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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Важливою складовою 
світового господарства є ринок нафтопродуктів, що пов’язано із забезпеченням 
багатьох сфер економічної діяльності, зокрема, генерації енергії, використанню 
нафтопродуктів в АПК, функціонуванні транспортних засобів, надання 
сировини для нафтохімічної промисловості тощо. Світовий ринок 
нафтопродуктів являє собою складну систему взаємовідносин, яка забезпечує 
узгодження всіх елементів від геологорозвідувальних робіт, видобутку нафти, 
транспортування нафти, з відповідною інфраструктурою постачання та 
зберігання нафти до виробництва первинних і вторинних нафтопродуктів та їх 
кінцевого енергетичного та неенергетичного споживання (приватне та 
державне забезпечення потреб транспорту, забезпечення муніципального 
сектору енергією, нафтохімічна промисловість та ін.), внутрішньої та 
міжнародної торгівлі, запасів, що у сукупності формує кон’юнктурні параметри 
світового ринку нафтопродуктів. Хоча питома вага альтернативних джерел 
енергії неухильно зростає, однак реалії сьогодення такі, що нафтопродукти 
залишаються стратегічно важливими для забезпечення енергетичної безпеки 
більшості країн світу. Разом з тим, підвищення вимог суспільства до 
екологічності, енергоефективності, доступності до джерел енергії обумовлює 
потребу у всебічному впровадженні засад сталого розвитку на світовому ринку 
нафтопродуктів.

Цілепокладанням на світовому ринку нафтопродуктів є підвищення рівня 
сталого розвитку на локальних, національних та міжрегіональних ринках 
нафтопродуктів в умовах функціонування конкретної соціально-економічної 
системи, впливу зовнішньо-економічного і геополітичного середовища, 
технологічних досягнень. З урахуванням зарубіжного досвіду зазначимо, що 
механізм управління сталим розвитком на ринку нафтопродуктів в сучасному 
світі передбачає врахування вимог постіндустріальної епохи, які стосуються 
інституційних засад, соціальних стандартів, екологічної безпеки, впровадження 
інноваційних технологій та корпоративної соціальної відповідальності, рівня 
інформатизації, достатнього для здійснення моніторингу, прозорості умов 
ринку і прогнозованості зміни кон’юнктурних параметрів. Тому дослідження 
трансформаційних процесів на світовому ринку нафтопродуктів саме у вимірах
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сталого розвитку є надзвичайно актуальним науково-практичним завданням, 
яке вирішується у дисертації О.С. Шапрана.

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами.
Дисертаційна виконана у відповідності до науково-дослідної роботи кафедри 
міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 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 pp.) -  
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.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 
дисертації Шапрана О.С., є достатньо обґрунтованими і достовірними. 
Дисертаційна робота має логічну структуру, яка дала змогу розкрити тему 
дослідження, досягти мети та вирішити поставлені завдання. Достовірність і 
обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій базуються на 
використанні широкого кола джерел, зокрема, список літературних джерел 
складається з 245 найменувань, серед яких: вітчизняні та зарубіжні фахові 
наукові публікації, нормативно-правові акти, офіційні публікації і методичні 
матеріали центральних органів виконавчої влади України; 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; Адміністрації енергетичної інформації 
США; Статистичного бюро Китайської Народної Республіки; Статистичної 
агенції Європейської Комісії; аналітичні матеріали Організації країн- 
експортерів нафти та енергетичних компаній. Статистичні дані опрацьовані за 
допомогою економіко-математичного моделювання, всі отримані моделі мають 
з статистично значимі характеристики.

Результати дослідження апробовані здобувачем на восьми міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях (назви опублікованих тез та 
доповідей містяться в авторефераті та дисертації).

