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Шпілєвський В. В., Костенко Д. М., Шпілєвський О. В. Методичний аспект вибору інноваційних технологій  
з виробництва альтернативних видів моторного палива

Метою статті є розробка методичного підходу до послідовного та раціонального вибору перспективних щодо освоєння в Україні видів альтер-
нативного моторного палива й інноваційних технологій його виробництва та обґрунтування системи техніко-економічних показників комплек-
су з виробництва синтетичного моторного палива з низькосортної сировини. Однією з ключових проблем енергозабезпечення України сьогодні є 
її висока залежність від імпорту готового моторного палива, яку можна послабити за рахунок розвитку в країні виробництва альтернативних 
видів моторного палива на основі новітніх технологій. Дана стаття, ґрунтуючись на положеннях економічної теорії, розкриває сутність роз-
робленого методичного підходу до послідовного вибору перспективних щодо освоєння в Україні видів альтернативного моторного палива й інно-
ваційних технологій його виробництва. Розроблений методичний підхід для проведення раціонального вибору перспективних щодо виробництва 
та використання в Україні видів моторного палива включає в себе оцінку: відповідності споживчих властивостей певних видів моторного палива 
вимогам наявного моторного парку (ціль); ефективності технологій виробництва моторного палива (можливості); достатності ресурсного 
забезпечення виробництва моторного палива (обмеження). Методичний підхід доведено до рівня методики, застосування якої дозволило ви-
явити перспективні щодо застосування в країні види альтернативного моторного палива й інноваційні технології їх виробництва. Згідно з роз-
робленим методичним підходом доведено доцільність розвитку в Україні галузі синтетичного моторного палива на основі застосування способу 
непрямого зрідження вугілля (за методом Фішера – Тропша). Результатом роботи стала система техніко-економічних показників комплексу з 
виробництва синтетичного моторного палива з низькосортної сировини.
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Shpilevskyi V. V., Kostenko D. M., Shpilevskiy A. V. The Methodical Aspect of the Choice of Innovative Technologies for the Production  
of Alternative Types of Motor Fuel

The article is aimed at developing a methodological approach to a consistent and rational choice of promising for the development in Ukraine types of al-
ternative motor fuel and innovative technologies for its production, substantiation of the system of technical and economic indicators of the complex for  
the production of synthetic motor fuel from the low-grade raw materials. One of the key problems of Ukraine’s energy provision today is its high dependence on 
the import of finished motor fuel, which can be reduced by the development in the country of alternative types of motor fuel based on the latest technologies. 
The article, based on the provisions of economic theory, discloses the essence of the developed methodological approach to the consistent choice of promis-
ing types of alternative motor fuel for their development in Ukraine and innovative technologies of its production. The developed methodological approach 
for rational choice of promising for the production in Ukraine and use of motor fuel types includes an evaluation of the following: compliance of consumer 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

177БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2021
www.business-inform.net

properties of certain types of motor fuel with the requirements of the existing motor fleet (target); efficiency of motor fuel production technologies (capabili-
ties); sufficiency of resource provision for the production of motor fuel (restrictions). The methodical approach is brought to the level of the methodology, the 
use of which allows to identify promising types of alternative motor fuel for use in the country and innovative technologies of their production. Along with the 
developed methodical approach, the expediency of development in Ukraine of the synthetic motor fuel industry is proved on the basis of using the method of 
indirect coal liquefaction (according to the Fisher–Tropsch method). The result of the work is a system of technical and economic indicators of the complex for 
the production of synthetic motor fuel from the low-grade raw materials.
Keywords: selection criteria, innovative technologies, alternative motor fuel, consumer properties, sufficiency of resource provision, dependence on the external oil.
Fig.: 5. Tabl.: 8. Bibl.: 19.
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Розвиток сучасної економічної системи дедалі 
більше залежить від достатнього забезпечен-
ня якісними енергетичними ресурсами, що 

зумовлено інтенсифікацією та трансформацією про-
цесів механізації й автоматизації всіх галузей. Зрос-
тання енергетичних потреб суспільства, що пов’язані 
зі зростанням чисельності населення, поліпшенням 
якості життя, автоматизацією технологічних проце-
сів, відбувається паралельно з усвідомленням необ-
хідності забезпечення екологічно безпечного розви-
тку суспільства. Попередження змін клімату посіло 
першочергове місце серед найважливіших завдань 
міжнародної спільноти. Розв’язання проблеми світо-
ва спільнота вбачає в переході до використання аль-
тернативних джерел енергії. 

