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Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Костенко Д. М. Державне регулювання та підтримка виробництва 
синтетичного рідкого палива в Україні

У статті доводиться, що сьогодні моторне паливо є важливою складовою як енергетичної, так і національної безпеки будь-якої країни світу, 
оскільки воно забезпечує транспорт і техніку необхідним енергетичним ресурсом. Після вторгнення на територію України збройних сил російської 
федерації та руйнування через обстріли і бойові дії цілого ряду нафто- та газопереробних заводів, необхідним є найскоріше відновлення або ство-
рення нового виробництва моторного палива на власній сировинній базі. Єдиним енергетичним ресурсом, що здатний частково задовольнити 
потреби України в моторному паливі за рахунок власного виробництва, є кам’яне та буре вугілля. Налагодження виробництва синтетичного 
рідкого палива (СРП) з кам’яного та бурого вугілля в регіонах України сприятиме підсиленню енергетичної безпеки країни, та національної безпеки 
зокрема. Водночас, створення та розвиток виробництва СРП потребує належної державної підтримки та регулювання. Метою дослідження є 
визначення особливостей та напрямів удосконалення державного регулювання та підтримки виробництва СРП в Україні. На основі проведеного 
дослідження доведено, що відсутність в Україні виробництва та ринку синтетичних аналогів і компонентів рідкого моторного палива обумовлює 
те, що регуляторним полем підприємств з виробництва СРП є чинні нормативно-правові засади економічних відносин у сфері обороту нафти 
та нафтопродуктів. Тому з високою вірогідністю можна очікувати, що освоєння виробництва СРП в Україні буде відбуватись в регуляторному 
полі, яке не враховує специфіку нових виробництв. Ця неузгодженість може створити небажані додаткові бар’єри їх входження на національний 
ринок нафтопродуктів. Рекомендовано виділення синтетичних аналогів моторного палива в окрему товарну групу, для якої доцільно установити 
спеціальну ставку акцизного податку та інші преференції, здатні забезпечити достатній для створення виробництв СРП інвестиційний потік.
Ключові слова: національна безпека, енергетична безпека, паливо, моторне паливо, рідке паливо, синтетичне паливо, виробництво, державна 
підтримка та регулювання.
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Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Shpilevskyi V. V., Kostenko D. M. The Government Regulation and Support of Synthetic Liquid Fuels Production in Ukraine
The article proves that today motor fuels is an important component of both energy and national security of any country in the world, since it provides transport 
and equipment with the necessary energy resource. After the invasion of the territory of Ukraine by the armed forces of the russian federation and the destruc-
tion caused by shelling and hostilities of a number of oil and gas processing plants, it is necessary to restore or create a new production of motor fuels on the 
country’s own raw material base as soon as possible. The only energy resource that can partially meet Ukraine’s needs for motor fuels through the country’s 
own production is coal and lignite. The establishment of the production of synthetic liquid fuels (SLF) from coal and lignite in the regions of Ukraine will help 
strengthen the country’s energy security, and national security in particular. At the same time, the creation and development of SLF production requires proper 
government support and regulation. The aim of the study is to determine the features and directions of improving government regulation and supporting the 
production of SLF in Ukraine. Based on the carried out study, it is proved that the lack of both production and market of synthetic analogues and components of 
liquid motor fuels in Ukraine determines that the regulatory field of enterprises for the production of SLF is represented by the current regulatory framework for 
economic relations in the sphere of oil and oil products turnover. Therefore, it is highly likely that the development of SLF production in Ukraine will take place in 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

83БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2022
www.business-inform.net

the regulatory field, which does not take into account the specifics of new industries. This inconsistency can create undesirable additional barriers to their entry 
into the national market of petroleum products. It is recommended to allocate synthetic analogues of motor fuels into a separate commodity group, for which 
it is advisable to establish a special excise tax rate and other preferences that can provide sufficient investment flow for the creation of SLF production facilities.
Keywords: national security, energy security, fuel, motor fuels, liquid fuels, synthetic fuels, manufacturing, government support and regulation.
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Досягнення наукової думки кінця XIX – по-
чатку XX ст. послужили основою технічного 
розвитку сучасної цивілізації, яка отримала 