Наукова новизна одержаних результатів. Основні наукові положення, 
висновки і рекомендації, що сформульовані особисто здобувачем і 
характеризуються науковою новизною:

по-перше, концепція механізму трансформації світового ринку 
нафтопродуктів, характерними ознаками якого є мультилокальність, 
імплементація вимог сталого розвитку (соціальних, економічних, 
технологічних та екологічних), які мають свої завдання, критерії, інструменти
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реалізації, принципову відмінність у системі взаємозв’язків між суб’єктами 
ринку нафтопродуктів у країнах з різними технологічними укладами). 
Обґрунтовано 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, основними чинниками 
вказаних змін виступають механізми державно-приватного партнерства; 
фінансового регулювання (у тому числі й на наднаціональному рівні); високий 
технологічний рівень; домінантна роль інновацій та нових інформаційних і 
управлінських технологій (с. 49-59, 95-113, 115-134);

по-друге, кількісна оцінка взаємозв’язку між ключовими вимогами 
сталого розвитку та трансформацією світового ринку нафтопродуктів на основі 
економіко-математичного моделювання; виокремлення найбільш значущого 
показника, яким є глибока переробка нафти -  риформінг; технологічні інновації 
у нафтопереробку розвинених країн скорочують перспективи для імпорту 
нафтопродуктів, що посилює конкуренцію на всіх регіональних ринках; 
встановлення ролі 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, це підтвердило 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 підґрунтям 
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) (с. 44-47, 
135-139, 174-177);

по-третє, удосконалення автором методики дослідження трансформації 
світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку, на основі 
системного підходу застосовано економіко-математичне моделювання виміру 
сталого розвитку трансформації світового ринку нафтопродуктів із адаптацією 
моделі ОЕСР «тиск -  стан -  реакція» за схемою «тема -  підтема -  індикатор»; 
здійснено інтерпретацію матриці «цілі-зв’язки» в умовах невизначеності 
Дж. Томсона з що дало можливість 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
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окремих сегментах світового ринку нафтопродуктів апробованих механізмів»; 
«трансформація під впливом зміни техніко-економічних укладів») та визначити 
перспективні напрями трансформації світового ринку нафтопродуктів в умовах 
геоекономічцої нестабільності (с. 34-36, 139-141);

по-четверте, 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 країни, рівня технологічного розвитку країни, інституційних умов, 
таких як, результативність державно-приватного партнерства, розвинений 
фінансовий ринок, прозорість прийняття рішень, впровадження корпоративної 
соціальної відповідальності (с. 66~68, 86-113).

по-п’яте, оцінка найбільш суттєвих чинників сталого розвитку 
українського ринку нафтопродуктів з урахуванням процесів його інтеграції до 
світового ринку нафтопродуктів на основі економіко-математичного 
моделювання, виявлено особливості українського ринку нафтопродуктів з 
урахуванням процесів його інтеграції до світового 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 (с. 156-178);

по-шосте, удосконалення механізму інтеграції ринку нафтопродуктів 
України до світового ринку нафтопродуктів з урахуванням стратегічних 
пріоритетів України у сфері інтеграції національної сфери нафтопереробки, 
якими є інтеграція до Європейського Енергетичного Союзу, інших 
регіональних та світових енергетичних ринків на основі створення 
інституційних умов реального впровадження комплексу антикорупційних 
механізмів, дієвого державно-приватного партнерства, 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
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нафтопереробки; умов та диверсифікації транспортування нафтопродуктів; 
якості нафтопродуктів; зміну структури нафтопереробки; модернізація НПЗ; 
управлінські інновації НПЗ, умови реалізації нафтопродуктів, удосконалення 
фіскального та митно-тарифного регулювання (с. 178-183).

Повнота викладення основних положень дисертації в опублікованих 
працях. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, у тому числі 8 у 
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. Ознайомлення з публікаціями 
здобувана дозволяє зробити висновок про те, що в них повною мірою 
відображено результати дисертаційного дослідження, а самі публікації за 
змістом на оформленням відповідають вимогам МОН України.

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 
Автореферат дисертації за своїм змістом відображає основні положення, 
висновки і рекомендації дисертаційного дослідження, вони є ідентичним, а 
оформлення відповідає вимогам МОН та «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 
24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів 
України від 19.08.2015 № 656).

Практичне значення результатів дослідження. Теоретичні положення 
та практичні результати дослідження використані у діяльності Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (акт впровадження 
від 7.09.2015). 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).

