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Перелік основних скорочень та позначень 

ОАЕ − Об’єднані Арабські Емірати 

G7  

 

–    «Велика сімка» або «Група семи»; неформальне 

об’єднання (форум) лідерів найбільш розвинених в 

економічному відношенні країн. До складу входять: 

США, Канада, Франція, Німеччина, 

Великобританія, Італія 

ВІНК − вертикально-інтегрована нафтова компанія 

НПЗ − нафтопереробний завод 

ННК − національна нафтова компанія 

Модель ТCP − модель «тиск‒стан‒реакція» 

ПЕР − паливно-енергетичний ресурс 

ПЕБ − паливно-енергетичний баланс 

ТДж − тераджоулі (1 ТДж = 1012 Дж)  

ЦРТ − Цілі розвитку тисячоліття 

ЦСР − Цілі сталого розвитку 

КСВ − корпоративна соціальна відповідальність 

НВДЕ − нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 

БТО − британська теплова одиниця 

т −  тонна 

т у. п. −  тонн умовного палива 

т н. е. −  тонн нафтового еквівалента 

1 тисяча тонн 

нафтопродуктів 

= 1,45 тисяча тонн умовного палива 

1 барель 

(американський 

нафтовий)  

= 158,988 літри нафти = 0,1364 тонн нафти 
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ВCТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Пріоритети сталого розвитку та 

досягнення критеріїв Цілей розвитку тисячоліття [26; 231], а відтепер і Цілей 

сталого розвитку [232] 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 і виокремлення 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 та досягнення глобального лідерства. Разом з тим відсутні єдині 

методики врахування 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 
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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, які 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, 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, Г. Штубера, О. 

Шпака та 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 
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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 задачі 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 з пріоритетами 

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 

нафтопродуктів в умoвax глoбaлiзaцiї тa рeгioнaлiзaцiї;  

‒ виокремити чинники сталого розвитку світового ринку 

нафтопродуктів;  
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‒ 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 пріоритетів його 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 
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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 торгівлі та розвитку; Організації 

Об'єднаних Націй з промислового розвитку; Міжнародної енергетичної агенції; 

міжнародних баз даних з енергетики, створених Європейською Комісією; 

Адміністрації енергетичної інформації Міністерства енергетики США; 

Статистичного бюро Китайської Народної Республіки (КНР); Статистичної 

агенції Європейської Комісії (Євростат); аналітичні матеріали Організації 

країн-експортерів нафти (ОПЕК) 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: 
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вперше: 

‒ запропоновано концепцію 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 елемента 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, 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 сприяє 

зниженню пропозиції європейських НПЗ; встановлено роль технологічного 

лідерства країн на ринку у впливі на глобальне економічне середовище; країни 
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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 фінансиалізація, 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);  

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, 
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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 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 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; зміни структури нафтопереробки; 

модернізації НПЗ; управлінські інновації НПЗ, умови реалізації 

нафтопродуктів, удосконалення фіскального та митно-тарифного регулювання;  

набули подальшого розвитку: 

‒ методика оцінки сталого розвитку нафтопереробних компаній на 

світовому ринку нафтопродуктів шляхом деталізації складу інтегрального 
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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 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 
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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 

й 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). 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 
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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» (2 вересня 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); 

Міжнародний науково-практичний конгрес «Сучасні інструменти економіки. 

Модернізація. Нові альтернативи» (20 вересня 2013 р., м. Відень); ІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (18 квітня 2013 р., м. Київ); ІХ 

международна научно-практична конференція для студентів, аспирантів и 

молодих учених «Стратегічні і тактичні особливості розвитку національної 

економіки» (01 червня 2013 р., м. Санкт-Петербург); Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: міжнародна науково-практична конференція 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 джерел входять 245 

найменувань на 31 сторінці.  
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РOЗДIЛ 1 

ТEOРEТИKO-МEТOДOЛOГIЧНЕ ПІДҐРУНТЯ  

ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ У 

ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

1. 1. Методика дослідження трансформації світового ринку нафтопродуктів 

у вимірах сталого розвитку 

 

Дослідження трансформації світового ринку нафтопродуктів у вимірах 

сталого розвитку передбачає врахування геоекономічних, економіко-

технологічних, соціальних та екологічних параметрів ефективності, досягнення 

яких можливе за умови взаємодії державного регулювання, оптимізації ДПП та 

впровадження практик відповідального бізнесу. Методологія дослідження 

трансформації світового галузевих ринків у вимірах сталого розвитку базується 

на ідеях збалансованого розвитку першої доповіді «Межі зростання», які 

висунула у 1972 р. на обговорення суспільної та наукової громадськості 

міжнародна неурядова організація «Римський клуб» [196]. Підґрунтям цієї 

доповіді було дворічне дослідження довгострокових наслідків розвитку 

цивілізації Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуза, Й. Рандерса, В. Бернса ІІІ із 

застосуванням комп’ютерного моделювання, що базувалось на методології 

системної динаміки Дж. Форестера [183], ідеї екологічно і соціально-

збалансованого розвитку економіки. Зокрема, Декларація конференції ООН з 

проблем навколишнього середовища, прийнята в Стокгольмі 16 червня 1972 р. 