назву другої науково-технічної революції (НТР), сер-
цевиною якої стала енергетика, а саме – винахід елек-
трики та двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), які 
визначили перехід від пари та кам’яного вугілля до 
електрики та рідкого палива. Переворот в енергети-
ці, винахід способу передачі електрики на далекі від-
стані зумовили народження нових видів транспорту, 
а також дали поштовх до перетворення всіх суміж-
них галузей – металургії, машинобудування, хімії. На 
якісно новий етап розвитку вийшли нафтовидобувна 
та нафтопереробна промисловість. Наслідком НТР 
стало застосування ДВЗ у широкому спектрі силових 
агрегатів машин і, передусім, самохідних (автомобі-
лів, судів, літаків), а також тракторної, гірської, сіль-
ськогосподарської, будівельної та іншої техніки. 

Паливо для ДВЗ зазвичай називається мото-
рним (від нім. motor – двигун). Основним сировин-
ним джерелом моторних палив є нафта та газовий 
конденсат. Сьогодні моторне паливо є важливою 
складовою як енергетичної, так і національної безпе-
ки в цілому будь-якої країни світу, оскільки воно за-
безпечує транспорт (цивільний і військовий) і техніку 
необхідним енергетичним ресурсом. 

Еволюція технологій виробництва моторного 
палива обумовила його сучасне різноманіття. Зага-
лом рідке (моторне) паливо підрозділяється на тра-
диційне – нафтове та альтернативне – з іншої вугле-
цевої сировини. Основними видами традиційного 

моторного палива є бензин і дизельне паливо [3]. До 
альтернативних рідких моторних палив належать: 
 синтетичні аналоги традиційного моторного 

палива – синтетичний бензин і дизельне па-
ливо;

 інше моторне паливо з викопної сировини –  
скраплені вуглеводневі гази, метанол і диме-
тиловий ефір, застосування яких потребує 
конструктивної доробки стандартних ДВЗ; 

 інші моторні палива з біологічної сировини –  
біодизель, етанол паливний, які можуть за-
стосовуватися як самостійне моторне паливо, 
але частіше використовується як добавки до 
нафтового палива.

Після вторгнення на територію України зброй-
них сил російської федерації та руйнування че-
рез обстріли і бойові дії цілого ряду нафто- та 

газопереробних заводів у країні склалася важка ситуа-
ція, що потребує найскорішого відновлення або ство-
рення нового виробництва моторного палива на влас-
ній сировинній базі. Єдиним енергетичним ресурсом, 
що здатний частково задовольнити потреби України в 
моторному паливі за рахунок власного виробництва, 
є кам’яне та буре вугілля. Отже, налагодження вироб-
ництва синтетичного рідкого палива з кам’яного та бу-
рого вугілля в регіонах України сприятиме підсиленню 
національної безпеки країни в цілому та енергетичної 
безпеки зокрема. Водночас, створення та розвиток ви-
робництва синтетичного рідкого палива потребує на-
лежної державної підтримки та регулювання.
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Різним аспектам проблеми убезпечення енер-
гетичної безпеки України присвячено багато до-
сліджень вітчизняних науковців, серед яких роботи 
Войнаренка М. П., Лелюка О. В., Маковія Ю. Г., Про-
дана Ю. В, Салашенко Т. І., Суходолі О. М., Феден- 
ко Г. М. та ін. [1–6]. Питання виробництва моторно-
го палива в Україні досліджували: Галько С., Клим- 
чук О. В., Мельник В. М., Прейгер Д., Рудика В. І. та ін. 
[7–14]. На цей час, коли як ніколи гостро перед Украї-
ною стоїть питання забезпечення національної без-
пеки в цілому та енергетичної зокрема, налагодження 
виробництва синтетичного рідкого палива може ста-
ти одним із напрямів досягнення цього. Різні аспекти 
процесів організації виробництва, застосовуваних 
технологій, державної підтримки та регулювання, не-
достатньо пророблені у вітчизняній науковій літера-
турі та практичній площині, але нові умови ставлять 
нові виклики, тому зазначений напрям досліджень є 
актуальним і практично значущим для вирішення пи-
тань безпеки країни.

Метою дослідження є визначення особливос-
тей і напрямів удосконалення державного регулюван-
ня та підтримки виробництва синтетичного рідкого 
палива в Україні.