Загальносвітовою тенденцією сьогодення в енер-
гетиці є заміщення традиційних енергетичних ресурсів 
альтернативними аналогами, що, з одного боку, змен-
шує залежність від традиційних ресурсів, а з іншого – 
зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу. 

На сучасному етапі розвитку економіки України, 
що характеризується посиленням власної енергоне-
залежності та диверсифікацією паливно-енергетич-
ного сектора з акцентом на інтегрування відновлюва-
ної енергетики значна увага приділяється вивченню 
питань розвитку використання альтернативних видів 
моторного палива. Важливість розв’язання проблеми 
зростання цін на традиційні енергетичні ресурси, по-
силення енергетичної незалежності, поліпшення еко-
логічної ситуації та створення додаткового продукту 
не викликає наукового сумніву, а досвід передових 
країн у використанні альтернативних видів мото-
рного палива підтверджений практикою та є вмоти-
вованим із погляду перспектив розвитку економіки. 
Виробництво альтернативних моторних біопалив є 
одним із перспективних шляхів заміщення традицій-
них енергоресурсів, і підвищення енергетичної й еко-
логічної безпеки України.

Науково-дослідницька діяльність із концеп-
туальних положень проблематики посилення енер-
гетичної безпеки, поліпшення екологічного стану 
навколишнього середовища та ключових засад ви-
робництва та споживання альтернативних палив 
здійснена багатьма вітчизняними та іноземними до-
слідниками, серед яких: Я. Блюм, О. Боднар, Ж. Гар-
бар, Г. Гелетуха, І. Гончарук, М. Гументик, А. Дейна,  
Т. Ємчик, Н. Здирко, К. Зулауф, Т. Желєзна, Г. Ка-
летнік, А. Калініченко, І. Кириленко, М. Ковалко,  
М. Кулик, В. Курило, С. Лутковська, В. Месель-Веселяк,  
С. Мочерний, Б. Панасюк, М. Роїк, П. Саблук, В. Сін-
ченко, М. Талавиря, Д. Токарчук, М. Хвесик, О. Хода-
ківська, О. Шпикуляк, О. Шпичак та інші. Незважаю-
чи на вагомий внесок науковців у дослідженні фун-
даментальних засад розвитку альтернативної енерге-
тики, у зв’язку з недостатньо сформованою методич-
ною базою з визначення перспективних до освоєння 
в Україні видів альтернативного моторного палива й 
інноваційних технологій його виробництва розвиток 
альтернативних аналогів моторного палива в Україні 
залишається на доволі низькому рівні та значно від-
стає від попиту та викликів сьогодення. 

Мета роботи – розробка методичного підходу 
до послідовного та раціонального вибору перспек-
тивних до освоєння в Україні видів альтернативного 
моторного палива й інноваційних технологій його 
виробництва та системи техніко-економічних показ-
ників комплексу з виробництва синтетичного мото-
рного палива з низькосортної сировини.

Освоєнню інноваційних технологій виробництва 
будь якого продукту передує її вибір з множини 
альтернатив для визначення найбільш відпо-

відної конкретним умовам застосування. Проблема ви-
бору для новітніх («молодих») продуктів і технологій 
зазвичай полягає у відсутності певного методичного 
забезпечення в їх широкій видовій варіативності. 
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Сьогодні не є виключенням і проблема вибору 
доцільних до освоєння в Україні альтернативних ви-
дів моторного палива та технологій їх виробництва, 
вибору яких і присвячено дану статтю. 

