
25
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2012

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останнє десятиліття великий інтерес становить

заміна мінеральних палив біологічними, які вироблені
з сільськогосподарської продукції. При цьому багать�
ма авторами наводиться безліч чинників, реалізація
яких забезпечує ефективність виробництва біодизе�
ля (високий рівень урожайності, оцінка сировини —
насіння ріпаку за собівартістю тощо). Суперечливою
є інформація про вищу ефективністьвиробниц�
твабіодизеля на невеликих установках і міні�заводах
порівняно із потужними підприємствами. Тому набу�
ває актуальності системне дослідження чинників
підвищення ефективності виробництва біодизеля.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняних публікаціях більшою мірою виз�
нається висока ефективність виробництва біодизеля
в Україні, ніж існування проблем на цьому сегменті
ринку. Основний напрям досліджень — пропагуван�
ня необхідності розвивати галузь виробництва біопа�
лив на основі розрахованих результатів надмірно ви�
сокої ефективності діяльності окремих установок або
міні�заводів [1; 2; 3]. Проте існування проблем ефек�
тивності виробництва біопалив у світі, яке виявляєть�
ся у великій строкатості собівартості [4] та рентабель�
ності (збитковості) і навіть наявності фактів банкрут�
ства великих компаній [5], свідчить про необхідність
системного дослідження впливу різних чинників на
кінцевий результат виробництва.

Метою статті є моделювання варіантів впливу
різних чинників на ефективність виробництва біоди�
зеля та встановлення взаємодії найбільш важливих
параметрів або їх допустимої варіації, яких необхід�
но досягти і дотримуватись при проектуванні та фун�
кціонуванні підприємств з виробництва біопалив.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Якщо в Україні виробництво соняшникової олії

внаслідок зростаючого попиту є стабільним, то з
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У статті проведено аналіз варіантів можливого ефективного виробництва біодизеля в Україні.
Досліджено, що основними чинниками підвищення ефективності виробництва біодизеля є викорис�
тання насіння ріпаку з високим вмістом олії та технологічні можливості її виходу після перероб�
ки, що забезпечується на заводах великої потужності.

точки зору державних інтересів, розвитку вітчиз�
няної галузі ріпапківництва приділяється менше
уваги. По�перше, на ріпакову олію відсутній спо�
живчий попит з огляду на уподобання населення.
По�друге, із згортанням галузі тваринництва ос�
новний похідний продукт — шроти (або макуха)
— не мають попитуна вітчизняному, тим більше на
зарубіжному ринку. Зростаючий попит країн
Європи з дефіцитом земельних ресурсів як альтер�
нативу виробництву біодизеля в Україні створив
умови для більш ефективної стратегії — експорту
насіння ріпаку на противагу його переробці й екс�
порту олії та шроту. Зазначимо, що виробництво
олійних культур забезпечує для сільськогоспо�
дарських підприємств найвищу ефективність. Як
наслідок, через відсутність екологічних обмежень
щодо насиченості олійних культур у сівозмінах
збільшуються площі їх висіву та потужності з пе�
реробки насіння соняшнику ті ріпаку. Зростання
у структурі посівів частки тільки зернових та ол�
ійних культур, що спостерігається в Україні, при�
зводить до суцільного безробіття на селі.

В останнє десятиліття привертає увагу мож�
ливість заміни мінеральних палив біологічними,
що вироблені із сільськогосподарської про�
дукції. При цьому дослідники наводять неспро�
стовні аргументи високої ефективності вироб�
ництва біодизеля. Щоб виявити ступінь впливу
різних чинників на можливість ефективного
функціонування підприємств з виробництва біо�
дизеля, необхідно провести їх системну оцінку.
Для цього за результатамиекономічного аналі�
зу побудовано блок�схему, яка відображає взає�
мозв'язок чинників ефективності виробництва
біодизеля (рис. 1).

Кожний блок описаний відповідними матема�
тичними залежностями (модель оптимізації вико�
ристання автопарку, модель "затрати — випуск"
тощо) або ж є базою даних для вхідної інформації.
У середовищі Excelвсі блоки зведені у загальну
модель оптимізації параметрів підприємства з ви�
робництва біодизеля та виявлень зони постачан�
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ня сировини — насіння ріпаку.
При обгрунтуванні ефективності виробництва

біодизеля слід враховувати, що енергетичні показни�
ки біодизеля та біоетанолу не рівнозначні мінераль�
ним дизельному пальному та бензину через різну гу�
стину та енергоємність. Багато експертів у своїх об�
грунтуваннях щодо ефективності виробництва біоло�
гічних палив нехтують цими відмінностями [6, с. 38—
39]. Так, біоетанол становить лише 66 % енергоємності
бензину, а біодизель — 91 % енергоємності дизель�
ного пального [7; 8, с. 307—335]. Тому ціна 1 т біоета�
нолу та біодизеля буде нижчою від рівнів цін на бен�
зин і дизельне паливо відповідно на 34 і 9 %.