Виробництво та торгівля синтетичним рідким 
(моторним) паливом є невід’ємною складовою 
світового ринку. Регулювання та підтримка цих 

процесів у країнах світу здійснюється на основі від-
повідних нормативно-правових актів.

В Україні виробництво рідкого моторного пали-
ва та вихідної сировини для його виготовлення регу-
люються нормами наведених нижче правових актів. 

Кодекс України про надра [15] регулює гірни-
чі відносини з метою забезпечення раціонального, 
комплексного використання надр для задоволення 
потреб у мінеральній сировині та інших потреб су-
спільного виробництва, охорони надр, гарантуван-
ня при користуванні надрами безпеки людей, майна 
та навколишнього природного середовища, а також 
охорони прав і законних інтересів підприємств, уста-
нов, організацій та громадян (стаття 2).

Кодекс підтверджує конституційне право ви-
ключної власності українського народу на надра 
(стаття 4); визначає формування державних фондів 
надр і родовищ корисних копалин та його порядок 
(стаття 5); визначає компетенцію Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, центральних ор-
ганів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
у сфері регулювання гірничих відносин (статті 6–8).

Норми Кодексу України про надра в нафтовій 
сфері конкретизує Закон України «Про нафту і газ» 
[16]. Дія цього закону поширюється на відносини, що 
виникають у зв’язку з геологічним вивченням нафто-
газоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, 
зберіганням, транспортуванням і реалізацією нафти, 
газу та продуктів їх переробки, незалежно від форм 

власності господарюючих суб’єктів – учасників таких 
відносин (стаття 2).

Закон визначає принципи державної політики у 
нафтовій галузі (стаття 5), засади державного управ-
ління та регулювання нафтової галузі, антимоно-
польні обмеження, повноваження органів місцевого 
самоврядування у відносинах, пов’язаних з нафтової 
сферою та інше (розділи ІІ та ІІІ).

Відповідно до цього закону основні напрями 
державної політики в нафтогазовій галузі та здій-
снення законодавче регулювання відносин у ній ви-
значає Верховна Рада України (стаття 6). Закон також 
визначає: організаційні основи розробки родовищ 
нафти і газу; вимоги до підземних сховищ нафти, газу 
та нафтопродуктів, магістрального трубопровідного 
транспорту та перевальних комплексів нафти, газу і 
продуктів їх переробки; охорони довкілля.

Норми Гірничого закону України [17] поширю-
ються на правовідносини у сфері діяльності 
гірничих підприємств, установ, організацій, 

гірничих об’єктів (гірничих підприємств), що займа-
ються розвідкою, розробкою, видобутком і перероб-
кою корисних копалин і веденням гірничих робіт, бу-
дівництвом, ліквідацією або консервацією гірничих 
підприємств, науково-дослідною роботою, ліквідаці-
єю аварій у межах території України, її континенталь-
ного шельфу та виключної (морської) економічної 
зони, незалежно від їх форми власності та підпоряд-
кування, а також підприємств, установ, організацій, 
громадян України, іноземних юридичних і фізичних 
осіб, осіб без громадянства (стаття 4).

Державна політика у сфері регулювання гірни-
чих відносин визначає: 
 принципи державної політики в гірничодо-

бувній промисловості; 
 державне регулювання гірничої справи; 
 державна підтримку гірничих підприємств; 
 державний нагляд у сфері гірничих відносин; 
 повноваження місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у 
сфері гірничих відносин (статті 7–11) та ін.

Закон України «Про трубопровідний тран-
спорт» [18] регулює відносини в галузі трубопровід-
ного транспорту, призначеного для транспортування 
вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших про-
дуктів і речовин з місць їх знаходження, видобутку 
(промислів), виготовлення або зберігання до місць 
їх переробки чи споживання, перевантаження та по-
дальшого транспортування.

Особливості застосування цього закону щодо 
функціонування промислового трубопровідного 
транспорту визначаються Кабінетом Міністрів Украї-
ни (стаття 4).

Магістральний трубопровідний транспорт має 
важливе народногосподарське та оборонне значення 
та є державною власністю України (стаття 7).
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Закон України «Про альтернативні види пали-
ва» [19] визначає, що до альтернативних видів рід-
кого палива належать: «горючі рідини, одержані під 
час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, 
сланців)», тобто синтетичне рідке паливо та інші 
види горючих рідин з нетрадиційної сировини або 
джерел (стаття 4).