Проблема вибору в умовах обмеженості ресур-
сів є основною категорією економічної теорії. Осно-
ву економічної теорії складають три типи тверджень: 
твердження про цілі; твердження про обмеження, що 
накладаються на можливості; твердження про варі-
анти вибору. 

У загальному значенні економічна теорія перед-
бачає, що ціль є те, чого людина прагне досягнути, 
можливості обмежуються наявними ресурсами, а най-
більш імовірний вибір буде визначатися певними ціля-
ми й обмеженнями, що накладаються на можливості. 

Економічна теорія також передбачає, що вка-
зані три типи тверджень повинні утворювати узго-
джене ціле, яке має бути побудовано з припущення, 
що люди вибирають найкращий шлях до досягнення 
своїх цілей, виходячи з обмежень, з якими вони сти-
каються, тобто люди поводяться раціонально [1].

Зважаючи на основні положення (вимоги) еконо-
мічної теорії, визначимо вихідні умови вибору 
із сукупності видів моторного палива, найбільш 

перспективних до використання та виробництва в 
Україні.

Ціль – це вибір альтернативного моторного па-
лива (МП), споживчі властивості якого максимально 
відповідають технічним вимогам національного мо-
торного парку, у виробництві якого забезпечуються 
оптимальне співвідношення ефективності енергопе-
ретворення та витрат, сировинне забезпечення ви-
робництва якого забезпечується за рахунок націо-
нальної ресурсної бази. 

Обмеження та можливості – це споживчі влас-
тивості МП, наявність і перспективи освоєння тех-
нологій виробництва МП, структура та достатність 
наявної ресурсної (сировинної) бази.

З огляду на вищевикладене, процедура вибору 
перспективних до використання та виробництва в 
Україні моторних палив повинна ґрунтуватися на по-
передній оцінці:

 споживчих властивостей певних видів мото-
рного палива відповідно до вимог наявного 
моторного парку (ціль);

 ефективності технологій виробництва мото-
рного палива (можливості);

 достатності ресурсного забезпечення вироб-
ництва моторного палива (обмеження).

Таким чином, для проведення раціонального 
вибору перспективних до виробництва та ви-
користання в Україні видів моторного палива 

пропонується методичний підхід, наведений на рис. 1. 
У цілях забезпечення кількісної оцінки спожив-

чих властивостей певних видів моторного палива, 
ефективності технологій виробництва, достатності 
ресурсної бази було відібрано 12 сучасних промисло-
во освоєних технологій представників виробництва 
різних видів моторного палива з різних видів пер-
винних паливно-енергетичних ресурсів (традиційних 
і альтернативних).

Характеристику основних видів і технологій ви-
готовлення моторного палива за основними техноло-
гічними ознаками наведено в табл. 1 і табл. 2.

Наведене в табл. 1 шифрування (нумерація) тех-
нологій далі по тексту використовуються без додат-
кових посилань. 

Основні техніко-економічні характеристики 
виробництва моторного палива з різних видів сиро-
вини в різні способи її переробки наведено в табл. 3.

Споживчими властивостями моторних палив, 
за оцінкою яких проводився вибір перспективних 
МП, служили енергетична ефективність (питома те-
плота згоряння) та широта сфери застосування пев-
ного виду палива. Вихідною інформацією для цієї 
оцінки були дані, наведені в табл. 4.

