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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Пріоритети сталого розвитку та досягнення 

критеріїв Цілей розвитку тисячоліття
1
, а відтепер і Цілей сталого 

розвитку
2
обумовлюють необхідні зрушення у структурі, розміщенні та 

продуктивності світового виробництва нафтопродуктів, а також докорінну зміну 

параметрів споживання, що призводить до трансформації світового ринку 

нафтопродуктів. Кон’юнктура на світовому ринку нафтопродуктів суттєво впливає 

на розвиток глобальної економіки, формування нових центрів сили, регіонального 

та світового лідерства. В умовах інформаційного суспільства з’являються нові 

можливості та посилюються екологічні вимоги до виробництва та споживання 

нафтопродуктів, а також до обладнання, що їх використовує. З урахуванням 

особливостей ринку нафтопродуктів вимоги сталого розвитку визначають відповідні 

напрями національної економічної політики та застосування нафтопереробними 

компаніями практик соціальної та екологічної відповідальності.  

Вимоги сталого розвитку, що є зовнішніми по відношенню до 

нафтопереробних компаній, імплементуються в управлінські рішення і створюють 

передумови до зміни параметрів світового ринку нафтопродуктів під їх впливом. 

Напрями та глибина трансформаційних процесів на світовому ринку нафтопродуктів 

івиокремлення перспективних напрямів інтеграції вітчизняного ринку 

нафтопродуктів у світовий ринок потребують дослідження у вимірах сталого 

розвитку у зв’язку з сучасними пріоритетами світогосподарського поступу.  

Актуальність теми дисертації обумовлена значним впливом ціни та 

доступності нафти та нафтопродуктів на темпи світового економічного розвитку і 

досягнення глобального лідерства. Разом з тим, відсутні єдині методики урахування 

зміни кон’юнктурних параметрів, які свідчать про трансформацію даного ринку, 

тому дослідження трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого 

розвитку є важливим і актуальним науковим завданням.Означене зумовило вибір 

теми дисертаційної роботи й окреслило коло питань, які в ній досліджено. 

Проблематику розвитку світових ринків товарів і послуг розглянуто в працях 

таких вчених як О. Білорус, І. Бураковський, В. Вергун, Є. Воронова, О. Гребельник, 

Р. Заблоцька, А. Ігнатюк, А. Кияк, А. Кредісов, Д. Лук’яненко, В. Мазуренко, 

С. Оборська, І. Пузанов, М. Саєнко, О. Ступницький, О. Рогач, А. Румянцев, 

А. Філіпенко, З. Шершньова, О. Шнирков, Н. Розанова, Т. Циганкова та ін. Теорія 

галузевих ринків представлена в роботах Р. Коуза, О. Вільямсона, Дж. Робінсон, 

М. Уотерсона, У. Дж. Баумоля, Дж. Стіглера. 

Серед вітчизняних вчених, що досліджували сучасні тенденції розвитку 

світового та регіонального ринків нафтопродуктів відзначимо праці В. Бурлаки, 

Г. Бурлаки, Л. Гальперіної, Б. Кочірка, О. Кратта, С. Лютого, В. Омельченка, 

Г. Рябцева, Ю. Сапронова, Т. Салашенко, Л. Щербініної, М. Ширяєва, 

В. Шпілевського та ін. Наробок зарубіжних дослідників щодо трансформації 

світового ринку нафтопереробки представлено у численних роботах, зокрема, 

                                                 
1
United Nations Millennium Declaration (A/55/L.2). 8 September 2000 in New York. [Electronic resource] – Way of access: 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 
2
UN Sustainable Development Summit from 25–27 September 2015 in New York. [Electronic resource]: [website]. – Way of 

access: http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/ 



 

 

М. Вассіліова, Л. Донна, Л. Едера, М. Економідеса, M. Йеоманса, Є. Моргунова, 

Р. Оліні, С. Сайфулліна, М. Сіммонса, Л. Стівена та ін.  

Функціонування та окремі аспекти сталого розвитку на світовому ринку 

нафтопродуктів подано у працях А. Бородачевої, В. Бурлаки, С. Денисюка, Р. Кейна, 

І. Кірноса, С. Лютого, Б. Кочірка, Л. Щербініної, О. Кратта, М. Левінбука, 

Дж. Мюельбауера, Л. Нунціата, Г. Рябцева, Б. Тіппі, О. Шпака, Г. Штуберата ін. 

Однак, попри велику кількість публікацій, до сьогодні залишаються дискусійними 

перспективи розвитку світового ринку нафтопродуктів, зокрема у зв’язку з 

посиленням вимог сталого розвитку до функціонування ринків товарів і послуг. Усе 

вищезазначене зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження, визначає 

його структуру та зміст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є складовою науково-дослідних тем кафедри міжнародного бізнесу Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт за темою 

«Стратегія інтеграції України у світову економіку» (ДР № 11БФ048-01), яка є 

складовою наукових досліджень Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» (2011–2015 рр.) – особисто автором 

досліджено механізми впливу сталого розвитку на трансформацію світового ринку 

нафтопродуктів, обґрунтовано стратегічні пріоритети України у сфері інтеграції 

національної сфери нафтопереробки до світового ринку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування економічної сутності трансформації світового ринку нафтопродуктів 

у вимірах сталого розвитку та розробка практичних рeкомeндaцiй з удосконалення 

регулятивних механізмів ринку нафтопродуктів України щодо його інтеграції у 

глобальний простір згідно пріоритетів сталого розвитку. 

Відповідно до основної цільової орієнтації роботи сформульовано та вирішено 

наступний комплекс завдань: 

‒  дослідити та узагальнити теоретико-методологічні засади розвитку 

світового ринку нафтопродуктів; 

‒ удосконалити методики дослідження трансформації світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку та оцінки сталого розвитку 

нафтопереробних компаній; 

‒ дослідити новітні детермінанти трансформації світового ринку 

нафтопродуктівв умoвax глoбaлiзaцiї тa рeгioнaлiзaцiї; 

‒ виокремити чинники сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів; 

‒ визначити тенденції формування мexaнiзму трансформації світового 

ринку нафтопродуктів згідно пріоритетів сталого розвитку; 

‒ проаналізувати параметри трансформації світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку;  

‒ дослідити роль технологічних інновацій у структурі механізму світового 

ринку нафтопродуктів;  



 

 

‒ визначити перспективи розвитку світового ринку нафтопродуктів з 

урахуванням вимог сталого розвитку; 

‒ оцінити вплив факторів на трансформацію ринку нафтопродуктів у 

вимірах сталого розвитку; 

‒ розробити практичні рeкомeндaцiї щодо удосконалення регулятивних 

механізмів ринку нафтопродуктів України з урахуванням визначених 

пріоритетівйого розвитку ринку та тенденцій трансформації світового 

нафтопереробного ринку. 

Об’єктом дослідження в роботі виступають трансформаційні процеси на 

світових товарних ринках з урахуванням впливу глобальних пріоритетів системи 

сталого розвитку.  