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційної 
роботи. Дисертація Ш апрана О. С. містить певні дискусійні положення та 
недоліки, які викликають такі критичні зауваження:

1. Здобувач приділив велику увагу методиці оцінки сталого розвитку 
нафтопереробних компаній на світовому ринку нафтопродуктів, зокрема, 
систематизовано основні чинники соціально-економічних детермінант сталого 
розвитку (с. 71), розглянуто збалансовану систему ключових показників 
ефективності компаній на світовому ринку нафтопродуктів (с. 72), визначено 
еколого-економічну детермінанту в стратегії сталого розвитку компаній у 
взаємозв’язку із соціальними, технологічними та економічними наслідками
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(с. 73-75), запропоновано деталізувати склад 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 та виділено рівні для співставного аналізу згідно складових 
системи інтегрованого Індексу сталого розвитку (як вітчизняних, так і 
закордонних), а також порівняння стану реалізації політики сталого розвитку 
НПЗ з підприємствами інших галузей та підгалузей ПЕК (с. 151-153). Однак 
дані наробки та пропозиції не були апробовані на прикладі українських НПЗ.

2. Назва дисертації «Трансформація світового ринку нафтопродуктів у 
вимірах сталого розвитку» передбачає передусім дослідження трансформації 
кон’юнктурних параметрів ринку, таким параметром є ціна нафтопродуктів, яка 
формується з урахуванням державної тарифної політики. Однак в роботі лише 
побічно розглянуто поведінку суб’єктів світового ринку нафтопродуктів в 
залежності від тарифної політики та ціни нафтопродуктів (с. 48, 96, 102-103, 
127, 181-183).

3. Розвиток світового ринку нафтопродуктів взаємопов’язаний з 
розвитком глобального нафтового ринку, разом з тим, ґрунтовне дослідження 
тенденцій розвитку світового ринку нафти (с. 80-85) та особливостей сучасних 
процесів на ринку сланцевої нафти (с. 121-126) на нашу думку виходить за 
рамки дослідження, що окреслені в меті та завданнях роботи, та ускладнюють 
сприйняття матеріалу.

4. В роботі детально проаналізовано тенденції на ринку нафтопродуктів у 
вимірах сталого розвитку окремих країн та груп країн, зокрема країни БРІКС (в 
дисертації с. 32-34, 67, 92-100, 113), однак з огляду на втрати лідерських 
позицій та інвестиційної привабливості цих країн на світовому ринку більш 
серйозними об’єктами досліджень авторитетні експерти та видання вважають 
об'єднання MINT (Мексика, Індонезія, Нігерія, Туреччина), CIVETS (Колумбія, 
Індонезія, В’єтнам, Єгипет, Туреччина і ПАР), VISTA (В'єтнам, Індонезія, 
Південна Африка, Туреччина і Аргентина), N ext-11 (Бангладеш, Єгипет, 
Індонезія, Іран, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Туреччина, Південна 
Корея і В'єтнам), які проте не розглянуті в дослідженні.

5. Твердження дисертанта, що «для успішної інтеграції до Європейського 
Енергетичого Союзу та інших регіональних та світових енергетичних ринків 
передусім необхідно забезпечити інституційні умови ...»  (с. 185 дисертації та 
с. 18 автореферату) потребує додаткового пояснення щодо вимог та умов, а 
також критеріїв успішності/неуспішності інтеграції українського ринку 
нафтопродуктів конкретно до Європейського Енергетичого Союзу та інших 
енергетичних ринків.

Вищезазначені дискусійні положення та зауваження не знижують 
наукової та практичної цінності дисертаційної роботи і не впливають на її 
загальну позитивну оцінку.
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Загальний висновок. Дисертаційна робота Шапрана Олексія Сергійовича 
на тему «Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого 
розвитку», є самостійно виконаним завершеним науковим дослідженням, яке 
вирішує важливу економічну проблему завдяки виокремленню 
закономірностей і тенденцій розвитку та ідентифікації трансформації світового 
ринку нафтопродуктів у вимірах глобальної системи сталого розвитку, а також 
удосконалення регулятивних механізмів ринку нафтопродуктів України 
ефективної інтеграції вітчизняного ринку нафтопродуктів у світову економіку. 
Дисертаційна робота «Трансформація світового ринку нафтопродуктів у 
вимірах сталого розвитку» за актуальністю теми, якістю досліджень, рівнем 
наукової новизни, обґрунтованістю висновків, теоретичною і практичною 
цінністю результатів відповідає вимогам МОН України до кандидатських 
дисертацій та пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі 
змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів України від
19.08.2015 № 656), а її автор -  Шапран Олексій Сергійович -  заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент

професор кафедри міжнародного менеджменту 
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», 
кандидат економічних професор
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С п ец іа л ізо в а н ій  вченій  раді
Д.26.00102 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
вул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119

ВІДГУК

офіційного опонента доктора економічних наук, професора Румянцева 
Анатолія Павловича на дисертаційну роботу Шапрана Олексія 

Сергійовича на тему «Трансформація світового ринку нафтопродуктів у  
вимірах сталого розвитку», подану до захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 -  світове

Трансформаційні процеси, що відбуваються на світовому ринку 

нафтопродуктів, мають вплив не лише на енергетичний сектор у цілому, але і 

спричиняють докорінні зміни всієї світової економіки. Флуктуації на 

світовому ринку нафтопродуктів мають дуалістичний вплив на розвиток 

світової економіки: з одного боку, є чинником стимулювання світового 

економічного зростання, а з іншого, змінюють роль основних 

геоекономічних гравців глобального розвитку і є стимулом для урядів і 

міжнародного співтовариства удосконалювати використання енергетичних 

ресурсів та стимулювати інвестиції у перспективні енергетичні проекти. 

Іншим важливим науковим завдання є обґрунтування пріоритетних напрямів 

розвитку ринку нафтопродуктів України. Оскільки ефективна інтеграція 

вітчизняного ринку нафтопродуктів у європейський та глобальний простір 

потребує врахування таких особливостей, як: недостатні обсяги власних 

доведених запасів сировини (конвенційної нафти); технологічна адаптація 

наявних виробничих потужностей до використання важких сортів нафти; 

низька глибина нафтопереробки; застаріла інфраструктура нафтопереробки; 

низька якість вітчизняних нафтогт ' ' мережах; висока

господарство і міжнародні економічні відносини

Актуальність теми дисертаційного дослідження

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Ц іш е щ а  .



питома вага тіньового сектору у роздрібній торгівлі нафтопродуктами та ін. 

Вищезазначене підтверджує актуальність та науково-практичну значимість 

мети та завдань дисертаційної роботи, які розглядаються та вирішуються 

Шапраном О.С.

З в’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами

Тема дисертаційної роботи відповідає науково-дослідний тематиці 

кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження виконано 

згідно 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 pp.) -  особисто 

автором досліджено механізми впливу сталого розвитку на трансформацію 

світового ринку нафтопродуктів (розділ 2 дисертації), обґрунтовано 

стратегічні пріоритети України у сфері інтеграції національної сфери 

нафтопереробки до світового ринку (п.3.3 дисертації).

Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, їх

достовірність і новизна

Ознайомлення з текстом дисертації Шапрана О.С., опублікованими 

працями та авторефератом дозволяє констатувати глибину розроблення 

автором проблематики трансформації світового ринку нафтопродуктів до 

вимог сталого розвитку, суттєву новизну її наукового доробку.
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Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст 

достатньо повно розкриває тему наукового дослідження. Цьому сприяли 

ретельне опрацювання, критичний аналіз і узагальнення значного масиву 

літературних джерел (перелік з 245 найменувань), а також апробація 

результатів дослідження на вісьми міжнародних і всеукраїнських науково- 

практичних конференціях, в яких дисертант брав участь.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, є достатньо обґрунтованими і достовірними. Вони базуються на 

системному підході до дослідження окресленої проблеми, використанні 

потенціалу сучасних методів дослідження, зокрема методів системного 

аналізу і синтезу, індукції і дедукції, статистичного аналізу, компаративного 

аналізу для дослідження процесів еволюції світового ринку нафтопродуктів; 

аналізу та синтезу під час дослідження структури світового і вітчизняного 

ринків нафтопродуктів та оцінки інституціональних елементів механізму 

управління ринком нафтопереробки; порівнянь та аналогій застосовано для 

розгляду чинників сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів) та 

системний підхід до явищ, що визначають параметри сталого розвитку на 

світовому ринку нафтопродуктів; технологічні інновації досліджувались із 

використанням методів економічного та статистичного аналізу; економіко- 

математичного моделювання оцінки впливу факторів на трансформацію 

світового ринку нафтопродуктів, передумов та напрямів удосконалення 

механізмів регулювання ринку нафтопродуктів в Україні до вимог сталого 

розвитку, а також використано метод системно-структурного аналізу 

евристичні методи та метод експертних оцінок.