Сфера застосування певних видів палива визна-
чалася для сучасного складу моторного парку Украї-
ни. Сферу застосування традиційного пального та 
його синтетичних аналогів визначено у 100%, оскіль-
ки весь наявний моторний парк країни призначено 
для застосування цього палива. Сферу застосування 
скраплених вуглеводневих газів визначено у 14,9%, 
тобто часткою споживання даного пального адап-

Оцінка споживчих 
властивостей 

моторних палив

Оцінка ефективності 
технологій виробництва 

моторних палив

Оцінка достатності 
ресурсного забезпечення 

виробництва 
моторних палив

Вибір перспективних до виробництва та використання в Україні 
видів альтернативного моторного палива

Рис. 1. Методичний підхід до вибору перспективних видів альтернативного моторного палива
Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 1

Характеристика готових продуктів і основних ознак технологій виготовлення моторного палива

Готовий продукт і його основні озна-
ки Характеристика технології

Нафта і газовий конденсат

1. Бензин і дизельне паливо з нафти Атмосферно-вакуумна ректифікація в комбінації з каталітичними процесами 
вторинної переробки.

Природний і попутний нафтовий гази

2. Бензин і дизельне паливо непрямого 
зрідження 

Використання процесу Фішера – Тропша для отримання синтетичної нафти, 
з якої потім за допомогою ректифікації отримуються моторні палива. 

3. Бензин непрямого зрідження через 
синтез і дегідратацію метанолу

Конверсія метанолу в бензин за технологією Exxon Mobil. Процес дегідрації, 
у результаті чого утворюється суміш диметилового ефіру та метанолу.  
Ця суміш подається в реактор, у якому на спеціальному каталізаторі утворю-
ються олефіни, які олігомерізуються в бензин 

4. Скраплені вуглеводневі гази

Очищення природного газу виділенням з нього рідких фракцій (пропан-бу-
тан, конденсат). Переробка природного газу поширена на газових заводах 
СНГ і полягає у використанні процесів адсорбції та десорбції природного 
газу для відділення пропан-бутанів і конденсату. 
За кордоном для виділення з природного газу пропан-бутанів і конденсату 
зазвичай використовують способи переробки низькотемпературним фрак-
ціонуванням і сепарацію (технології Natural Gas Liquids)

5. Метанол Синтез метанолу в реакторі з трубчастим охолодженням  
з каталізатором у псевдозрідженному шарі 

6. Диметиловий ефір Синтез диметилового ефіру дегідратацією метанолу 

Вугілля

7. Бензин і дизельне паливо прямого 
зрідження

Двостадійна гідрогенізація з використанням двох реакторів, у яких відбу-
вається зрідження насиченої воднем вугільної суміші та залишків речовин 
від попереднього циклу роботи. Кожен з реакторів має особливі параметри 
температури, тиску та складу каталізаторів

8. Бензин і дизельне паливо непрямого 
зрідження 

Прямотокова киснева газифікація (процес GE Energy coal gasification 
entrained flow, refractory-lined), використання процесу Фішера – Тропша для 
отримання синтетичної нафти, з якої потім за допомогою ректифікації виді-
ляються моторні палива

9. Метанол Газифікація вугілля в газифікаторах з киплячим шаром (процеси Lurgi 
Winkler), синтез метанолу

10. Диметиловий ефір Газифікація вугілля в газифікаторах з киплячим шаром (процеси Lurgi 
Winkler), синтез метанолу, дегідратація метанолу.

Біологічна сировина

11. Біодизель Процес біодизель (biodiesel or FAME route) заснований на реакції олії  
та метанолу в кількості 13% від обсягу олії за допомогою каталізатора NaOH 

12. Етанол Подрібнення та змішування біомаси з ензимами, зрідження, ферментація, 
дистиляція етанолу

Джерело: складено за матеріалами [2–18].

тованими до цього двигунами. Сфера застосування 
пального, яке застосовується як домішки до тради-
ційного палива, а саме, метанолу, диметилового ефі-
ру, біодизелю, етанолу визначалася на рівні рекомен-
дованих європейськими стандартами максимально 
допустимих норм цих домішок до традиційного па-
лива (або його синтетичних аналогів).

Ідентифікацію перспективних видів МП за кри-
терієм споживчих властивостей проведено на основі 
матричного методу (рис. 2). 