Ціни на насіння ріпаку мають тенденцію до підви�
щення через нарощування у Європі виробництва біо�
дизеля й обмеженості посівних площ. За 11 місяців
2011 р. ціна 1 т насіння ріпаку досягла 4 тис. грн. Внас�
лідок цього практично весь обсяг виробленого насіння
ріпаку в останні роки надійшов на експорт. Щоб змі�
нити існуючу структуру використання насіння ріпа�
ку та збільшити частку його переробки на біодизель,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі Украї�
ни має намір запровадити експортне мито на насіння
ріпаку у розмірі 11 % (на рівні 53 євро/т), що збільшить
пропозицію на внутрішньому ринку і знизить ціни ре�
алізації [9]. Також обговорюється можливість вста�
новлення ще більших експортних обмежень, наприк�
лад, для зниження цінина ріпакове насіння, що має
бути сплачена виробниками біопалива за сировину
для виробництва біодизеля [7].

Зберігається тенденція до підвищення цін на
бензин та дизельне пальне, що пов'язано із рос�
том світових цін на нафту та збільшенням акцизів
на пальне в Україні. За песимістичного сценарію
(з урахуванням зміни курсу валюти, світових ко�
ливань цін на нафту, акцизного збору та введення
імпортного мита) ціни на дизельне пальне можуть
досягти 13,53 грн. /л [10], або 11365 грн за 1 тонну.

На нашу думку, у розрахунках ефективності

виробництва біодизеля без�
підставно не враховували та�
кий чинник, як вміст олії в
насінні ріпаку, та кількість
одержаної ріпакової олії
після промислової його пере�
робки. Різні технології пере�
робки насіння ріпаку на біоди�
зель забезпечують відповід�
ний вихід як олії рослинної,
так і біодизеля. Тільки великі
переробні підприємства зас�
тосовують на кінцевих техно�
логічних стадіях екстракцію
(вилучення із макухи жирів за
допомогою бензину — нефра�
су), що збільшує вихід олії, а
її залишок у макусі становить
менше 1,5 %. В той же час на
менш потужних підприєм�
ствах застосовують пресуван�
ня (попереднє та заключне), а

вміст жиру в макусі значно вищий — до 10—14 %
[11]. Експерти зазначають, що на функціонуючих
низькопродуктивних і малотоннажнихбіодизель�
них установках вихід кінцевої продукції удвічі
менший, ніж на зарубіжних [12]. Крім того, на та�
ких установках ріпаковий метиловий ефір недо�
статньо очищується (залишки води, мила, ме�
ханічні домішки тощо), тому виникають проблеми
з відмовою двигунів [13].

На наше переконання, саме вміст олії в насінні
та ступінь її вилучення у сировину (ріпакову олію)
є основним чинником ефективності виробництва
біодизеля. Адже витрати на насіння (за ринкови�
ми цінами) займають до 85 % у собівартості вироб�
ництва біодизеля. Збільшення виходу олії з оди�
ниці насіння ріпаку реально знижує витрати ви�
робництва — економія сировини (насіння ріпаку)
на одиницю біодизеля. Вітчизняні селекціонери
мають на меті підвищити олійність насіння ріпаку
для потреб виробництва біодизеля. Постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 р.
№ 1774 "Про затвердження Програми розвитку
виробництва дизельного біопалива" передбачено
державні кошти також використовувати для
підтримки вирощування насіння ріпаку, у тому
числі селекції [14]. Ріпакове насіння містить 40—
50 % олії — тобто не менше, ніж насіння соняшни�
ку [15].

