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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
автомобільний транспорт є одним із основних спо-
живачів нафтопродуктів. Як випливає з прогнозу 
американського Інституту палива (Fuels Institute), 
у найближчі 30-50 років бензин залишиться про-
відним продуктом на ринку моторного палива США 
[5, c. 153]. При цьому традиційні види палива посту-
пово втрачатимуть свої частки ринку, тоді як про-
даж електромобілів, а також транспортних засобів, 
що працюють на водні, будуть зростати. Проте швид-
ких або кардинальних змін у найближчі 10-20 років 
на американському ринку експерти не чекають, хоча 
і не виключають.

Оцінки європейських та вітчизняних експертів в 
основному збігаються з оцінками американських колег.

Останнім часом все більш широке розповсюджен-
ня отримують альтернативні біопалива. Інтенсивні 
роботи з переобладнання двигунів на біопаливо про-
водяться як в країнах з обмеженим енергетичним 
потенціалом, так і в країнах з великими запасами 
нафтової сировини, а також у високорозвинених кра-
їнах, які мають достатні фінансові ресурси для заку-
півлі нафтопродуктів. Зокрема, у 2013 році в країнах 
ЄС продукується більше 6,5 млн т біопалива.

Мотиви необхідності поширення моторного біопа-
лива добре відомі:

• необхідність заміни мінерального палива, що 
вичерпується;

• зменшення шкідливих викидів в атмосферу;
• зменшення енергетичної залежності.
Згідно з рішенням Ради Європи 2003 р. стосов-

но сприяння використанню біопалива на транспорті 
частка біопалива в споживанні моторних палив у ці-
лому на 2010 рік мала досягати 5,75%. Далі програма 
впровадження альтернативних палив у Євросоюзі до 
2020 року передбачає збільшення частки вже до 10% 
на основі стійкого розвитку енергетики [2, c. 87].

Для України реалізація програми впроваджен-
ня альтернативних палив має ще більшу актуаль-
ність у порівнянні з країнами Євросоюзу. Всі три 
згадані мотиви є суттєвими: запаси нафти скоро-
чуються, велика залежність від імпорту, особливо 
з Російської Федерації, рівень забруднення атмос-
ферного повітря в Україні оцінюється як підвище-
ний, а в переважній кількості великих міст Украї-
ни як дуже високий. 

Крім того, Україна має потужний сільськогоспо-
дарський потенціал: із загальної території 60,4 млн 
га сільськогосподарські угіддя становлять 41,8 млн 
га, з них орні землі – 32,6 млн га. Природна серед-
ня урожайність зернових культур – 26 ц/га (більше, 
ніж на ґрунтах країн Європи і більшості країн світу) 
[18, с. 46]. Тільки з наборів біомаси, таких як со-
лома, стебла і відходи соняшника та кукурудзи та 
інші, Україна могла б виробляти до 25 млн т умовно-
го палива на рік.
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Одним із найбільших споживачів нафтопродук-

тів в Україні є транспорт. Транспортний комплекс 
України використовує близько третини загального 
споживання нафтопродуктів і 5% загального спожи-
вання електроенергії в Україні. Водночас він є одним 
з головних забруднювачів довкілля, особливо в мега-
полісах. При всій різноманітності умов і специфіки 
роботи різних підгалузей транспортного комплексу 
ефективність використання паливно-енергетичних 
ресурсів загалом є досить низькою. Тому впрова-
дження програми альтернативних палив у першу 
чергу має бути спрямовано на використання в тран-
спортному комплексі України з урахуванням необ-
хідних кількісних та якісних змін парку рухомого 
складу машин.

Очевидно, що проблема заміщення альтернатив-
ними паливами є елементом модернізації ПЕК Укра-
їни. З метою розв’язання енергетичних проблем і 
реформування паливної та енергетичної галузей вже 
у 1994 р. була розроблена Концепція розвитку па-
ливно-енергетичного комплексу України на період до 
2010 р. У 1997 р. було затверджено Державну про-
граму енергозбереження (ДПЕЗ) на 1997-2010 pp.