Аналіз матриці, наведеної на рис. 2, показує, що 
до перспективних видів моторного палива належать 
ті, що позиціонуються в «Зоні перспектив», тобто 
квадранті матриці з найвищим ступенем застосуван-
ня та питомою теплотою згоряння, а саме, види: 1, 2, 
3, 7, 8.

Ідентифікація перспективних видів палива за 
критерієм ефективності енергоперетворення (вироб-
ництва МП) проводилася на основі даних, наведених 
у табл. 5 за допомогою матриці, наведеної на рис. 3. 
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Таблиця 2

Ресурсно-продуктова характеристика процесів одержання моторного палива за різними технологіями

Продукти переробки

Первинний паливний ресурс

Нафта Природний газ Вугілля
Біомаса, 

що містить

олію цукор

Технології переробки сировини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Технологічні (проміжні) продукти

1. Синтез-газ + + + + + + +

2. Синтетична нафта +

3. Метанол + + +

4. Інші

Готові продукти (моторне паливо)

1. Природний газ (товарний)

2. Скраплені вуглеводневі 
гази + +

3. Метанол + +

4. Диметиловий ефір + +

5. Бензин + + + + +

6. Дизельне паливо + + + +

7. Інші нафтопродукти та їх 
синтетичні аналоги + + +

8. Біодизель +

9. Етанол +

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 3

Основні техніко-економічні характеристики виробництва моторного палива з різних видів сировини  
в різні способи її переробки

Сировина та цільові 
продукти переробки

Н
ор

м
а 

ви
хо

ду
 м

о-
то

рн
ог

о 
па

ли
ва

 із
 

си
ро

ви
ни

, т
/т

Еф
ек

ти
вн

іс
ть

 
ен

ер
го

пе
ре

тв
о-

ре
нн

я,
 к

ое
ф

.

Норма вартості на виробництво моторного палива, 
дол. США/т

Д
ж

ер
ел

о 
ін

ф
ор

м
ац

ії

Капітальні 
витрати Сировина

Операційні 
витрати  

виробництва

Приведені 
витрати*

1 2 3 4 5 6 7 8

Нафта і газовий конденсат

1. Бензин і дизельне  
паливо з нафти 0,724 0,74 465,9 232,1 37,2 347,1 [2]

Природний і попутний нафтовий гази

2. Бензин і дизельне  
паливо непрямого  
зрідження

0,577 0,65 1211,4 399,8 73,3 675,4 [3]

3. Бензин непрямого  
зрідження через синтез  
і дегідратацію метанолу

0,350 0,37 1095,4 361,5 66,3 610,7 [4]

4. Скраплені вуглевод-
неві гази 1,000 1,000 21,8 230,7 2,3 236,6 [3; 5; 6]



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

181БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2021
www.business-inform.net

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Метанол 0,920 0,58 472,9 250,8 14,5 344,3 [3; 7]

6. Диметиловий ефір 0,638 0,42 713,7 361,8 62,7 543,7 [7; 8]

Вугілля

7. Бензин і дизельне па-
ливо прямого зрідження 0,341 0,568 1114,1 562,6 233,5 982,2 [9]

8. Бензин і дизельне  
паливо непрямого  
зрідження

0,316 0,52 1548,6 182,7 64,3 505,6 [10; 11]

9. Метанол 0,510 0,45 1089,9 123,1 201,1 506,2 [12; 13]

10. Диметиловий ефір 0,470 0,59 710,6 331,5 14,4 464,6 [14, 15]

Біологічна сировина

11. Біодизель 0,84 0,91 932,0 659,8 31,1 846,5 [16]

12. Етанол 0,324 0,58 499,2 391,6 122,1 597,1 [17; 18]

Примітка: * – розраховано як: В = С + Ен ∙ К, де В – приведені витрати; С – витрати на виробництво продукції; Ен – нормативний коефіцієнт 
ефективності (взято з допущення, що строк покриття вартості капітальних вкладень за рахунок чистого прибутку не повинен перевищу-
вати 6 років, тобто за величиною 0,167); К – капітальні вкладення.
Джерело: складено за матеріалами [2– 8].