Предметом дослідження є механізм трансформації світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальні та 

спеціальні економічні методи: індукції та дедукції, узагальнення, компаративного 

аналізу для дослідження процесів еволюції світового ринку нафтопродуктів; аналізу 

та синтезу під час дослідження структури світового і вітчизняного ринків 

нафтопродуктів (пп. 1.1, 3.2) та оцінки інституціональних елементів механізму 

управління ринком нафтопереробки (п. 2.1 та п. 3.3); порівнянь та аналогій 

застосовано для розгляду чинників сталого розвитку світового ринку 

нафтопродуктів (пп. 1.2, 1.3) та системний підхід до явищ, що визначають 

параметри сталого розвитку на світовому ринку нафтопродуктів (п. 2.2); 

технологічні інновації досліджувались із використанням методів економічного та 

статистичного аналізу (п.2.3); економіко-математичного моделювання оцінки 

впливу фaктoрiв нa трансформацію світового ринку нафтопродуктів до вимог 

сталого розвитку (п. 3.1), а також при дослідженні передумов та напрямів 

удосконалення механізмів регулювання ринку нафтопродуктів в Україні (п. 3.3) 

використано метод системно-структурного аналізу; при формуванні пропозицій 

щодо подальшого розвитку методики оцінки сталого розвитку нафтопереробних 

компаній на світовому ринку нафтопродуктів (п. 3.2) застосовувались евристичні 

методи та метод експертних оцінок. 

Інформаційною базою роботи слугувало широке коло джерел, зокрема: 

нормативно-правові акти, офіційні публікації i методичні матеріали Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України; Міністерства екології та природних 

ресурсів України; Державної служби статистики України; Міжнародного валютного 

фонду; Організації економічного розвитку та співробітництва; Світового Банку; 

Всесвітнього економічного форуму; Світової організації торгівлі; Конференції ООН 

по торговлі та розвитку; Організації Об'єднаних Націй з промислового 

розвитку;Міжнародної енергетичної Агенції;міжнародних баз даних з енергетики, 

створених Європейською Комісією; Адміністрації енергетичної інформації США; 

Статистичного бюро Китайської Народної Республіки; Статистичної агенції 

Європейської Комісії;аналітичні матеріали Організації країн-експортерів нафти та 

енергетичних компаній. 



 

 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у 

виокремленні закономірностей і тенденцій розвитку світового ринку 

нафтопродуктів та розробці економіко-математичних моделей трансформації 

світового ринку нафтопродуктів під впливом вимог сталого розвитку, а також 

здійсненні кількісної оцінки впливу вимог сталого розвитку на ринок 

нафтопереробки України. У процесі дослідження одержано наукові результати, які 

становлять особистий внесок автора у розробку досліджуваної проблематики: 

вперше: 

‒ запропонована концепція механізму трансформації світового ринку 

нафтопродуктів, характерними ознаками якого є мультилокальність, взаємозв'язок з 

глобальним ринком нафти, імплементація вимог сталого розвитку (соціальних, 

економічних, технологічних та екологічних), кожна з яких має свої завдання, 

критерії, інструменти реалізації, принципову відмінність у системі взаємозв’язків 

між суб’єктами ринку нафтопродуктів у країнах з різними технологічними 

укладами, щo свідчить про дієвість впливу вимог сталого розвитку як базового 

елементу зміни всіх рівнів ринкових взаємовідносин завдяки скороченню 

інноваційного ланцюга від дослідження до впровадження інновацій на всіх етапах 

ринкових відносин на мультилокальному ринку нафтопродуктів;доведено, що в 

сучасних умовах відбувається зміна всіх елементів та компонентів з урахуванням 

прямого та опосередкованого впливу держави на досягнення конкурентних переваг 

вертикально-інтегрованих нафтових компаній (ВІНК). Встановлено, що основними 

чинниками вказаних змін виступають механізми державно-приватного партнерства 

(ДПП); фінансового регулювання (у тому числі й на наднаціональному рівні); 

високий технологічний рівень; домінантна роль інновацій та нових інформаційних і 

управлінських технологій;  

‒ виявлено та здійснено кількісну оцінку взаємозв’язку між ключовими 

вимогами сталого розвитку та трансформацією світового ринку нафтопродуктів на 

основі економіко-математичного моделювання; отримано багатофакторну 

регресійну модель, що дає змогу виокремити найбільш значущий показник, яким є 

глибока переробка нафти – риформінг; технологічні інновації у нафтопереробку 

розвинених країн скорочують перспективи для імпорту нафтопродуктів, щопосилює 

конкуренцію на всіх регіональних ринках; зниження собівартості на ВІНК США, 

витісняє європейські нафтопродукти на ринках бензину і дизеля країн Північної та 

Південної Америки, що сприятиме зниженню пропозиції європейських 

нафтопереробних заводів (НПЗ); встановлено роль технологічного лідерства країн 

на ринку у впливі на глобальне економічне середовище; країни, з ринками, що 

формуються, не спроможні реалізувати вимоги сталого розвитку оскільки їх 

технологічний базис економіки енерговитратний та фізично застарілий порівняно з 

розвиненими країнами, модельні розрахунки підтвердили вихідну гіпотезу, що 

основними детермінантами трансформації світового ринку нафти та нафтопродуктів 

на сучасному етапі, на відміну від попередніх етапів його розвитку, є 

фінансіалізація, інноваційні досягнення, інформатизація, конкуренція з боку 

альтернативних видів палива, посилення екологічних вимог, вплив геоекономічних 

чинників та соціальних вимог і слугувало підгрунттям виокремлення пріоритетів  



 

 

розвитку ринку нафтопродуктів України щодо доцільності впровадження технологій 

глибокої переробки нафти, застосування заходів з енергоефективності та 

енергозбереження на всіх рівнях регулювання ринку нафтопродуктів 

(національному, місцевому та приватному); 

удосконалено: 

‒ методику дослідження трансформації світового ринку нафтопродуктів у 

вимірах сталого розвитку шляхом адаптації, систематизації показників сталого 

розвитку для використання в модельних розрахунках, що дало можливість кількісно 

виміряти й оцінити рівень впливу окремих факторів на процес трансформації 

світового ринку нафтопереробки, ідентифікувати чотири типи перетворень на 

світовому ринку нафтопродуктів («відсутність трансформації», коли структурні 

зв’язки між суб’єктами ринку є стабільними; «трансформація під дією державної 

промислової, екологічної та інноваційної політик»; «адаптація на окремих сегментах 

світового ринку нафтопродуктів апробованих механізмів»; «трансформація під 

впливом зміни техніко-економічних укладів»)та визначити перспективні напрями 

трансформації світового ринку нафтопродуктів в умовах геоекономічної 

нестабільності; 

‒ застосування моделі ОЕСР «тиск – стан – реакція» (модель ТСР) з 

урахуванням схеми «тема ‒ підтема ‒ індикатор», виокремлено такі ключові теми: 