Витрати палива розраховуються у відповід�
ності до вказівок відомих методик, які розроблені
Міністерством автотранспорту України [16]. Якщо
об'ємна вага дизельного палива становить 0,84 кг/
л [8, с. 310], то й нормативна витрата палива у тон�
нах (Q

нt
) визначатиметься таким чином: Q

нt
 =

(0,84*Q
н
). Амортизаційні відрахування та витрати

на поточний ремонт розраховуються за прийня�
тими нормативами. Залежно від вартості авто�
мобілів з причепами (V

a
), терміну надання креди�

ту (T=10) та відсоткових ставок (p=15 %) розра�
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Рис 1. Блок!схема оптимізації взаємодії чинників ефективного
виробництва біодизеля
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ховуються щорічні витрати (K
r
), пов'язані з обслу�

говуванням боргу й поверненням рівними части�
нами:

.

Для підвищення якості біодизеля застосовують
по 0,2 % добавки та стабілізатора (проти замер�
зання), отже, витрати ріпакової олії на виробниц�
тво 1 т його становитимуть 0,996 т (1�0,4/100), а на
100 тис. т біодизеля — 99,6 тис. т. За допомогою
цього коефіцієнта (0,996) розраховується потре�
ба в олії на виробництво визначеного обсягу біо�
дизеля. Залишок жиру (1,5 %) від сирої олії є так
званою жировою субстанцією. Зі збільшенням по�
тужності заводу вихід ріпакової олії збільшуєть�
ся, а в макусі залишається значно менше олії. За�
лежність втрати олійності (g

vo
, %) від річної потуж�

ності заводу (N
t
) нами описана наступним чином:

.
Тоді вихід ріпакової олії (G

wo
, %) залежно від

потужності заводу (N
t
) та олійності сировини —

насіння ріпаку (G
vo

) — дорівнюватиме:  .
Наприклад, за вмісту олії в ріпаку 50 % і річної
потужності заводу 100000 т біодизеля у макусі за�

лишиться 1,4 % олії: .
Звідси фактичний вихід олії 48,6 % (50�1,4). За
річної потужності заводу 1000 т біодизелярік втра�
та олійності (тобто залишок у макусі) буде 15,5 %,
а фактичний вихід олії ріпакової — тільки 34,5 %.
Тобто потреба в насінні ріпаку (Q) на виробницт�
во біодизеля встановленого обсягу зменшувати�
меться зі зростанням потужності заводу (техно�
логічної можливості одержати вищий вихід олії):

Для заводу потужністю 100 тис. т біодизеля за
рік за 48,6 % виходу олії потреба в насінні буде лише
204,9 тис. т [(0,996*100000)/(48,6/100)], а для заво�
ду потужністю 1000 т (вихід олії — 34,5 %) — 2887
т. У першому випадку на виробництво 1 т біодизеля
буде витрачатиметься 2 т насіння ріпаку, а в друго�
му — 2,9 т, або на 45 % більше. За умови, що старто�
ва олійність ріпаку становитиме 40 %, його витрати
на виробництво 1 т біодизеля будуть на рівні2,6 т
ріпаку (завод з річною потужністю 100 тис. т), а для
заводу відповідно 1000 т біодизеля за рік — 4,1 т,
або майже на 60 % більше. Оскільки насіння ріпаку
у витратах займає найбільшу частку, то саме це на�
сіння з високим вмістом олії та технологічна мож�
ливість збільшення її виходу на потужних заводах
є основними чинниками досягнення ефективності
виробництва біодизеля.

Враховуючи взаємодію чинників, які впливають
на ефективність виробництва біодизеля, нами за
допомогою математичного апарату визначеносе�
редню відстань перевезення насіння ріпаку до за�
воду (L0)з урахуванням якісного показника — ви�
ходу олії:

,

де — коефіцієнт, що залежить від конфігу�
рації земельної площі та місця розташуванняпід�
приємствана цій площі ( );

Q — потреба в насінні для визначеної потуж�
ності заводу, т;

y — урожайність ріпаку в зоні постачання цієї
культури, т/га;

g
r
 — частка площі ріпаку в сівозміні, ко�

ефіцієнт;
p

r
 — частка площі ріллі в загальній площі зе�

мель, коефіцієнт (по Україні p
r
 = 0,5380417).

У середовищі Excel нами у зведеній таблиці
наведено математичні формули розрахунку всіх
витрат, включаючи кредити, на виробництво біо�
дизеля, з урахуванням вартості експлуатації авто�
транспортних засобів. Залежно від потреби заво�
ду в обсягах насіння ріпаку встановлено відстані
його перевезення та всі інші техніко�економічні па�
раметри. Задача оптимізації складу автопарку з
розподілом робіт між марками автомобілів є скла�
довою загальної оптимізаційної задачі щодо ефек�
тивності виробництва біодизеля.