Закінчення табл. 3

Таблиця 4

Порівняльна характеристика споживчих властивостей різних видів моторного палива

Сировина та цільові продукти переробки Сфера застосування, % Питома теплота згоряння, МДж/кг

Нафта і газовий конденсат

1. Бензин і дизельне паливо з нафти 100,0 43,5

Природний і попутний нафтовий гази

2. Бензин і дизельне паливо непрямого  
зрідження 100,0 43,5

3. Бензин непрямого зрідження через синтез  
і дегідрацію метанолу 100,0 44,2

4. Скраплені вуглеводневі гази* 14,9 46,0

5. Метанол** 5,0 22,7

6. Диметиловий ефір** 10,0 28,8

Вугілля 

7. Бензин і дизельне паливо прямого зрідження 100,0 43,5

8. Бензин і дизельне паливо непрямого  
зрідження 100,0 43,5

9. Метанол** 5,0 22,7

10. Диметиловий ефір** 10,0 28,8

Біологічна сировина

11. Біодизель** 20,0 40,3

12 Етанол** 20,0 30,0

Примітки:
* – розраховано за питомою вагою споживання даного виду МП у його загальному споживанні в Україні;
** – розраховано за максимально допустимою часткою додавання до традиційного палива (для неадаптованих ДВЗ). 
Джерело: складено за матеріалами [2–18].
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Рис. 2. Матриця сфери застосування і якості моторного палива
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 5

Порівняльна характеристика ефективності енергоперетворення первинних ресурсів  
у різні види моторного палива

Сировина та цільові продукти переробки Ефективність  
енергоперетворення, коеф.

Приведені витрати  
на 1 т продукту, $

Нафта і газовий конденсат

1. Бензин і дизельне паливо з нафти 0,74 347,1

Природний і попутний нафтовий гази

2. Бензин і дизельне паливо непрямого зрідження 0,65 675,4

3. Бензин непрямого зрідження через синтез і дегідрацію 
метанолу 0,37 610,7

4. Скраплені вуглеводневі гази 1,00 236,6

5. Метанол 0,58 344,3

6. Диметиловий ефір 0,42 543,7

Вугілля

7. Бензин і дизельне паливо прямого зрідження 0,57 982,2

8. Бензин і дизельне паливо непрямого зрідження 0,52 505,6

9. Метанол 0,45 506,2

10. Диметиловий ефір 0,59 464,6

Біологічна сировина

11. Біодизель 0,91 846,5

12 Етанол 0,58 597,1

Джерело: авторська розробка.

Наведені дані свідчать що в «Зоні перспектив» 
матриці позиціонувалися перший і четвер-
тий види палива. Однак дані види МП – це 

традиційне нафтове і скраплений газ, використання 
якого в Україні вже сьогодні досягло майже 15% від 
загального використання МП, а тому вони не можуть 
бути ідентифіковані як перспективні. Тому до пер-
спективних видів МП, крім нафтового (1) і скрапле-
ного газу (4), необхідно віднести види МП, що увій-
шли до сусіднього квадранта (з меншим ступенем 
енергоперетворення) і таким самим рівнем вартості 
виробництва. Це види 5, 6, 8, 9, 10. 

Ідентифікація перспективних видів палива за 
критерієм ресурсозабезпечення проведена на основі 
даних, наведених у табл. 6.

Рівень ресурсозабезпечення виробництва різ-
них видів МП визначався за показниками балансо-
вих запасів викопних первинних паливних ресурсів 
(виміряного у роках), придатних для їх виробництва, 
і величиною вилучення цих запасів. Потенціал від-
новлюваних ресурсів, необхідних для виробництва 
біодизелю (11) та етанолу (12) визначався як неви-
черпний (для оцінки визначений на рівні 3000 років), 
а частка його вилучення – як відношення площі ріллі, 
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необхідної для вирощування енергетичної сировини, 
до загальної площі ріллі в країні. 

Ідентифікація перспективних видів МП про-
водилася послідовно на основі даних матриць, наве-
дених на рис. 4, рис. 5. Використання такого підходу 
визначається неможливістю зіставлення діапазонів 
величин наявного потенціалу різних видів ППЕР. 

Дані матриць, наведених на рис. 4 і рис. 5, свід-
чать, що за критерієм ресурсозабезпечення до пер-
спективних видів необхідно віднести МП, що виго-
товляється з вугільної сировини: 7, 8, 9, 10. 

Більш висока диференціація при визначенні 
перспективних видів МП недоцільна, оскільки від-
хилення між мінімальною та максимальною річною 
нормою вилучення запасів на виробництво МП не 
перевищує 0,02 процентних пункти.

Вибір перспективних видів МП проводився за 
ступенем відповідності всім критеріям оцінки пер-
спектив, проведеною за допомогою вищенаведених 
матриць (табл. 7). 

Дані табл. 7 свідчать, що абсолютна відповід-
ність критеріям вибору спостерігається тільки за од-
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Рис. 3. Матриця ефективності виробництва моторного палива
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 6

Порівняльна характеристика ресурсозабезпечення виробництва різних видів моторного палива

Сировина та цільові продукти переробки Річна норма вилучення  
первинного ресурсу, %

Балансові запаси викопного  
палива, роки

Нафта і газовий конденсат

1. Бензин і дизельне паливо з нафти 5,840 17

Природний і попутний нафтовий гази

2. Бензин і дизельне паливо непрямого зрідження 1,914 52

3. Бензин непрямого зрідження через синтез і дегідрата-
цію метанолу 3,155 32

4. Скраплені вуглеводневі гази 1,104 91

5. Метанол 1,200 83

6. Диметиловий ефір 1,731 58

Вугілля

7. Бензин і дизельне паливо прямого зрідження 0,051 1972

8. Бензин і дизельне паливо непрямого зрідження 0,055 1827

9. Метанол 0,034 2949

10. Диметиловий ефір 0,037 2718

Біологічна сировина

11. Біодизель 28,413 не обмежено

12. Етанол 10,347 не обмежено

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 4. Матриця стану загальної сировинної бази виробництва моторного палива
Джерело: авторська розробка.
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Рис. 5. Матриця стану мінеральної сировинної бази виробництва моторного палива
Джерело: авторська розробка.

ним видом МП – бензином і дизельним паливом не-
прямого зрідження вугілля (п. 8). Відповідність двом 
критеріям вибору спостерігається за чотирма вида-
ми палива – традиційним нафтовим (п. 1), бензином і 
дизельним паливом прямого зрідження вугілля (п. 7),  
метанолом з вугілля (п. 9), диметиловим ефіром з ву-
гілля (п. 10).

Результати проведеного вибору свідчать про до-
цільність розвитку в Україні галузі синтетич-
ного моторного палива на основі застосування 

способу непрямого зрідження вугілля (за методом 
Фішера – Тропша).

Доцільність освоєння в Україні виробництва 
синтетичного МП проведено на основі аналізу техні-

ко-економічних показників промислового комплексу 
з його виробництва, наведених у табл. 8.

Наведені в табл. 8 показники свідчать, що мі-
німальний обсяг виробництва синтетичного МП у 
країні має складати не менше 5800 тис. т, або 80% від 
загального попиту (на рівні 2016 р.). 

Зазначений обсяг виробництва синтетичного 
МП визначений з урахуванням повного заміщення 
імпорту готових нафтопродуктів, що дозволить ви-
рішити проблему зовнішньої нафтової залежності 
країни.