економіко-технологічна структура, виробництво/споживання, екологічна та 

соціальна, для кожної теми запропоновано перелік підтем та уточнено індикатори 

«тиску» (емісія вуглецевого еквіваленту від енергетики у цілому, від споживання 

сирої нафти, від нафтопродуктів у цілому, від кожного виду нафтопродукту), 

«стану» (показники обсягів виробництва за окремими технологічними процесами 

первинної та вторинної нафтопереробки та у цілому, вартісні та кількісні показники 

зовнішньої торгівлі нафтопродуктами), «реакції» (енергомісткість ВВП, 

енергомісткість ВВП за всіма нафтопродуктами, енергомісткість ВВП за окремими 

нафтопродуктами, еко-інтенсивність, еко-ефективність). Виявлено характер зв’язку 

між ними та здійснено кількісну оцінку взаємовпливу, що дає змогу застосувати 

модель ТСР для аналізу трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах 

сталого розвитку;  

‒ механізми інтеграції ринку нафтопродуктів України до світового ринку 

нафтопродуктів з урахуванням стратегiчних прioритетів України у сфері інтеграції 

національної сфери нафтопереробки, якими є інтеграція до Європейського 

Енергетичого Союзу, інших регіональних та світових енергетичних ринків на основі 

створення інституційних умов реального впровадження комплексу антикорупційних 

механізмів, дієвого ДПП, дотримання  конкуренції на ринку нафтопродуктів, 

поширення відповідальних бізнес-практик, сприятливого інвестиційного 

середовища, відновлення кредитоспроможності банківської системи, підвищення 

платоспроможного попиту населення, переозброєння приватного, комунального та 

енергетичного секторів для можливості використання екологічних джерел енергії; 

упорядкування прав власності (на землю; на виробничі потужності; виробничо-

транспортну інфраструктуру); умов видобутку нафти; технологій видобутку; 

технології нафтопереробки; умов та диверсифікації транспортування 



 

 

нафтопродуктів; якості нафтопродуктів; зміну структури нафтопереробки; 

модернізація НПЗ; управлінські інновації НПЗ, умови реалізації 

нафтопродуктів,поліпшення фіскального та митно-тарифного регулювання; 

набули подальшого розвитку: 

‒ методика оцінки сталого розвитку нафтопереробних компаній на 

світовому ринку нафтопродуктів шляхом деталізації складу інтегрального індексу 

виміру сталого розвитку підприємства сфери нафтопереробки. Завдяки розширенню 

переліку складових індексу інноваційної активності, з урахуванням специфіки 

нафтопереробної сфери уточнено вагу кожного складового індексу, введено критерії 

оцінки інтегрального індексу виміру сталого розвитку для сфери нафтопереробки; 

‒  застосування системного підходу до виміру сталого розвитку на 

світовому ринку нафтопродуктів, тому для оцінки збалансованості економічної, 

технологічної,  соціальної та екологічної підсистем  розраховано валове споживання 

за видами нафтопродуктів (дизельного палива, бензину, мазуту, легкого мазуту, 

реактивного палива) енергоємність ВВП та еко-інтенсивність по тих же видах 

нафтопродуктів у країнах з різним рівнем економічного розвитку (країн-членів ЄС, 

країн БРІКС, країн G7, Туреччини, Південної Кореї та України) та виявлено,що 

ефективність взаємовідносин на мультилокальному ринку нафтопродуктів з одного 

боку є передумовою світогосподарського лідерства, а з іншого – залежить від 

енергоємності ВВП, структури паливно-енергетичного балансу (ПЕБ) країни, рівня 

технологічного розвитку країни, інституційних умов, таких як, результативність 

ДПП, розвинений фінансовий ринок, прозорість прийняття рішень,впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ); 

‒ оцінка найбільш суттєвих чинників сталого розвитку українського ринку 

нафтопродуктів з урахуванням процесів його інтеграції до світовго ринку 

нафтопродуктів на основі економіко-математичного моделювання, виявлено 

особливості українського ринку нафтопродуктів з урахуванням процесів його 

інтеграції до світовго ринку нафтопродуктів на основі економіко-математичного 

моделювання, що підтвердило відсутність залежності вітчизняного виробництва від 

розвіданих доведених запасів сирої нафти, високу пряму залежність від імпорту 

сирої нафти, експорту нафтопродуктів, високу обернену взаємозалежність 

вітчизняного виробництва та імпорту нафтопродуктів, переважання на сучасному 

етапі розвитку нафтопереробної сфери України первинної переробки нафти та 

низькотехнологічних процесів, обернену залежність енергоємності та емісії 

вуглецю.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібною виконаною 

науковою роботою.Наукові положення, висновки і рекомендації, у тому числі і ті, 

що характеризують наукову новизну, отримані автором особисто.Особистий внесок 

автора в роботах, опублікованих у співавторстві, відображено окремо у списку 

публікацій. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вони можуть слугувати науково-методологічною базою для розробки та практичною 

базою для впровадження ефективних механізмів сталого розвитку на світовому 

ринку нафтопродуктів, що, у свою чергу, сприятиме успішній інтеграції вітчизняної 



 

 

галузі у систему світового ринку та завоюванню міцних конкурентних позицій в 

умовах глобальної конкуренції. Окремі положення дисертаційної роботи використані 

при розробці проектів і програм промислового розвитку України в рамках діяльності 

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут»(акт впровадження від 

7.09.2015 р.). Результати дисертації були впроваджені у навчальному процесі 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні курсів «Міжнародний бізнес», «Міжнародний 

стратегічний маркетинг», «Управління міжнародними компаніями», «Стратегічний 

менеджмент міжнародної конкурентоспроможності» (довідка від 15.09.2015 

№048/11-288), а також мають важливе практичне значення для вдосконалення 

концепції стратегічного розвитку провідної енергетичної компанії «Шелл» (довідка 

українського представника компанії «Альянс Холдинг» від 01.09.2015 

№20150901/03) та Науково-виробничої компанії «Укренергозбереження» (акт 

впровадження від 10.09.2015). 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, результати 

і висновки дисертаційної роботи обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема: ІХ наукова конференція «Китайська 

цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та 

політичного розвитку КНР в XXI столітті» (22 вересня 2015 р., м.Київ);міжнародна 

науково-практична та навчально-методична конференція «Сталий енергетичний 

розвиток: сучасні тенденції, технології та рішення» (2вересня 2014 р., м.Київ); І 

міжнародна науково-практична та навчально-методична конференція 

«Енергетичний менеджмент: стан та перспективи сучасного розвитку  2014» (27–

29 травня 2014 р., м.Київ); Международный научно-практический конгресс 

«Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы»(20 

вересня 2013 р., м. Відень); «Реструктуризація глобального простору: історичні 

імперативи та виклики» (18 квітня 2013 р., м. Київ); ІХ международной научно-

практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Стратегические и тактические особенности развития национальной экономики» (01 

червня 2013 р.,м. Санкт-Петербург); Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених, (25 жовтня 2012 р., м. Київ); 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано у 

16 наукових працях – у 8 провідних наукових фахових виданнях, з них 6 одноосібні, 

4 – у наукових фахових виданнях України, 2 – в іноземних виданнях, 2 – у наукових 

фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 

та 8 – у виданнях матеріалів наукових конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст 

роботи викладено на 190 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 38 

рисунків, 55 таблиць. До списку використаних джерелвходить 245найменувань на 

31 сторінці. 
 