Закон передбачає загальні засади економічного 
механізму стимулювання у сфері альтернативних видів 
палива (статті 9–12), але не містить норм прямої дії. 

Державні вимоги до якості автомобільного бен-
зину та дизельного палива визначають:
 Технічний регламент щодо вимог до автомо-

більних бензинів, дизельного, суднових і ко-
тельних палив, затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р.  
№ 927 [20];

 ДСТУ 3868-99. Паливо дизельне. Технічні 
умови [21];

 ДСТУ 4063-2001. Бензини автомобільні. Тех-
нічні умови [22].

Відсутність в Україні виробництва та ринку син-
тетичних аналогів і компонентів рідкого мото-
рного палива обумовлює те, що регуляторним 

полем підприємств з виробництва СРП є чинні нор-
мативно-правові засади економічних відносин у сфе-
рі обороту нафти та нафтопродуктів. Тому з високою 
вірогідністю можна очікувати, що освоєння виробни-
цтва СРП в Україні буде відбуватися в регуляторному 
полі, яке не враховує специфіку нових виробництв. 
Ця неузгодженість може створити небажані додат-
кові бар’єри на шляху їх входження до національного 
ринку нафтопродуктів.

Необхідно зазначити, що якість синтетичних 
аналогів моторного палива перевищує стандартні 
вимоги новітніх міжнародних стандартів (Euro 5). 
Поряд із цим, суттєві технологічні відмінності у ви-
робництвах нафтового та синтетичного пального ви-
значають різницю в рівні та структурі виробничих 
витрат, а також роздрібних цін.

Порівняльний аналіз структури роздрібної фак-
тичної ціни на нафтовий бензин і очікуваної ціни на 
синтетичний бензин наведено в табл. 1. 

Порівняльний аналіз (див. табл. 1) проведено 
для умов довоєнного регуляторного поля, і він свід-
чить, що структура роздрібних цін на нафтовий і син-
тетичний бензин має помітну відмінність за струк-
турним елементом – вартість продукту. Так, частка 
суми закупівельної вартості нафтового пального в 
його роздрібній ціні нижче, ніж у синтетичного на 1,6 
відсоткового пункту (в. п.), що визначає і вищий рі-
вень ціни на синтетичний бензин, ніж на нафтовий, –  
на 3,7%.

Окремо слід зазначити, що очікувана роздріб-
на ціна (з акцизним податком і ПДВ) стає ко-
мерційно виправданою вже на рівні 34,22 грн  

за 1 л синтетичного аналогу бензину А-95. Даний ці-
новий поріг порівняний з рівнем відносної цінової 
стабільності 2019–2021 рр.

В умовах воєнного стану, з 15.03.2022 р., регу-
ляторні норми на ринку пального змінено Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо дії 
норм на період дії воєнного часу (№ 2120-ІХ)» [25]. 
Установлення нульової ставки акцизного податку та 
зниження ставки ПДВ з 20% до 7% стимулювало від-
новлення постачання пального на ринок країни.

Ефективність згаданого закону було посилено 
скасуванням державного регулювання роздрібних цін 
на бензин і дизельне паливо (Постанова КМУ № 594 
від 17 травня 2022 р. [26]). Зупинено дію пункту 414 
Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 р. [26], яким 
було установлено граничний рівень торговельної над-
бавки на бензин і дизпаливо, а також визначалася 
середня вартість літра пального на основі даних між-
народного інформаційного агентства Platts, витрат на 
зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат.

У цілому охарактеризовані регуляторні дії забез-
печили відновлення та стабілізували ринок пального 
при зростанні цін до кон’юнктурно виправданого рівня. 