Про економічну доцільність створення в кра-
їні галузі синтетичного моторного палива свідчать 
економічні показники національного комплексу з 
його виробництва. Так, приріст річного обсягу про-
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Таблиця 7

Вибір перспективних видів моторного палива

Сировина та цільові продукти  
переробки

Відповідність критеріям

якості та сфери  
застосування

ефективності  
енергоперетворення

ресурсо- 
забезпечення

Нафта і газовий конденсат + +

1. Бензин і дизельне паливо з нафти +

Природний і попутний нафтовий гази +

2. Бензин і дизельне паливо непрямого 
зрідження 

3. Бензин непрямого зрідження через  
синтез і дегідратацію метанолу

4. Скраплені вуглеводневі гази +

5. Метанол +

6. Диметиловий ефір +

Вугілля

7. Бензин і дизельне паливо прямого  
зрідження + +

8. Бензин і дизельне паливо непрямого 
зрідження + + +

9. Метанол + +

10. Диметиловий ефір + +

Біологічна сировина

11. Біодизель

12. Етанол

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 8

Техніко-економічні показники промислового комплексу з виробництва моторного палива за умови освоєння в 
Україні виробництва його синтетичних аналогів у непрямий спосіб зрідження вугілля

Показник Величина

1. Очікуваний попит на моторне паливо, тис. т 7200

2. Обсяг перероблення нафтової сировини, тис. т 2400

3. Обсяг виробництва моторного палива з нафтової сировини, тис. т 1400

4. Обсяг перероблення вугільної сировини, тис. т 18350

5. Обсяг виробництва моторного палива з вугільної сировини, тис. т 5800

6. Оптова ціна моторного палива*, дол. США/т 440,71

7. Обсяг виробництва моторного палива з вугільної сировини, млн дол. США 2556,1

8. Норма витрат на виробництво моторного палива з вугільної сировини, дол. США/т 247,0

9. Витрати на виробництво моторного палива з вугільної сировини, усього, млн дол. США  
у т. ч.: основна сировина  
амортизація основних засобів 

1432,6  
1059,7  
449,1

10. Загальний прибуток комплексу з виробництва моторного палива з вугільної сировини, млн дол. США 1123,5

11. Рентабельність виробництва моторного палива з вугільної сировини, % 78,4

12. Норма інвестицій на виробництво моторного палива з вугільної сировини, дол. США/т 1548,6

13. Інвестиції в комплекс з виробництва моторного палива з вугільної сировини, млн дол. США 8981,9

14. Термін окупності інвестицій, років 5,7

Примітка: * – взято за середніми цінами імпорту нафтопродуктів у 2016 р. [19].
Джерело: авторська розробка.
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мислової продукції по країні за рахунок виробництва 
синтетичного МП складе біля 2,6 млрд дол. США при 
рентабельності 78,4%. 

Для створення нової промислової галузі в краї-
ні необхідно буде мобілізувати біля 9 млрд дол. США 
інвестицій, термін окупності яких складе 5,7 року. 

ВИСНОВКИ
Розроблений методичний підхід щодо про-

ведення раціонального вибору перспективних до 
виробництва та використання в Україні видів мото-
рного палива включає в себе оцінку: споживчих влас-
тивостей певних видів моторного палива відповідно 
до вимог наявного моторного парку (ціль); ефек-
тивності технологій виробництва моторного палива 
(можливості); достатності ресурсного забезпечення 
виробництва моторного палива (обмеження).

Результати проведеного вибору, згідно з роз-
робленим методичним підходом, свідчать про до-
цільність розвитку в Україні галузі синтетичного 
моторного палива на основі застосування способу 
непрямого зрідження вугілля (за методом Фішера – 
Тропша).

Проведені розрахунки свідчать про значну ве-
личину прибутку комплексу з виробництва моторно-
го палива з вугільної сировини. Даний факт означає 
наявність перспективи швидкої окупності інвестицій 
в даний проєкт.

Створення нової промислової галузі забез-
печить не тільки укріплення енергетичної безпеки 
країни, а й значний соціально-економічний ефект за 
рахунок створення нових робочих місць і зростання 
ВВП.                      
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