 

 



 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методи 

дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне значення й апробацію 

одержаних результатів. 

У першому розділі роботи «Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчне підґрунтя  

трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого 

розвитку»розкрито теоретико-методологічні засади трансформації світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку, проаналізовано новітні детермінанти 

трансформації світового ринку нафтопродуктів, виокремлено чинники сталого 

розвитку у механізмі трансформації світового ринку нафтопродуктів, вдосконалено 

методику трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого 

розвитку.На засадах системного підходу до аналізу трансформаційних процесів на 

світовому ринку нафтопродуктів з урахуванням теорії галузевих ринків, мікро- та 

макроекономічного аналізу, теорії трансакційних витрат, з розглядом теоретичного 

обґрунтування вертикальної та квазіінтеграції, теорії трансформації ринків, 

концепції впливу сталого розвитку на галузевий ринок  визначено, що процеси на 

ньому підпадають під характеристику «трансформації галузевого ринку», а сам 

світовий ринок нафтопродуктів має характер мультилокального, на відміну від 

глобального характеру ринку нафти. 

На рис. 1 представлено інтерпретацію моделі ТСР(англ. The Pressure-State-

Response (PSR) model)щодо оцінки впливу вимог сталого розвитку на 

трансформацію світового ринку нафтопереробки. 
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Соціальні реакції (наміри - дії) 

Рис. 1Інтерпретація моделі ОЕСР «Тиск – стан – реакція» щодо оцінки 

впливу вимог сталого розвитку на трансформацію світового ринку 

нафтопродуктів.Джерело: складено автором 



 

 

Для виміру сталого розвитку у процесі трансформації світового ринку 

нафтопродуктів нами обрано модель ТСР  з урахуванням схеми «тема ‒ підтема ‒ 

індикатор», що дає змогу застосувати індикатори тиску, стану, реакції для аналізу 

світового ринку нафтопродуктів. Виокремлено ключові теми та запропоновано 

перелік підтем: тема економіко-технологічна структура (підтеми: первинна та 

вторинна переробка нафти; торгівля (внутрішня та зовнішня), тема 

виробництво/споживання (підтеми: виробництво (видобуток) сирої нафти, 

споживання нафти, виробництво нафтопродуктів, споживання нафтопродуктів), 

тема екологічна (еко-інтенсивність, еко-ефективність, енергомісткість ВВП, 

енергомісткість ВВП загального обсягу всіх видів нафтопродуктів, енергомісткість 

ВВП за окремими нафтопродуктами) та тема соціальна (доступність нафтопродуктів 

для населення, розширення пропозиції асортименту нафтопродуктів, удосконалення 

умов та оплати праці співробітників ВІНК і НПЗ (рівень оплати праці, програми 

КСВ нафтопереробних компаній).  

Рушійними силами механізму трансформації світового ринку нафтопродуктів 

є глобальні домінанти сталого розвитку(див. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Чинники сталого розвитку у механізмі трансформації світового 

(мультилокального) ринку нафтопродуктів. Джерело: складено автором. 

Трансформація світового ринку нафтопродуктів потребує виміру в індикаторах 

реалізації глобальних цілей та завдань сталого розвитку відповідно до основних 

домінант (соціально-економічних, економіко-ефективних, інноваційно-

технологічних та еколого-економічних), які завдяки впливу цінових та нецінових 
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Домінанти сталого розвитку 



 

 

 факторів змінюють параметри попиту та пропозиції. Реалізація Цілей сталого 

розвитку (ЦСР) щодо соціально-економічних домінант передбачає взаємодію 

суб’єктів ринку нафтопродуктів з місцевими громадами, муніципальними та 

державними органами.  

Основними детермінантами трансформації світового ринку нафти та 

нафтопродуктів на сучасному етапі розвитку, на відміну від попередніх етапів його 

розвитку, є фінансіалізація, інноваційні досягнення, інформатизація, конкуренція з 

боку альтернативних видів палива, посилення екологічних вимог, вплив 

геоекономічних чинників та соціальних вимог. Сучасні концепції інституціоналізму, 

інноваційного розвитку, теорії галузевих ринків, стратегічного управління 

обгрунтовують позитивний вплив сталого розвитку з точки зору дoсягнення 

свiтoвoгo екoнoмiчнoгo лiдерства на галузевому ринку (нафтопереробки), що 

передбачає досягення конкретних параметрів (економічна доцільність, 

енергоефективність, технологічність, соціальна значимість, дотримання прав 

людини і трудових практик та еколого-енергетична безпека); впрoвадження 

випереджальної стратегiї інноваційного розвитку; мoнiтoринг дoсягнення 

iндикативних пoказникiв сталого розвитку з тoчки зoру пoзицioнування країни у 

системi свiтoвoгo гoспoдарства.  

У другому розділі роботи «Механізми трансформації світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку» досліджено тенденції формування 

механізмів трансформаційних змін світового ринку нафтопродуктів в умoвax 

глoбaлiзaцiї; проаналізувано параметри сталого розвитку у механізмі трансформації 

світового ринку нафтопродуктів; визначено роль технологічних інновацій у 

структурі механізму світового ринку нафтопродуктів.  

Основні тенденції розвитку ринку світової нафтопереробки виокремлено у 

відповідності до тенденцій кон’юнктури, географічної концентрації, рівня 

технологій, структури продуктів нафтопереробки, природного приросту населення, 

темпів розвитку авторинку у країнах, що розвиваються, фінансиалізації, екологічних 

вимог та ін. Сталий розвиток на світовому ринку нафтопереробки означає 

збалансоване зростання за умови зниження енергоємності, підвищення 

продуктивності праці, підвищення екологічності виробництва, підвищення якості 

продуктів первинної та вторинної переробки, розширення пропозиції асортименту 

нафтопродуктів, удосконалення умов та оплати праці співробітників 

нафтопереробних заводів. Спостерігається тенденція зближення обсягів 

виробництва нафтопродуктів країн з різним рівнем розвитку,спостерігається 

скорочення розриву між цими групами країн. Виробництво вторинних 

нафтопродуктів скорочується з 2007 р. в країнах-членах ОЕСР (в основному за 

рахунок виведення з експлуатації європейських НПЗ, яке почалось з 2007 р. і світова 

фінансово-економічна криза лише посилила цю тенденцію, але не була її 

причиною). Закриття НПЗ в Європі пов’язано з надлишковими потужностями, 

жорсткими екологічними вимогами, що знижує конкурентоспроможність 

європейських НПЗ, порівняно з НПЗ інших регіонів світу. Послідовна реалізація 

політики енергозбереження та енергоефективності в ЄС має наслідком зниження 

попиту на нафтопродукти. Простежується тенденція домінування на ринку НПЗ Азії 



 

 

та Океанії, які з 1996 р. стали другим регіоном за обсягами виробництва, 

випередивши НПЗ Європи, а з 2005 р. – посіли перше місце, випередивши Північну 

Америку. НПЗ Азії та Океанії демонструють прискорені темпи зростання донині. 