Конкретно для даної проблематики у 2000 році 
була анонсована державна програма «Етанол» [1].

Протягом перших п’яти років, з часу прийнят-
тя в Україні програми «Етанол», бензинові моторні 
сумішеві з вмістом біоетанолу чи ефіру етил-трет-
бутилового не вироблялися, хоча протягом останніх 
двох років щорічно спиртзаводи виробляли близько 
20 000 т біоетанолу (ВКД) для потреб нафтоперероб-
них заводів. І надалі справа не покращилася, а сама 
програма «Етанол» на підставі Постанови КМУ № 2 
від 05.01.2011 р. була закрита. І це при тому, що 
розвинута на свій час спиртова галузь України зна-
ходилася на грані банкрутства. На думку аналітиків, 
близько 50% спиртових заводів України збиткові. 
Причини різні, але головна – це застаріле обладнан-
ня, яке споживає удвічі більше енергії, необхідної 
для отримання пари (яку використовують для вироб-
ництва куб. метра спирту), ніж аналогічні заводи в 
Європі.

Закон України № 4970-VI від 19 червня 2012 р. 
«Про внесення змін до деяких законів України про 
виробництво і використання моторних палив зі вміс-
том біо компонентів» передбачав введення рекомен-
даційної норми на добавку в моторні бензини 5% 
етанолу. З 1 січня 2014 року ця норма мала бути 
обов’язковою, а з 1 січня 2016 року обов’язкова нор-
ма змісту біоетанолу в моторних бензинах мала б 
збільшитися до 7%. І хоча для забезпечення вико-
нання цього закону за рахунок інвестиційних коштів 
до виробничої діяльності з випуску біоетанолу та біо-
компонентів підготовлені 7 спиртових заводів з по-
вною загальною продуктивністю 103,6 тис. т на рік 
[15], на ринку моторних палив бензин з домішкою ві-
тчизняного біоетанолу практично відсутній, принай-
мні частка вітчизняного біоетанолу в спожитому бен-
зині експертами оцінюється значно нижче 5% [16].

Представлений аналіз підводить до думки, що 
вирішити підняту проблему неможливо без сис-
темного розгляду її в цілому, з врахуванням всіх 
взаємозв’язків та аналізу динаміки реалізації про-
грами в залежності від прийнятих рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання використання альтернативних палив, сумі-
шей біо палив для дизельних двигунів та оптимізації 
складу альтернативного дизельного палива розгляну-
ті в роботах В.О. Маркова, Н.В. Внукова та М.В. Ба-
рун, М.Г. Кирилова, В.Н. Льотко та ін. [4-7].

У роботах В.І. Гавриша, М.І. Кобця [8; 9, с. 83; 
17] та ін. детально аналізується вплив впроваджен-
ня програми альтернативних палив для галузей еко-
номіки, або вплив на довкілля. Щодо цілісного сис-
темного розгляду поставленої проблеми, то в Україні 
найбільш фундаментально і системно проблему замі-
щення нафтопродуктів біодобавками окреслили автори 
документа «Оновлення Енергетичної стратегії України 
на період до 2030 р.», який був розглянутий 4 липня 
2013 року на засіданні Кабінету Міністрів України. Мі-
ністерство енергетики та вугільної промисловості опу-
блікувало текст оновленої Енергетичної стратегії Укра-
їни до 2030 року, розпорядження про ухвалу котрого 
від 24 липня 2013 року було оприлюднено Кабінетом 
Міністрів України 29 січня 2014 року. Проте із зрозу-
мілих причин, а саме надзвичайної масштабності ПЕК 
України дана проблема не могла бути пророблена в де-
талях, тим більше не могли бути визначені кількісно 
причинно-наслідкові зв’язки та динамічні характерис-
тики можливих сценаріїв реалізації такої програми.