Вивчення змісту дисертації дає можливість визначити основні наукові 

положення, висновки і рекомендації, що сформульовані особисто здобувачем 

і характеризуються науковою новизною.

Найбільш вагомим здобутком дисертації є вперше запропонована 

концепція механізму трансформації світового ринку нафтопродуктів, 

характерними ознаками якого є мультилокальність, імплементація вимог



сталого розвитку (соціальних, економічних, технологічних та екологічних), 

які мають свої завдання, критерії, інструменти реалізації, принципову 

відмінність у системі взаємозв’язків між суб’єктами ринку нафтопродуктів у 

країнах з різними технологічними укладами) (с. 49-59, 95-113, 125-127, 140).

При цьому здобувачем логічно обґрунтовано 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 (с. 115-120, 

130-134).

Науковим здобутком дисертанта є кількісна оцінка 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, що посилює 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 НПЗ; 

встановлено роль технологічного лідерства країн на ринку у впливі на
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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, це підтвердило 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 підгрунтям 

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) (с. 44-47, 135-139, 163, 168, 174-177).

Заслуговує на увагу удосконалення автором методики дослідження 

трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку, 

що дало можливість 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 укладі в»)та 

визначити перспективні напрями трансформації світового ринку 

нафтопродуктів в умовах геоекономічної нестабільності (с. 34-36, 139-141).

Сильною стороною дисертаційної роботи є застосування моделі ОЕСР 

«тиск -  стан -  реакція» (модель TCP) з урахуванням схеми «тема -  нідтема -  

індикатор», виокремлено такі ключові теми: економіко-технологічна 

структура, виробництво/споживання, екологічна та соціальна, для кожної
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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 TCP для аналізу 

трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку 

(с. 25-34, 134).

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) (с. 66-68, 86-96, 98-113 ).

Науковою новизною також є удосконалення механізму інтеграції ринку 

нафтопродуктів України до світового ринку нафтопродуктів з урахуванням 

стратегічних пріоритетів України у сфері інтеграції національної сфери 

нафтопереробки, якими є інтеграція до Європейського Енергетичного Союзу,
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інших регіональних та світових енергетичних ринків на основі створення 

інституційних умов реального впровадження комплексу антикорунційних 

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, удосконалення 

фіскального та митно-тарифного регулювання (с. 178-183).

Повнота викладення основних положень дисертації в 

опублікованих працях

За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, у тому числі 8 у 

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. Ознайомлення з 

публікаціями здобувача дозволяє зробити висновок про те, що в них иовною 

мірою відображено результати всіх розділів дисертаційного дослідження.

Ідентичність змісту автореферату та основних положень

дисертації
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Автореферат дисертації за своїм змістом відображає основні 

положення, висновки і рекомендації дисертаційного дослідження, вони є 

ідентичним, а оформлення відповідає вимогам МОН та пункту 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними Постановою 

Кабінету міністрів України від 19.08.2015 № 656).

Практичне значення результатів дослідження

Теоретичні положення та практичні результати дослідження 

використані у діяльності енергетичної компанії «Шелл» (українського 

представника компанії «Альянс Холдинг»), Науково-виробничої компанії 

«Укренергозбереження», Інституту енергозбереження та енергоменеджменту 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», впроваджені у навчальному процесі Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що 

підтверджено відповідними довідками та актами про впровадження.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційної

роботи

Відзначаючи високий науковий рівень представленої до захисту 

дисертації Шапрана О. С. та обґрунтованість її основних положень, слід 

висловити деякі критичні зауваження та виділити певні дискусійні питання, 

що потребують обговорення.

1. Досліджуючи теоретичні засади трансформації світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку, дисертант ідентифікував рівень 

інтернаціоналізації ринку нафтопродуктів як мультилокальний, хоча із 

застереженням, що згідно з ознаками А. Інкпена та К. Рамасвані він має риси 

і глобального, і мульгилокального. При цьому здійснено аналіз ВІНК, ННК 

але не наведено кількісних оцінок виміру рівня інтернаціоналізації (галузевої



глобалізації) ринку нафтопродуктів в окремих країнах, або регіональних 

інтеграційних угрупованнях, що доводили б такі твердження (с. 50-56).