Важливою для розрахунку технологічних вит�
рат є закономірності зміни вартості заводу залеж�
но від його річної потужності. Німецькі вчені на�
водять дані щодо вартості заводів різної потуж�
ності та питомі інвестиції (на 1 кг потужності) [17,
с. 25], на підставі яких нами встановлено за�
лежність відносних коефіцієнтів інвестицій (у дол.
США) на 1 т біодизеля від потужності заводу
(R2=0,9996):

,

де V
zi
 — вартість заводу і�ї потужності, млнгрн;

V
z10

 — вартість заводу на 10 тис. т біодизеля,
млн дол. США (коефіцієнт інвестицій дорівнює 1
за потужності заводу 10 тис. т біодизеля);

0,8 — коефіцієнт здешевлення вартості заводу
при його будівництві за рахунок вітчизняних ком�
плектуючих.

Амортизаційні відрахування становлять 10 %
від вартості заводу, а на поточний ремонт — 5 %.

Наступні два блоки загальної системи оптимі�
зації параметрів заводу щодо можливого ефектив�
ного виробництва біодизеля — міжгалузеві баланси
підприємства з виробництва біодизеля в натураль�
ному та вартісному відображенні. Їх використання
полегшує системне дослідження, хоча технологічні
параметри можна розраховувати прямим способом.
Проте такі показники складніше ввести у формалі�
зованому (математичному) вигляді в загальну сис�
тему оптимізації. Розраховані показники виходу
ріпакової олії, макухи, біодизеля, гліцерину, миль�
ної води, жирових субстанцій та необхідних для цьо�
го обсягів насіння ріпаку можуть бути використані
при побудові матриці міжгалузевого балансу. Вит�
рати всіх інших ресурсів (метанол, КОН, електрое�
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нергія тощо) розраховуються множенням питомих
витрат на відповідний обсяг ресурсу (насіння ріпа�
ку, біоетанол, ріпакова олія тощо). Для цього нами
на основі даних по німецьких заводах [17, с. 11—17;
18] складено таблицю питомих витрат ресурсів. У ре�
зультаті одержано вартісний баланс заводу з вироб�
ництва біодизеля, аналіз якого виявив існуючі залеж�
ності при розрахунку собівартості одиниці кінцевої
продукції — біодизеля. Додатково розраховано таб�
лицю вхідних показників — вартості одиниці ре�
сурсів, які використовуються при формуванні вар�
тісного балансу.

Усередовищі Excel нами проведено варіантні
розрахунки, де попередньо задано такі показни�
ки, як потужність заводу, рівень урожайності на�
сіння ріпаку, вміст в ньому олії, частка посівів
культури у сівозмінах, а всі інші показники стають
вихідними оптимізаційної моделі, де критерієм є
максимум рівня рентабельності виробництва біо�
дизеля або ж визначення потужності заводу за ну�
льової рентабельності (інші технологічні парамет�
ри задаються екзогенно).

За розрахунками точка беззбитковості (3 т/га
— урожайність насіння ріпаку, 50 % — вміст олії в
сировині, 17,5 % — частка посівів ріпаку в сіво�

зміні) досягається при потуж�
ності заводу 30 тис. т біодизеля
за рік, при 47,5 % — 50 тис. т, а
при 42,5 % — 80 тис. т. Вартість
таких заводів буде відповідно
72 , 107 і 168 млн грн., а на 1 т
потужності — 2,24, 2,16 і 2,07
тис. грн. Тобто, щоб досягти
хоча б беззбиткового стану при
виробництві біодизеля, необхі�
дно створювати потужні заво�
ди з високими інвестиційними
вкладеннями.

Найважливішим чинником
ефективного функціонування
заводу з виробництва біодизеля
експерти визнають рівень уро�
жайності насіння ріпаку. Нами
проведено розрахунки для за�
водів різної потужності і з уро�
жайністю в зоні постачання на�
сіння ріпаку від 1,5 до 4,5 т/га (50
% — вміст олії в сировині; 0,175
— частка його посівів у
сівозміні). Наприклад, для заво�
ду, що виробляє 100 тис. т біо�
дизеля, за урожайності 1,5 т/га
середня відстань перевезень ста�
новиме 67,3 км, а за урожайності
4,5 т/га — 38,8 км, або на 42,3 %
менше. Проте частка транспор�
тних витрат у загальних витра�
тах скоротиться лише на 1,2
відсоткових пункти (від 3,3 до
2,1 %). Внаслідок економії
транспортних витрат рівень рен�

табельності виробництва біодизеля зросте тільки на
1,3 відсоткових пункти (від 9,5 до 10,8 %). Рівень уро�
жайності є чинником ефективності виробництва на�
сіння ріпаку в сільськогосподарських підприєм�
ствах. За тих самих умов і потужності заводу на 100
тис. т аналогічний незначний вплив має частка
посівів ріпаку на ефективність виробництва біоди�
зеля. Так, при збільшенні частки посівів ріпаку від
8,75 до 22,5 % відстань перевезень також зменшуєть�
ся (на 37,6 %), а рівень рентабельності виробництва
біодизеля зростає тільки на 1,3 процентних пунк�
ти. Основна складова витрат ресурсів — обсяги на�
сіння ріпаку — залишається без змін. Зовсім інша
закономірність буде виявлена за умови використан�
ня насіння ріпаку різної олійності та ступеню її ви�
ходу в процесі переробки сировини (табл. 1).

Як видно з даних таблиці, за існуючої цінової
ситуації ефективність виробництва біодизеля за�
лежить від вмісту олії у сировині та її виходу після
переробки насіння ріпаку. За умови, що вихід олії
з насіння ріпаку дорівнює 38,6 %, виробництво біо�
дизеля навіть на заводах такої потужності буде
збитковим (рівень збитковості — 8,2 %). На заво�
дах меншої потужності та з нижчим виходом олії
рівень збитковості досягне 25—40 %.

    , % 
40 45 50 

 ,  103181 91352 81956 
 ,  257953 228380 204889 
 , % 38,6 43,6 48,6 
   , % 0,175 0,175 0,175

  1  , . 4000 4000 4000
  ,  58,47 55,01 52,11 

 1  , . 11650 10562 9701 
 1  , . 10693 10693 10693 

 , % -8,2 1,2 10,2 
 , . .:    

 –   1031814 913518 819557 
 –   -115863 -94015 -76662
 –  -9973 -9973 -9973 
 –   -1066 -1066 -1066 
 –   -4083 -3615 -3243 
 –  82851 82851 82851 
 –  (   ) 3433 3433 3433 
 –  14 14 14 
 –  1000 1000 1000 
 –  1100 1100 1100 
 –   7932 7023 6300 
 –   5848 4745 3869 
 –  1554 1261 1028 
 –   1293 1293 1293
 –  20272 20272 20272 
 –   10136 10136 10136 
 –  , . 50293 45378 41475 
 –   34952 29370 25161 
 –   10515 10515 10515 
 –    32992 32992 32992 

 , . . 1165013 1056233 970054 
  , : 

 –  10388 10388 10388 
 –   10660 10660 10660 
 –   154484 125354 102216 
 –   3869 3426 3073 

Таблиця 1. Вплив олійності насіння ріпаку та технологічного
її виходу на ефективність виробництва біодизеля (завод

потужністю 100 тис. т)
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ВИСНОВОК
Основною складовою ефективності виробниц�

тва біодизеля є скорочення витрат насіння ріпаку,
що досягається як селекцією для збільшення вмісту
олії, так і технологічними досягненнями щодо її
максимального вилучення із сировини. Зі збіль�
шенням виходу олії потреба в насінні ріпаку різко
скорочується, а відповідно собівартість виробниц�
тва біодизелятакож знижується.

Водночас сільськогосподарські товаровиробники
в Україні одержують найвищі рівні рентабельності при
виробництві саме олійних культур. Нарощування об�
сягів його виробництва за рахунок розширення площ
посіву олійних культур повинно обмежуватися еко�
логічними індикаторами. За найвищого рівня розора�
ності сільськогосподарських угідь та надмірної наси�
ченості ріллі олійними культурами невідворотно втра�
чатиметься родючістьгрунтів. Проте з обмеженням
площ посіву олійних культур (соняшнику та ріпаку)
зростатимуть попит і відповідно ціни реалізації цієї
продукції. За такої ситуації проблематичною стає
можливість організації ефективного виробництва біо�
дизеля. Держава повинна розробити механізми регу�
лювання процесів формування структури виробниц�
тва та створити умови для ефективнішого виробниц�
тва продукції в інших галузях. При цьому основний
критерій — створення умов для достойного прожи�
вання населення в сільській місцевості.
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