Натомість у роботах західних дослідників, осо-
бливо американських та бразильських, дане питання 
розвинуте дуже глибоко [10, с. 134; 14]. Це не див-
но, бо США та Бразилія давно і успішно реалізують 
програми заміщення нафтопродуктів для моторних 
палив біопродуктами. Проте прямо застосувати цей 
досвід не так просто, тому що соціально-економіч-
ні умови України сильно відрізняються від згаданих 
країн. Проте загальні підходи для моделювання, без-
умовно, мають бути використані, зокрема метод сис-
темної динаміки.

Постановка завдання. Попередній розгляд підво-
дить нас до постановки питання про розробку кіль-
кісної моделі, яка б дозволила б стати інструментом 
для оцінки різних варіантів реалізації завдань про-
грами часткового заміщення нафтопродуктів для па-
лива автотранспорту в Україні біопродуктами, зокре-
ма бензину на біоетанол.

Дана модель має враховувати перехресні залеж-
ності між складовими елементами цієї предметної об-
ласті, зокрема обсяги споживання традиційного па-
лива на ринку нафтопродуктів, обсяги біоетанолу та 
ціни біоетанолу, ціни на ринку нафтопродуктів, обся-
ги імпорту нафтопродуктів, обсяги та ціни сировини 
для виробництва біоетанолу, стан парку автомобілів 
України (зокрема, з точки зору можливості споживан-
ня змішаного палива), обсяг асигнувань та інвестицій 
для даної програми, рівні податків, митних зборів та 
акцизів, ціна нафти на світових біржах.

З урахуванням довготривалості реалізації програ-
ми дана модель повинна бути динамічною, тобто вра-
ховувати зміни параметрів програми в часі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
нетрадиційних палив, застосування яких можливо 
в дизельних двигунах, виділяють нафтові палива і 
палива, вироблені з альтернативних джерел енергії. 
Нафтові й альтернативні палива умовно розділяють 
на три групи.

До першої групи можна віднести сумішеві пали-
ва, що містять нафтові палива з добавками ненафто-
вого походження (спиртами, етерами тощо). Суміше-
ві палива за експлуатаційними властивостями, як 
правило, близькі до традиційних нафтових палив.

Друга група включає синтетичні рідкі палива, що 
наближаються за властивостями до традиційних на-
фтових палив.

Третю групу складають ненафтові палива (спир-
ти, етери, газоподібні палива), що істотно відрізня-
ються за фізико-хімічними властивостями від тради-
ційних нафтових палив.
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Сказане свідчить про надзвичайну складність да-
ної проблеми. Далі розглянемо один із найбільш ак-
туальних її аспектів, саме програму реалізації част-
кового заміщення світлих імпортних нафтопродуктів 
біоетанолом вітчизняного виробництва на основі 
частки зернових та технічних культур від урожаю, 
зібраного в Україні.

Як інструмент розробки моделі оберемо метод 
когнітивної діаграми. Цей метод вважається реле-
вантним у випадку складних динамічних систем зі 
значним набором параметрів, у яких можна наочно 
прослідкувати впливи одних параметрів на інші. 
Особливістю такого підходу, що ці залежності можна 
задавати в динамічній формі, що і призводить його 
до методу системної динаміки [18].

Для опису когнітивної діаграми були виділені 
такі фактори:

• Ендогенні – (залежні) змінні, де: кількість при-
стосованих автомобілів (%), кількість старих автомо-
білів (%), імпорт старих автомобілів (%), обсяг аль-
тернативного палива (%), обсяг імпорту палива (%), 
площі використовуваних земель (%), експорт зерно-
вих (%), частка вітчизняного біоетанолу в бензині 
проданого на території України (%), ціна зернових 

($/т) на внутрішньому ринку, рівень забруднення на 
кінець розрахованого періоду (%).