2. В роботі автором здійснено порівняння ринку нафтопродуктів 

Польщі та України (с. 168-172). Не зрозуміло, чому вибір для порівняння 

обмежився саме однією країною. На наш погляд, з метою надання 

рекомендацій щодо покращення функціонування вітчизняного ринку 

нафтопродуктів та його ефективної інтеграції до світового ринку, слід було 

здійснити компаративний аналіз ринку нафтопродуктів України з ринками й 

інших країн ЄС, а також з ринками не членами ОЕСР.

3. В дисертації не деталізовано особливості ринкової поведінки 

роздрібних споживачів на світовому ринку нафтопродуктів в залежності від 

тарифної політики та ціни нафтопродуктів. По суті, автор наводить приклад 

впливу тарифної політики на споживчу поведінку в роздрібній мережі США, 

залишаючи поза увагою аналогічний аналіз для інших країн (с. 102-103).

4. Автор зазначає, що загальною тенденцією, що визначає кон’юнктуру 

на світовому ринку нафтопродуктів є посилення екологічних вимог до якості 

бензинів, з одного боку, та зростання питомої ваги транспорту, що 

використовує дизельне паливо (дизелізація), з іншого. При цьому наведено 

дані щодо споживання автомобільного бензину та дизелю на світовому, 

регіональних та вітчизняному ринках нафтопродуктів, динаміка показника 

автомобілезації для ЄС-27 (с. 87-88, 95, 158, 162-163). Разом з тим, відсутній 

аналіз та прогноз динаміки та структури автомобільного ринку для України 

за аналогічний період.

5. Видається дискусійним виокремлення країн БРІКС для розрахунку 

валового споживання та оцінки збалансованості економічної, технологічної, 

соціальної та екологічної підсистем за видами нафтопродуктів (дизельного 

палива, бензину, мазуту, легкого мазуту, реактивного палива), енергоємності 

ВВП та еко-інтенсивностість по тих же видах нафтопродуктів. Оскільки, ця 

група країн не лише не має спільної екологічної та технологічної політики на 

ринку нафтопродуктів, але країни з даного переліку здійснюють
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різноспрямовані заходи і мають принципово відмінні тенденції на даному 

ринку. Відмітимо також, що у тексті дисертації використовується абревіатура 

БРІКС, у той час, як аналіз здійснюється переважно для країн БРІК (с. 32-34, 

67, 92-100, 113).

6. В роботі є певні редакційні упущення, неузгодження та неточності, в 

деяких таблицях відсутня інформація щодо періоду, за який наведено дані 

(наприклад, табл.2.8 с. 101), подекуди текст носить описовий характер, 

відомі положення (наприклад, у п.3.3 с. 157-161).

Разом з тим, вище дискусійні положення та зауваження не знижують 

наукової та практичної цінності дисертаційної роботи і не впливають на 

загальну позитивну її оцінку.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Шапрана Олексія Сергійовича на тему 

«Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого 

розвитку», є самостійно виконаним завершеним науковим дослідженням, яке 

містить розробку теоретичних положень і практичних рекомендацій, що в 

сукупності є суттєвими для вирішення важливої економічної проблеми -  

виокремленні закономірностей і тенденцій розвитку та ідентифікації 

трансформації світового ринку нафтопродуктів з урахуванням впливу 

глобальних пріоритетів системи сталого розвитку, а також удосконалення 

регулятивних механізмів ринку нафтопродуктів України з урахуванням 

визначених пріоритетів його розвитку та завдань ефективної інтеграції до 

світового ринку нафтопродуктів.

Положення дисертаційної роботи містять наукову новизну, мають 

теоретичну і практичну значущість, а наведені висновки є достатньо 

обґрунтованими. Зміст дисертаційної роботи відповідає паспорту
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спеціальності 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.

За актуальністю теми, якістю досліджень, рівнем наукової новизни, 

обґрунтованістю висновків, теоретичною і практичною цінністю результатів 

дисертаційна робота «Трансформація світового ринку нафтопродуктів у 

вимірах сталого розвитку» відповідає вимогам МОН України до 

кандидатських дисертацій та пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України 

від 24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів 

України від 19.08.2015 № 656), а її автор -  Шапран Олексій Сергійович -  

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.

Офіційний опонент
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
Київського економічного 
інституту менеджменту П. Румянцев

янцева засвідчую: 
о економічного інституту мен 

наук, професор
іенгу
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В ідділ  діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка


