ємі 1 т бензину з біодобавками економія складатиме 1740 грн. Також розрахунки показали, що вартість запропонованого
дизельного палива з біодобавками є нижчою за
ринкову (21,28 грн на 25.05.2020 р.), що дозволяє
одержати додаткову вигоду (економічний ефект).
Отож, за рахунок отримання зимових та літніх
дизельних палив з високим цетановим числом
економічний ефект від продажу 1 л становитиме:
Е = 21,28 – 17,6 = 3,68 грн.
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На продажі в об’ємі 1 т бензину економія складатиме 3680 грн. Прибуток від виробництва бензину (дизельного палива) з біодобавками визначимо за формулою:

рентабельність виробництва 1 т високооктанового
бензину з біодобавками. Показники ефективності
виробництва бензину та дизельного палива з біодобавками наведено у таблиці 5 та на рис. 4.

П = Ц – С,

Таблиця 5
Показники ефективності виробництва бензину
та дизельного палива (у розрахунку на 1 т)

де Ц – ціна бензину (дизельного палива);
С – собівартість бензину (дизельного палива).
Прибуток від виробництва 1 т високооктанового бензину з біодобавками становитиме:
П = 23340 – 21600 = 1704 грн.
Прибуток від виробництва 1 т дизельного
палива з біодобавками складатиме:
П = 21208 – 17600 = 3680 грн.
Рентабельність виробництва бензину (дизельного
палива) з біодобавками визначимо за формулою:

Показники

Собівартість
13589,7
виробництва, грн
Ціна реалізації
21600
за собівартістю, грн
Прибуток від виробництва
1704
(економія), грн
Рентабельність
7,9
продукції, %

Р = П/Сх100%,
де П – прибуток від виробництва бензину (дизельного палива);
С – собівартість виробництва бензину (дизельного палива).
Відповідно,
рентабельність
виробництва 1 т бензину з біодобавками складатиме:
Р = 1704/21600 х 100 = 7,9 %
Рентабельність виробництва 1 т дизельного палива з біодобавками становитиме:
Р = 3680/17600 х 100 = 20,9 %
Як видно, рентабельність виробництва 1 т
дизельного палива з біодобавками є вищою, аніж
• 13589,7 грн
для бензину
• 10219,4 грн
для
дизельного
палива

Значення показників
Дизельне
Бензин
паливо
10219,4
17600
3680
20,9

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, проведені розрахунки показують економічну доцільність
та ефективність впровадження запропонованої лінії,
від використання якої буде отримано прибутку від
продажу 1 т високооктанового бензину з біодобавками в розмірі 1704 грн, від продажу дизельного
палива з біодобавками в розмірі 3680 грн; рентабельність виробництва 1 т бензину з біодобавками складає 7,9 %, а рентабельність від продажу 1 т дизельного палива з біодобавками становить 20,9 %.

Собівартість
виробництва,
грн

Ціна
реалізації за
собівартістю,
грн

Рентабельність
продукції, %

Прибуток від
виробництва
(економія),
грн

• 21600 грн для
бензину
• 17600 грн для
дизельного
палива

• 1704 грн для
бензину
• 3680 грн для
дизельного
палива

• 7,9% для
бензину
• 20,9% для
дизельного
палива

Рис. 4. Показники ефективності виробництва
бензину та дизельного палива (у розрахунку на 1 т)
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