• Екзогенні: доходи к приватному секторі (%), 
робоча сила (%), частка на внутрішнє споживання 
(%), ціна імпортованого бензину (%), валовий збір 
зернових (%), частка на переробку в паливо (%), 
мито на імпорт автомобілів (%), акциз на імпорт бен-
зину (%), приріст обсягу інвестицій, рівень забруд-
нення на початок програми (%).

Для побудови моделі було використано причинно-
наслідковий зв’язок – якщо в обов’язковому поряд-
ку має сенс хронологічна послідовність і описаний 
механізм, за рахунок якого один елемент системи 
не опосередковано впливає на інший. Ми будемо зо-
бражувати такі зв’язки односторонніми стрілками, 
які будуть йти від елемента-причини до елемента, на 
який здійснюється вплив. Знак «+» біля стрілки по-
казує, що зміни першого елемента викликає зміни 
другого у тому ж напрямі – збільшення одного еле-
мента веде до збільшення другого, зменшення – до 
зменшення. Знак «-» означає, що зміни різноспря-
мовані. 

При розробці даної моделі виникла серйозна про-
блема параметризації представленої моделі як моделі 

Рис. 1. Причинно-наслідкова діаграма програми впровадження біоетанолу
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системної динаміки. І хоча автори намагалися враху-
вати досвід вітчизняних експертів та результати за-
рубіжних авторів, говорити про гарантовану точність 
дещо передчасно. Разом з тим представлена модель 
допомогла виявляти проблеми та побачити картину 
розвитку як цілісний механізм, що включає багато 
компонентів. З огляду обмежену точність моделі та 
суттєву складність завдання, ставити питання про 
формалізацію вибору оптимального варіанту впро-
вадження біоетанолу наразі некоректно. Однак роз-
раховувати різноманітні сценарії її розвитку в часі 
цілком можливо, наприклад, з використання тако-
го програмного продукту, як AnyLogic. У таблиці 1 
приведені результати розрахунків про очікувані ре-
зультати до 2030 р., які ми трактуємо як оптиміс-
тичний, середній та песимістичний сценарії.

У запропонованій динамічній моделі було розгля-
нуто можливі сценарії розвитку подій, та, вважаю-
чи всю складність даного питання, ми прорахували 
велику кількість варіантів впровадження альтерна-
тивного палива та обрали найбільш вірогідні. Адже 
в світі існує чимала кількість альтернативного пали-
ва, яке вже успішно використовують у різних кра-
їнах. Україна може перейняти досвід інших країн, 
щоб допомогло їй уникнути низки проблем, які пере-
живали країни під час впровадження. За допомогою 
середовища AnyLogic та побудованої нами причин-
но-наслідкової моделі ми отримали результат, який 
являється схожим на практику впровадження таких 
країн, як Бразилія та США.

Зроблені припущення розвитку подій, звичайно, 
є бажаними у будь-якому випадку, адже збільшен-
ня вмісту етанолу, хоч незначне, вже є зрушенням 
з мертвої точки, враховуючи той стан справ, що є 
вже на сьогодні. За критеріальними оцінками мож-
на сказати, що зменшення імпорту нафтопродуктів 
зменшиться, але, звичайно, ненабагато, адже вони 
використовуються у різних галузях економіки. Роз-
рахунки показують, що збільшення виробництва біо-
етанолу не впливає на ціну зернових, якщо частка 
етанолу в моторних етилованих бензинах не переви-
щує 10% та середня урожайність зернових не знижу-
ється більше ніж на 20%. Зменшення ставки мита 
на автомобілі, пристосовані до підвищеного вживан-
ня біоетанолу (>5%), у порівнянні з традиційними, 

суттєво впливає на структуру парку автомобілів, осо-
бливо з одночасним підвищенням акцизів на брендо-
вий бензин у порівнянні з технологічним. А це озна-
чає, що енергетична безпека дещо збільшилася. Стан 
справ із забрудненням довкілля проглядається у всіх 
сценаріях, особливо в оптимістичному.

Висновки з проведеного дослідження. З урахуван-
ням викладеного можна дійти таких висновків:

1. В Україні існують політичні й економічні пе-
редумови, а також наявний потенціал для розвитку 
програми впровадження альтернативного палива.

2. Здійснені значні зусилля у попередні роки по 
реалізації зазначеної програми не призвели до бажа-
них результатів із-за несистемного підходу до її ре-
алізації.

3. Виконання програми впровадження альтерна-
тивного палива можливо лише на базі системного 
підходу, основою якого є сценарна модель.

4. Запропонована в даній роботі модель може ста-
ти основою для реалізації робочої сценарної моделі.
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Частка 
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Дані взяті з власних розрахунків

Рис. 2. Графік впровадження  
альтернативного палива
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У статті розглядається спосіб формування системи показників та забезпечення інформаційної підтримки для оцінки фінан-
сово-господарської діяльності в державних установах, що фінансуються в рамках впровадження системи контролінгу на підпри-
ємствах. Наведено алгоритм проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, яка сприяє поліпшенням 
у системі фінансового контролінгу бюджетного підприємства.
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В статье рассматривается способ формирования системы показателей и обеспечения информационной поддержки для 
оценки финансово-хозяйственной деятельности в государственных учреждениях, финансируемых в рамках реализации 
системы контроллинга на предприятиях. Приводится алгоритм проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности на 
предприятии, который облегчает внедрение улучшений в системе финансового контроллинга бюджетного предприятия.
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This paper examines a method of forming an indicator system and providing data support for evaluation of financial and economic 
activities in state-financed institutions as a part of implementation of a controlling system in enterprises. We show a step-by-step analysis 
of financial and economic activities in an enterprise which facilitates improvements in the financial controlling system of the enterprise.
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Постановка проблеми. Як відомо контролінг яв-
ляється складовою концепції системного управлін-
ня і зазвичай впроваджується в тих організаціях, де 
управління знаходиться в кризі або господарська ді-
яльність не відповідає сучасним вимогам і вимогам 
ринку. Підставами для розробки та впровадження 
системи контролінгу в організації являються погір-
шення економічних показників, поява нових цілей; 
відсутність узгодження цілей; застарілі методи пла-
нування і аналізу; невідповідність наявних методик 
обліку і аналізу вимогам для відстежування діяль-
ності і ухвалення управлінських рішень; дублюван-
ня або відсутність деяких функцій, наявність кон-
фліктних ситуацій при їх виконанні. За виконання 
таких умов виникає необхідність впровадження сис-
теми контролінгу за різними напрямами: організа-
ція, продукція, закупівлі, персонал, устаткування, 
система інформаційного забезпечення і звітність [1]. 

Вирішення проблеми з’єднання управлінської 
інформації в єдине ціле в рамках окремої установи 
покладено на контролінг. Інструменти контролінгу 
можна класифікувати за двома критеріями – облас-

тю застосування та періодом дії. Одним з найбільш 
ефективних методів впровадження контролінгу яв-
ляється поетапна зміна інформаційних і управляю-
чих потоків організації. 

На багатьох підприємствах на теперішній час іс-
нує нагальна необхідність в інтегровано методичній 
та інструментальній базі підтримки основних функ-
цій менеджменту – планування, контролю, обліку і 
аналізу, координації всебічних аспектів управління 
бізнес-процесами. Наслідком являється зростання 
зацікавленості з боку багатьох організацій до про-
грамного забезпечення планування та обліку на під-
приємстві. Але лише впровадження навіть дуже су-
часних і дорогих програмних продуктів не може і 
не буде сприяти побудові чіткої, об’єктивної моделі 
функціонування підприємства, якщо не будуть вико-
ристовуватися сучасні методи аналізу і прогнозуван-
ня, а менеджмент не в змозі розробити навіть серед-
ньотермінові плани. Слід зазначити, що інструменти, 
які використовуються менеджерами і аналітиками, 
розрізняються за підрозділами. Ця обставина також 
може викликати труднощі в координації та недо-