Таблиця 1

Порівняльний аналіз структури роздрібної ціни на нафтовий і синтетичний бензини

Складові ціни
Структура ціни бензину А-95* Структура ціни синтетичного бензину

Вартість, дол./л Частка в загальній 
сумі, % Вартість, дол./л Частка в загальній 

сумі, %

Вартість продукту  
(ціна виробника без ПДВ) 0,554 47,3 0,572 48,9

Націнка АЗС 0,213 18,2 0,220 18,8

ПДВ 0,160 13,6 0,158 13,5

Акцизний податок 0,245 20,9 0,220 18,8

Разом: 1,171 100,0 1,170 100,0

Примітка: * – за даними [23; 24].
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Зважаючи на те, що сучасне регуляторне поле 
не враховує виробничої специфіки виробництв 
СРП, позитивний досвід державного стимулю-

вання в критичних (воєнних) умовах збільшення єм-
ності ринку моторного палива, слід рекомендувати 
виділення синтетичних аналогів моторного палива 
в окрему товарну групу, для якої установити спеці-
альну ставку акцизного податку та інші преференції, 
здатні забезпечити достатній для створення підгалузі 
СРП інвестиційний потік.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі 
висновки:

1. Моторне паливо є важливою складовою як 
енергетичної безпеки зокрема, так і націо-
нальної безпеки загалом, оскільки воно забез-
печує транспорт і техніку необхідним енерге-
тичним ресурсом. 

2. Руйнування цілого ряду нафто- та газоперероб-
них заводів в Україні через агресію з боку росій-
ської федерації призвело до складної ситуації, 
що потребує найскорішого відновлення або 
створення нового виробництва моторного па-
лива на власній сировинній базі. Єдиним енер-
гетичним ресурсом, що здатний частково задо-
вольнити потреби України в моторному паливі 
за рахунок власного виробництва, є кам’яне та 
буре вугілля. Отже, налагодження виробни-
цтва синтетичного рідкого палива з кам’яного 
та бурого вугілля в регіонах України сприятиме 
підсиленню національної безпеки країни зага-
лом та енергетичної безпеки – зокрема. Водно-
час, створення та розвиток виробництва син-
тетичного рідкого палива потребує належної 
державної підтримки та регулювання.

3. Відсутність в Україні виробництва та ринку 
синтетичних аналогів і компонентів рідкого 
моторного палива обумовлює те, що регуля-
торним полем підприємств з виробництва СРП 
є чинні нормативно-правові засади економіч-
них відносин у сфері обороту нафти та нафто-
продуктів. Тому з високою вірогідністю можна 
очікувати, що освоєння виробництва СРП в 
Україні буде відбуватися в регуляторному полі, 
яке не враховує специфіку нових виробництв. 
Ця неузгодженість може створити небажані 
додаткові бар’єри на шляху їх входження до на-
ціонального ринку нафтопродуктів.

4. Рекомендується виділення синтетичних ана-
логів моторного палива в окрему товарну гру-
пу, для якої доцільно установити спеціальну 
ставку акцизного податку та інші преферен-
ції, здатні забезпечити достатній для створен-
ня виробництв СРП інвестиційний потік.     
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Романовська Ю. А. Технологія розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста

У зміцненні соціально-економічної безпеки міста доцільне використання сценарного підходу, організаційним інструментом якого є сценарій. Сце-
нарій – обґрунтування власного підходу до можливих напрямів розвитку об’єкта, а з іншого боку – запропонування організаційних підходів до пере-
форматування очікувань на реальне майбутнє. Ухвалення найрезультативніших рішень на майбутнє забезпечує застосування технології розро-
блення сценарію. Дії, процедури та операції технології розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста мають виконуватися 
в заданій послідовності. Для розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста вирішальне значення має формування системи 
вихідних положень, призначенням яких є отримання цілісного уявлення про можливості міської влади в убезпеченні міста, позбавлення процесу роз-
роблення сценарію суто формального характеру та, відповідно, підвищення його результативності. Високий рівень невизначеності, різні умови 
розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста зумовлюють необхідність деякої множини сценаріїв (альтернативних сцена-
ріїв), сукупність яких має відображати готовність міської влади до будь-якого розвитку подій у зовнішньому та внутрішньому середовищі соціаль-
но-економічної системи «місто». Розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста має виходити з чіткого уявлення про зміст 
і особливості функціонування соціально-економічної системи «місто»; здійснюватися з дотриманням наданих принципів, урахуванням обмежень 
сценарного підходу, виявлених загроз соціально-економічній системі «місто», їхнього характеру й етапу розвитку та тісного зв’язку між забез-
печенням соціально-економічної безпеки міста та збалансованістю різноманітних за характером і способами вияву інтересів елементів системи.
Ключові слова: місто, соціально-економічна безпека, зміцнення, сценарій, технологія, розроблення.
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