Результатом ефективногоДПП в США стало зниження собівартості сланцевої нафти 

та стабільний приріст її комерційного видобутку. Порівняння щотижневих обсягів 

США експорту та імпорту сирої нафти та нафтопродуктів (1993–2015 рр.).  

Розрахованоенергомісткість ВВП та еко-інтенсивність (емісіяСО2-еквівалент у ВВП) 

по окремих видах нафтопродуктів у країнах-лідерах світової економіки з різним 

рівнем економічного розвитку (країни G7 та країн БРІКС див. табл. 1, 2). 

Таблиця 1 

Енергомісткість ВВП за видами нафтопродуктів (ТДж / дол. США) та еко-

інтенсивність від використання окремних видів нафтопродуктів країн G7 (кт / 

тис. дол. США) 
 Енергомісткі

сть ВВП по 

дизельному 

паливу  

Енергоміст

кість ВВП 

по бензину 

 

Енергоміст

кість ВВП 

по мазуту 

 

Емісія СО2 

по дизельн. 

паливу  

Еко-

інтенсивність

по бензину 

Еко-

інтенсив

ність по 

мазуту  

США 328,01 1110,76 66,78 22,99 75,11 4,75 

Японія 176,03 376,42 322,35 6,44 17,49 3,22 

Німеччина 382,85 313,18 61,17 29,23 7,42 4,58 

Франція 484,65 131,39 72,64 34,82 26,65 5,81 

Канада 356,65 1023,25 167,27 52,38 24,18 21,52 

Великобританія 391,25 321,74 83,79 27,77 57,98 52,94 

Італія 446,45 220,30 175,19 30,62 23,96 6,95 
Джерело: розраховано за даними МВФ [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx) та міжнародних баз даних з енергетики 

Європейської Комісії [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.wiod.org/new_site/database/eas.htm. 

У США щотижневі обсяги експорту нафтопродуктів з 2012 по 2015 рр. значно 

перевищують обсяги імпорту нафтопродуктів при одночасному зростанні експорту 

та зниженні імпорту сирої нафти. На відміну від розвинених країн, в країнах з 

ринками, що формуються, високі показники енергоємності ВВП супроводжуються 

високою емісією СО2 по цих же видах паливно-енергетичних ресурсів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Енергомісткість ВВП за видами нафтопродуктів(ТДж / дол. США) 

та еко-інтенсивність від використання окремних видів нафтопродуктів 

країн БРІКС (кт / тис. дол. США) 
 Енерго- 

ємність ВВП 

по диз. 

паливу  

Енергоміст

кість ВВП 

по бензину 

 

Енергоміст

кість ВВП 

по мазуту 

 

Еко-

інтенсивність 

по диз. 

паливу  

Еко-

інтенсивність 

по бензину  

Еко-

інтенсивність 

по мазуту  

Бразилія 791,81 416,10 219,10 58,65 28,84 16,95 

Росія 458,67 1114,18 455,84 33,97 77,21 35,27 

Індія 981,06 462,12 385,75 72,66 32,02 29,84 

Китай 529,18 555,00 322,25 39,19 38,46 24,93 

Джерело: розраховано за даними МВФ [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx) та міжнародних баз даних з енергетики 

Європейської Комісії [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://www.wiod.org/new_site/database/eas.htm. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
http://www.wiod.org/new_site/database/eas.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
http://www.wiod.org/new_site/database/eas.htm


 

 

Результати демонструють відмінність енергомісткості залежно від рівня 

розвитку інформаційного суспільства. Відмінність характеристик сланцевої нафти 

від конвенційної призводить до зміни експортно-імпортних потоків нафти на 

світовому ринку та потреби модернізації нафтопереробних потужностей. 

Фінансіалізація світової економіки, фізичні запаси нафти, технологічний 

розрив між країнами призвели до того, що системний вплив на світовому ринку 

нафти сьогодні мають дві країни: Саудівська Аравія і США. У той час як на 

світовому ринку нафтопродуктів ключовим гравцем є США з найвищою глибиною 

переробки на високими показниками попиту, Китай, що демонструє високі темпи 

зростання виробництва та споживання нафтопродуктів, Японія, яка є стабільно 

високим споживачем і виробником та країни ЄС. 

У третьому розділі роботи «Перспективи розвитку світового ринку 

нафтопродуктів з урахуванням  пріоритетів сталого розвитку» із застосуванням 

економічного моделювання здійснено кількісну oцiнку трансформації світового та 

українського ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку, що дало 

змогувизначити перспективи розвитку світового ринку нафтопродуктів, 

обгрунтувати пріоритети розвитку ринку нафтопродуктів України та запропонувати 

шляxи удocкoнaлeння регулятивних механізмів ринку нафтопродуктів Укрaїни 

згідно вимог сталого розвитку. 

Побудовано економетричну модель для виявлення характеру зв’язку між 

факторами та здійснення кількісної оцінки параметрів «стан» та «реакція» на «тиск» 

(залежна змінна) моделі ОЕСР. Для оцінки трансформації світового ринку 

нафтопродуктів впливу параметрів сталого розвитку здійснено кореляційний аналіз  

за даними по 197 країнах у розрізі 24 параметрів інтерпретації моделі ТСР щодо 

оцінки впливу вимог сталого розвитку на трансформацію світового ринку 

нафтопереробки. У результаті розрахунків статистичні характеристики дали змогу 

включити в багатофакторне рівняння регресії з вільним членом (2) тільки 7 

параметрів: 

2COY = –57,160+0,354∙х1–2,870∙х2+0,001∙х3+0,892∙х4 +0,225∙х5–0,681∙х6+0,668∙х7                (2) 

де залежна змінна 
2COY – емісія вуглецю, кт;х1 –термічний крекінг, тис. бар./день;х2 

–риформінг, тис. бар./день;х3 –енергомісткість ВВП, ТДж на 1 тис. дол. США; х4 – 

перегонка сирої нафти, тис. бар./день;х5 – імпорт нафтопродуктів, тис. бар./день;х6 – 

експорт нафтопродуктів, тис. бар./день;х7 –населення, млн. осіб.Як свідчать 

статистичні характеристики, отримана модель високої якості.Інтерпретація 

отриманої моделі полягає у виявлені найбільш значущого показника, яким є глибока 

переробка нафти – риформінг. При зростанні використання риформінгу на НПЗ 

країн світу на 1 тис. бар./деньобсяг викидів СО2 знижується на –2,87 т. Наявність 

константи з від’ємним значенням свідчить про те, що за умови нульового значення 

незалежних змінних емісія СО2 буде менше на 57,16 кт. 

Характеристики типів трансформацій світового ринку нафтопродуктів у 

параметрах сталого розвитку досліджено за допомогою цілей та причинно-

наслідкових зв’язків, що визначають ці перетворення. Інтерпретація матриці «цілі-

зв’язки» для аналізу перетворень на світовому ринку нафтопродуктів на основі 



 

 

схеми Дж. Томпсона щодо залежності рівня невизначеності від поєднання значень 

зміни цілей і причинно-наслідкових зв'язків у процесі прийняття стратегічних 

рішень суб’єктами ринкудала змогу виокремити чотири типи перетворень: тип 1 

«відсутність трансформації»; тип 2 «трансформація під дією державної промислової 

та інноваційної політики»; тип 3 «адаптація на окремих сегментах світового ринку 

апробованих механізмів»; тип 4 «трансформація під впливом зміни техніко-

економічних укладів» (рис.3). 
 Цілі і причинно-наслідкові зв'язки 

визначеність невизначеність 
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Тип 3: «адаптація на окремих 

сегментах світового ринку 

апробованих 

механізмів»(створення ВІНК 

в пострадянських 

економіках). 

 

Тип 4: «трансформація під впливом зміни техніко-

економічних укладів» 

(диверсифікація напрямів бізнесу ВІНК, під впливом 

тенденції до зростання питомої ваги альтернативних джерел 

енергії на світовому енергетичному ринку). 

в
и

зн
а
ч

ен
і 

Тип 1: «відсутність 

трансформації». 

Тип 2: «трансформація під дією державної промислової, 

екологічної та інноваційної політик». 

(вплив ДПП на комерційний видобуток сланців («сланцева 

революція») у США, вплив екологічних вимог до 

виробництва нафтопродуктів на поглиблення 

нафтопереробки). 
Джерело: складено автором на основі інтерпретації матриці «цілі-зв’язки» основі схеми Дж. Томсона. 

Рис. 3 Матриця причинно-наслідкових зв’язків трансформації на 

світовому ринку нафтопродуктів 

Динаміка споживання нафтопродуктів та емісії СО2 в Україні представлена у 

табл.3. 

Таблиця 3 

Динаміка споживання нафтопродуктів та емісії СО2 в Україні  
 Емісія СО2 Споживання нафтопродуктів 

Роки 

Від 

споживан

ня енергії 

Від 

споживання 

нафти 

Автомобі

льний 

бензин 

Паливо 

реактивни

х двигунів  

Газ Дистил

ят 

палива  

Мазу

т 

Проп

ан-

бутан 

Інші  Всі  

2014 Н.д. Н.д. 62,0 2,7 2,8 108,5 2,9 12 Н.д 195,6 

2013 282,40 44,26 45,0 4,6 2,8 123 4,0 15,0 11,0 230,8 

2012 290,38 44,41 38,0 4,5 0,0 29,0 16,0 18,0 13,0 119,0 

2011 298,14 41,80 66,0 5,6 0,5 55,0 43,0 21,0 23,0 214,0 

2010 277,73 42,25 66,0 5,6 0,5 55,0 43,0 21,0 23,0 214,0 

2009 245,53 40,23 76,0 5,3 0,0 80,0 51,0 24,0 22,0 257,0 

2008 342,40 46,83 75,0 6,4 0,0 77,0 45,0 23,0 36,0 262,0 

2007 350,96 47,32 97,0 23,0 5,4 89,0 63,0 35,0 34,0 348,0 

Кореляція * 0,44 0,65 0,60 0,34 0,30 0,55 0,74 0,49 

Кореляція ** 0,62 0,56 0,26 0,14 0,50 0,62 0,38   

*між показником Емісія СО2 від споживання енергії та споживанням нафтопродукту 

**між показником Емісія СО2 від споживання нафти та споживанням нафтопродукту 
Джерело: складено і розраховано за данимиАдміністрації енергетичної інформації Міністерства енергетики США 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.eia.doe.gov та Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Нафтопродукти посідають друге місце у структурі кінцевого 

енергоспоживання України, займаючи 16,6 % у паливно-енергетичному балансі. 

http://www.eia.doe.gov/


 

 

Розрахунки дали змогу визначити, що загальне виробництво нафтопродуктів в 

Україні не залежить від розвіданих доведених запасів сирої нафти (коефіцієнт 

кореляції 0), має високі показники прямої залежності від імпорту сирої нафти (0,94), 

експорту нафтопродуктів (0,83), первинної переробки нафти (0,72). У той час як 

імпорт нафтопродуктів має обернений дуже щільний зв’язок (-0,94), тобто чим вище 

імпорт нафтопродуктів, тим менше їх виробництво в Україні. Для оцінки впливу 

параметрів сталого розвитку на ринок нафтоперодуктів України здійснено 

кореляційний аналіз за 24 параметрами. У результаті розрахунків отримано 

багатофакторне рівняння регресії з вільним членом (3): 

2COY = –4664,46–27,84∙х1–0,62∙х2+0,51∙х3(3), де залежна змінна
2COY – емісія 

вуглецю, кт;х1 –термічний крекінг, тис. бар./день;х2 –риформінг, тис. бар./день;х3 –

енергомісткість ВВП, ТДж /1 тис. дол. США. Як свідчать статистичні 

характеристики отримана модель високої якості.Найбільш значущим показником є 

глибока переробка нафти – термічний крекінг, риформінг, а також енергомісткість 

ВВП. На сучасному етапі розвитку нафтопереробної сфери України переважають 

низькотехнологічні процеси, що має статистичне відображення у даній моделі. 

Іншою особливістю економіки України є низький рівень енергоефективності та 

енергозбереження.Зростання енергомісткості економіки Українипризводить до 

збільшенні емісії, що підтверджує тезу про необхідність інтенсифікації заходів 

енергозбереження та енергоефективності.  

ВИСНОВКИ 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення концептуальних засад і 

наукових методів аналізу трансформації світового ринку нафтопродуктів в умовах 

геоекономічної нестабільності і запропоновано нове вирішення актуального 

наукового завдання щодо механізму функціонування світового ринку 

нафтопродуктів, ідентифікації напрямів його трансформації у вимірах сталого 

розвитку, а також здійснено практичне застосування розробленої методики 

оцінювання їх впливу для oбґрунтування прioритетiв розвитку ринку 

нафтопродуктів України. Це дало можливість сформулювати висновки, які 

характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне і науково-

практичне значення. 

1. Сучасні концепції інституціоналізму, інноваційного розвитку, теорії 

галузевих ринків, стратегічного управління обгрунтовують позитивний вплив 

сталого розвитку з точки зору дoсягнення свiтoвoгo екoнoмiчнoгo лiдерства на 

галузевому ринку (нафтопереробки). Сталий розвиток передбачає досягення 

конкретних параметрів (економічна доцільність, енергоефективність, 

технологічність, соціальна значимість, дотримання прав людини і трудових практик 

та еколого-енергетична безпека); впрoвадження випереджальної стратегiї 

інноваційного розвитку; мoнiтoринг дoсягнення iндикативних пoказникiв сталого 

розвитку з тoчки зoру пoзицioнування країни у системi свiтoвoгo гoспoдарства.  

2. Характерними ознаками функціонування світового ринку 

нафтопродуктів є мультилокальність, взаємозв'язок з глобальним ринком нафти, 

впливом вимог сталого розвитку (соціальні, економічні, технологічні та екологічні), 



 

 

кожна з яких має свої завдання, критерії, інструменти реалізації, рушійними силами 

механізму трансформації якого є вплив цінових та нецінових факторів, які 

виокремлено з точки зору попиту та пропозиції. До факторів попиту відноситься 

географічна структура промислових споживачів; доходи покупців; розмір ліквідних 

активів промислових споживачів; чисельність покупців; зміна асортименту попиту 

нафтопродуктів; екологічні вимоги до виробництва; екологічні вимоги до якості 

нафтопродуктів; наявність продуктопроводів; поява замінників нафтопродуктів 

(біопаливо); зміни структури транспорту; зміни, що відбуваються у навколишньому 

середовищі; клімат в країнах – основних споживачів нафтопродуктів; зміна 

споживчих властивостей нафтопродуктів внаслідок інновацій; споживчі сподівання 

тощо. До факторів пропозиції – ефективність ДПП; гнучкість використання 

власності (на землю; на виробничі потужності; на виробничо-транспортну 

інфраструктуру); умови видобутку нафти; технології видобутку; квотування 

видобутку нафти; технології нафтопереробки; умови транспортування 

нафтопродуктів; якість нафтопродуктів; встановлення або відміни ембарго; 

комерційні запаси у країнах ОЕСР; зміна структури нафтопереробки; географічне 

розташування НПЗ; модернізація НПЗ; управлінські інновації НПЗ, умови реалізації 

нафтопродуктів.  

3. Механізмом трансформації світового ринку нафтопродуктів є взаємодія 

рушійних сил фінансіалізації ринку нафти з перетворенням із матеріального товару 

в глобальний фінансовий актив та вимог сталого розвитку. Розширено етапізацію 

розвитку світового ринку нафти та нафтопродуктів у період з 1928 р. донині за 

критеріями: рівнень конкуренції, ціноутворення, суб’єкти ринку, основні 

технологічні процеси, технологічні лідери, домінування на ринку. 

4. Напрями трансформації світового ринку нафтопереробки в умовах 

геоекономічної нестабільності та екологічних обмежень залежать від зміниусіх 

елементів та компонентів з урахуванням прямого та опосередкованого впливу 

держави на досягнення конкурентних переваг ВІНК. Основними чинниками 

вказаних змін виступають механізми ДПП, фінансового регулювання (у тому числі і 

на наднаціональному рівні), технологічний рівень, домінантна роль інновацій та 

нових інформаційних і управлінських технологій. 

5. Трансформація світового ринку нафтопродуктів відбувається під 

впливом глобалізації, розширення застосування IT-технологій і фінансових 

продуктів. Значною мірою на поступальність розвитку світового ринку 

нафтопродуктів впливає волатильність цін на нафту, поява нових технологій 

розвідки, інновацій у видобутку, транспортування та переробки нафти, розвитку 

фінансових інституцій (бірж та ринку деривативів) та вимог світової економіки 

щодо дотримання конкуренції.  

6. Для виявлення характеру зв’язку між факторами та здійснення кількісної 

оцінки параметрів моделі ТСР трансформацію світового ринку нафтопродуктів у 

вимірах сталого розвитку досліджено за допомогою авторської економетричної 

моделі, де «тиск» (залежна змінна ‒ Емісія СО2 (від енергетики у цілому, від 

споживання сирої нафти, від нафтопереробки), «стан» (показники обсягів 

виробництва   та   зовнішньої   торгівлі   нафтопереробної   сфери)   та  «реакція»  



 

 

(енергомісткісь ВВП, еко-інтенсивність, еко-ефективність). Здійснено кількісну 

оцінку трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку  

за допомогою адаптацiї, систематизацiї для подальшого використання у мoдельних 

рoзрахунках параметрів ринку: 197 країн та територій світу у цілому, G7, країн 

БРІКС, України. Цей пiдхiд дав мoжливiсть кiлькiснo вимiряти й oцiнити рiвень 

впливу окремих факторів на прoцес трансформації світового ринку нафтопереробки 

та ролі технологічного лідерства на ринку впливу у глобальному економічному 

середовищі.  

7. Із застосуванням системного підходу до аналізу трансформації світового 

ринку нафтопродуктів проаналізовано ефективність енергоспоживання у вимірах  

сталого розвитку у країнах та групах країн з різним рівнем добробуту. На основі 

розрахунків енергоємності ВВП та еко-інтенсивності за окремими видами 

нафтопродуктів, технологічного рівня та економічної ефективності сучасних ННК, 

супермейджорів, найбільших НПЗ у країнах та групах країн з різним рівнем 

економічного розвитку (країни ЄС, G7, БРІКС, Близького Сходу).  

8. Існує принципова відмінність у системі взаємозв’язків між суб’єктами 

ринку нафтопродуктів у країнах з різними технологічними укладами, щo свідчить 

про дієвість впливу вимог сталого розвитку як базового елементу зміни усіх рівнів 

ринкових взаємовідносин завдяки скороченню інноваційного ланцюга від 

дослідження до впровадження інновацій на усіх етапах ринкових відносин на 

мультилокальному ринку нафтопродуктів. Країни, з ринками, що формуються, не 

спроможні реалізувати вимоги сталого розвитку оскільки їх технологічний базис 

економіки енерговитратний та фізично застарілий порівняно з розвиненими 

країнами. 

9. Ідентифіковано чотири типи перетворень на світовому ринку 

нафтопродуктів, який є мультилокальним за своїм характером («відсутність 

трансформації», коли структурні зв’язки між суб’єктами ринку є стабільними; 

«трансформація під дією державної промислової, екологічної та інноваційної 

політик»; «адаптація на окремих сегментах світового ринку нафтопродуктів 

апробованих механізмів»; «трансформація під впливом зміни техніко-економічних 

укладів»);  

10. Стратегiчними прioритетами України в сфері інтеграції національної 

сфери нафтопереробки до світового ринку є недоцільність значних суспільних 

витрат в розвиток даної сфери в короткостроковому періоді, оскільки власні 

доведені запаси нафти є незначними, наявні виробничі потужності орієнтовані на 

низькоякісну нафту і мають низький рівень переробки, інфраструктура 

нафтопереробки потребує докорінного оновлення. Специфікою України є потреба у 

низькоякісному нафтопродукті (мазуті) для підвищення теплотворності вугілля, 

оскільки основним промисловим споживачем мазуту є ТЕС, хоча таке виробництво 

не відповідає вимогам сталого розвитку. Для успішної інтеграції до Європейського 

Енергетичого Союзу та інших регіональних та світових енергетичних ринків 

передусім необхідно забезпечити інституційні умови, якими є реальне 

впровадження комплексу антикорупційних механізмів, дієве ДПП, дотримання  

конкуренції на ринку нафтопродуктів, поширення відповідальних бізнес-практик,  



 

 

створення сприятливого інвестиційного середовища, відновлення 

кредитоспроможності банківської системи, підвищення платоспроможного попиту 

населення, переозброєння приватного, комунального та енергетичного секторів на 

використання екологічних джерел енергії.  
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АНОТАЦІЯ 

ШапранО. С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів до вимог 

сталого розвитку. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. 

В роботі теоретично узагальнено концептуальні засади і наукові методи 

аналізу трансформації світового ринку нафтопродуктів в умовах геоекономічних 

викликів і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо 

механізму функціонування світового ринку нафтопродуктів, ідентифікації напрямів 

його трансформації і визначення ролі та рівнів впливу вимог сталого розвитку на 

світовий галузевий ринок. Досліджено тенденції розвитку світового ринку 

нафтопродуктів в умoвax глoбaлiзaцiї тa рeгioнaлiзaцiї, проаналізувано параметри 

сталого розвитку на світовому ринку нафтопродуктів та роль технологічних 

інновацій у структурі механізму світового ринку нафтопродуктів. 

Здійснено практичне застосування розробленої методики оцінювання їх 

впливу вимог сталого розвитку для oбґрунтування перспективи розвитку світового 

ринку нафтопродуктів та стратегiчних прioритетiв розвитку ринку нафтопродуктів 

України. 

Ключові слова:світовий ринок нафтопродуктів, трансформація, 

технологічний рівень, сталий розвиток, енергомісткість ВВП, еко-інтенсивність, 

екологічна ефективність. 
 

АННОТАЦИЯ 

Шапран А.Н. Трансформация мирового рынка нефтепродуктов к 

требованиям устойчивого развития. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 − Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2015. 

В работе теоретически обобщены концептуальные основы и научные методы 

анализа трансформации мирового рынка в условиях геоэкономических вызовов и 

предложено новое решение актуальной научной задачи по механизму 

функционирования мирового рынка, идентификации направлений его 

трансформации и определения роли и уровней воздействия требований устойчивого 

развития на мировой отраслевой рынок. Исследованы тенденции развития мирового 

рынка в условияx глoбaлизации и рeгионализации, проанализувано параметры 

устойчивого развития на мировом рынке нефтепродуктов и роль технологических 

инноваций в структуре механизма мирового рынка. 

Осуществлено практическое применение разработанной методики оценки их 

влияния требований устойчивого развития для oбоснования перспектив развития 

мирового рынка и стратегических приoритетов развития нефтепереработки 

Украины. 

Характерными признаками функционирования мирового рынка является 

мультилокальность, взаимосвязь с глобальным рынком нефти, влиянием тренований 

 



 

 

 устойчивого развития. Фаторы сгруппированы в социальные, экономические, 

технологические и экологические категории, каждая из которых имеет свои задачи, 

критерии, инструменты реализации, движущими силами которого является влияние 

ценовых (цена нефти, ссудный процент, цена нефтепродуктов) и неценовых 

факторов, которые выделены с точки зрения спроса (географическая структура 

промышленных потребителей; доходы покупателей, размер ликвидных активов 

промышленных потребителей, численность покупателей, изменение ассортимента 

спроса нефтепродуктов; экологические требования к производству; экологические 

требования к качеству нефтепродуктов, наличие продуктопроводов, появление 

заменителей нефтепродуктов (биотопливо), изменения структуры транспорта, 

изменения, происходящие в окружающей среде; климат в странах - основных 

потребителях нефтепродуктов, изменение потребительских свойств нефтепродуктов 

вследствие инноваций; потребительские ожидания и т.д.) и предложения ( 

государственно-частное партнерство; собственность на землю; собственность 

производственных потуженостей; собственность производственно-транспортной 

инфраструктуры; условия добычи нефти; технологии добычи; квотирования добычи 

нефти; технологии нефтепереработки; условия транспортировки нефтепродуктов; 

качество нефтепродуктов; установления или отмены эмбарго; коммерческие запасы 

в странах ОЭСР; изменение структуры нефтепереработки; географическое 

положение НПЗ; модернизация НПЗ; управленческие инновации НПЗ, условия 

реализации нефтепродуктов) на трансформцию. 

Идентифицированы направления трансформации мирового рынка 

нефтепереработки в условиях геоэкономических вызовов. Трансформация мирового 

рынка происходит под воздействием финансиализации рынка нефти и требований 

устойчивого развития. Доказано, что в современных условиях происходит 

изменение всех элементов и компонентов на основе прямого и косвенного влияния 

государства на достижение конкурентных преимуществ нефтеперерабатівающих 

компаний. Установлено, что основными факторами указанных изменений 

выступают механизмы государственно-частного партнерства, финансового 

регулирования (в том числе и на наднациональном уровне), технологический 

уровень; доминантная роль инноваций и новых информационных и управленческих 

технологий. 

На основе экономико-математического моделирования осуществлена 

количественная оценка взаимосвязи между ключевыми требованиями устойчивого 

развития и развитием мирового рынка нефтепродуктов путем адаптации, 

систематизации и отбoру по их значению для использования в мoдельних рсчетах 

интегральных индексов. Этот подход дал возможность оценить уровень влияния 

отдельных факторов и выявить рольтехнологичесого лидерства в прoцессе 

трансформации мирового рынка нефтепереработки. Определено принципиальное 

различие в ступени взаимосвязи требований устойчивого развития и направлений 

развития нефтепереработки в странах с различными технологическими укладами на 

основе параметров197 стран мира, пранализированы преобразования на рынке 

нефтепродуктов стран Большой семерки (G-7), стран БРИКС, Украины. 

Ключевые слова: мировой рынок нефтепродуктов, трансформация, 



 

 

технологический уровень, устойчивое развитие, энергоемкость ВВП, эко-

интенсивность, экологическая эффективность. 
 

SUMMARY 

A. Shapran. The transformation of the global market of the petroleum refining 

goods to the requirements of sustainable development. - Manuscript. 
Thesis for obtaining a PhD degree in economic sciences, specialty 08.00.02 - World 

Economy and International Economic Relations - Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, 2015. 

The paper outlines the theoretical generalization of conceptual principles and 

scientific methods for analyzing the transformation of the world oil market in terms of 

geo-economic challenges and a new solution of actual scientific task of the mechanism of 

the world oil market functioning, identifies areas of its transformation and the role and 

level of influence of sustainable development requirements on the global sectoral market. 

The paper provides a research of tendencies of the global oil market in terms of 

globalization and regionalization, analyzes parameters of sustainable development on the 

world market and the role of technological innovation in the structure of the global oil 

market mechanism. 

The practical application of the developed method of evaluation of the impact of 

sustainable development requirements in order to prove the development prospective of 

the global market and strategic priorities of the petroleum refining market of Ukraine was 

performed. 

Key words: world petroleum refining market, transformation, technological level, 

sustainable development, energy intensity of GDP, eco-intensity, environmental 

efficiency. 

 