(далі ‒ Стокгольмська декларація), містить у собі 27 принципів екологічно 

коректної поведінки світової спільноти. На 21-му пленарному засіданні в якості 

першого документа в галузі міжнародного екологічного права визнано право на 

здорове навколишнє середовище. У Декларації також визначаються цілі її 

прийняття та 26 принципів сталого розвитку [131]. Так, п’ятий принцип 

стосується невідновлюваних ресурсів землі, які повинні бути використані таким 

чином, щоб захистити від небезпеки їх майбутнього виснаження і забезпечити 
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вигоди від їх використання для всіх людей. Великої уваги приділено 

міжнародній співпраці щодо планування та екологічного використання 

природних ресурсів.  

Початком загальнонаукового використання терміну «сталий розвиток» 

(англ. ‒ Sustainable development) є оприлюднення «Всесвітньої стратегії 

охорони природи» (1980 р.), що була розроблена Програмою ООН з 

навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародним союзом охорони природи 

(МСОП) та Всесвітнім фондом дикої природи (World Wildlife Fund, WWF). 

Фахівці ЮНЕП трактують «sustainable development» як розвиток, що може 

утримуватися невизначено довго. Широкого застосування таке поняття набуло 

після доповіді ООН у вигляді книги «Наше спільне майбутнє», підготувленої 

незалежною Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку 

(МКНСР), яка працювала з 1980 по 1984 рр. під керівництвом Г. Г. Брундтланд 

[213; 235]. Найбільшого визнання набув варіант тлумачення сталого розвитку, 

запропонований на Конференції ООН зі сталого розвитку в 1992 р. у м. Ріо-де-

Жанейро (далі ‒ «Декларація Ріо») у рамках прийняття «Порядку денного на 

XXI століття»: «сталий і довготривалий розвиток являє собою не незмінний 

стан гармонії, а скоріше процес змін, у якому масштаби експлуатації ресурсів, 

напрямок капіталовкладень, орієнтація технічного розвитку й 

інституціональних змін узгоджуються з нинішніми і майбутніми потребами» 

[26; 231].  

Зростання уваги до проблем сталого розвитку проявилося у міжнародній 

ініціативі Глобального договору під егідою ООН за зверненням Генерального 

Секретаря ООН Кофі Аннана на Всесвітньому Економічному Форумі 31 січня 

1999 р. Ця ініціатива чинна до сьогодні й об’єднує більше 8000 учасників з 

близько 130 країн світу (у тому числі 200 компаній з України) у їх 

добровільному здійсненні власної діяльності на засадах десяти принципів у 

сфері прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та 

боротьби з корупцією. Зокрема, безпосередньо на проблеми довкілля 

спрямовані три принципи Глобального договору ООН «принцип 7: Ділові кола 
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повинні підтримувати підхід до екологічних питань, заснований на принципі 

обережності; принцип 8: ділові кола повинні вживати ініціативи, спрямовані на 

підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища; принцип 9: 

ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно безпечних 

технологій» [116].  

Важливою подією для світової цивілізації стало підписання світовими 

лідерами на Саміті Тисячоліття у вересні 2000 р. Декларації тисячоліття ООН 

[231], в якій були представлені вісім Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) до 

2015 р. на засадах сталого розвитку. Після підведення підсумків щодо 

виконання результатів Декларації тисячоліття ООН у вересні 2015 р. у м. Нью-

Йорк 193 держави-члени ООН одностайно прийняли нову глобальну програму 

забезпечення сталого майбутнього та Цілі сталого розвитку (ЦСР) [232].  

Україна приєдналась до Декларації Тисячоліття ООН у 2000 р. разом з 

іншими 189 країнами світу та взяла на себе зобов’язання досягти до 2015 р. 

намічених цілей, але за словами Е. М. Лібанової «у досягненні 1 та 3 цілі 

відсутній прогрес, а у цілей 2, 4, 5 прогрес найбільший» [72]. Для наступних 

самітів зі сталого розвитку характерна практична спрямованість та 

конкретизація. Так, через десять років після Декларації Ріо з 26 серпня по 4 

вересня 2002 р. відбулася Всесвітня зустріч на вищому рівні зі сталого розвитку 

у м. Йоганнесбург (Південно-Африканська Республіка), під час якої було 

підведено підсумки щодо досягнень, проаналізовано проблеми та окреслено 

нові завдання [214]. У м. Йоганнесбург було прийнято політичну декларацію 

Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку [55; 214] та 

розроблено «План виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі 

сталого розвитку» [55].  

Усвідомлення лідерами країн, громадськістю, експертним середовищем 

великого значення сталого розвитку для світогосподарського поступу 

продемонстровано під час Конференції Організації Об’єднаних Націй зі сталого 

розвитку, яка відбулась 2012 р. у м. Ріо-де-Жанейро (далі ‒ «Ріо+20») [212]. На 

ній було прийнято 27 принципів, що визначають права і обов'язки сторін у 
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справі забезпечення розвитку і добробуту людей. У результаті обговорення 

проблем, пов'язаних з розвитком міст, використанням та збереженням енергії, 

води, забезпеченням населення продовольством, збереженням екосистем були 

ухвалені рішення, які сприятимуть водночас і сталому розвитку, і 

економічному зростанню. Зокрема, до розвитку світового ринку 

нафтопродуктів належать рішення щодо трансформації економіки у більш 

безпечну для екології; викорінення бідності; раціонального облаштування міст і 

створення в них більш сприятливих умов для життя; розширення використання 

відновлюваних джерел енергії з метою суттєвого скорочення викидів вуглецю і 

забруднення навколишнього середовища всередині й поза приміщеннями [212].  

У ході Саміту з питань сталого розвитку у вересні 2015 р. у м. Нью-Йорк 

193 держави-члени ООН затвердили 17 глобальних цілей (ЦСР), досягнення 

яких є прагненням сучасної цивілізації [232]. На цьому Саміті Президент 

окреслив позицію України, зазначивши у своєму виступі, що «… для 

досягнення ЦСР на національному рівні Україна здійснюватиме нові програми і 

проекти, які на практиці забезпечать макроекономічну стабільність, 

екологічний баланс та соціальну згуртованість. ЦСР служитимуть в якості 

загальної основи для подальших перетворень в Україні» [17].  

Для аналізу перетворень світового галузевого ринку у вимірах сталого 

розвитку існує різний інструментарій, підходи науковців та авторитетних 

міжнародних організацій до формування індексів та індикаторів сталого 

розвитку, зокрема, див. [2‒5; 22‒23; 46; 5‒59; 72; 76; 90; 93; 95; 101‒102; 104; 

125; 128‒130; 133; 139‒142; 148; 152‒161; 170‒173; 201; 205‒208; 216; 223; 224; 

228‒229; 231‒234; 236]. Напрямом удосконалення методики виміру у 

показниках сталого розвитку трансформації світового нафтопереробного ринку 

має стати використання глобальної системи показників, що має бути 

використана для моніторингу та аналізу 17 ЦСР та 169 завдань нового Порядку 

денного, яка ще буде розроблена Міжвідомчою та експертною групою з 

показників ЦСР та погоджена Статистичною комісією ООН. Також кожна 

країна має розробити власні національні показники, які допоможуть 
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відстежувати хід виконання цих цілей та завдань. Передбачено щорічні звіти 

Генерального секретаря ООН, які мають слугувати підставою для розгляду та 

удосконалення заходів щодо досягнення ЦСР.  

З огляду на важливість проблематики зміни клімату для людства, нами 

обрано методику, яка враховує емісію СО2 в якості результуючого показника 

виміру трансформації сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів, а 

також при розрахунку еко-інтенсивності та еко-ефективності.  

Вимоги сталого розвитку були враховані в процесі ринкового 

реформування економіки України при розробці концептуальних засад 

економічного розвитку України та окремих секторів, у т. ч. ринку 

нафтопродуктів (див. [16; 47‒48; 51‒52; 83; 86; 88; 89‒91; 98−100] та ін.). У 

вітчизняній науці проблематика сталого розвитку розглядалась передусім з 

точки зору економіко-екологічної складової. Це знайшло відображення у 

визначенні Н. Шандової, яка вважає, що «сталий розвиток промисловості» – це 

комплексний процес взаємозалежних кількісних і якісних перетворень у 

промисловості, який віддзеркалює спроможність її забезпечити на тривалий час 

цільові потреби суспільства, пов’язані з підтримкою власної економічної 

ефективності діяльності та забезпеченням збереження оточуючого середовища і 

ресурсної бази» [149]. Однак автор у цьому визначенні не приділив уваги 

соціальній, інноваційній та інституційній складовим. У визначенні іншої 

дослідниці ‒ О. Шубравської «сталість економічного розвитку визначається як 

здатність економічних систем зберігати стабільне збалансоване зростання. При 

цьому збалансованість має стосуватися елементів економічної системи, а також 

проявлятися у взаємодії системи зі своїми надсистемами та з рештою систем, 

які з нею контактують, зокрема – екологічною і соціальною» [148, с. 38]. Однак 

у трактуванні відсутні такі аспекти зазначені Комісією ООН, як «технічний 

розвиток й інституціональні зміни» [231].  

«Стратегія сталого розвитку "Україна-2020"» [88] передбачає в рамках 

чотирьох векторів руху (вектор розвитку; вектор безпеки; вектор 

відповідальності; вектор гордості) (ст. 2) реалізацію 62 реформ та програм 
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розвитку держави (ст. 3), що передбачає досягнення 25 ключових показників, за 

якими оцінюють хід виконання реформ та програм (ст. 4). У Стратегії 

зазначається, що «вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, 

проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. 

Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими 

інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну 

стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно 

невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності та прозору податкову систему» [88]. Таким чином, 

державні концепції визначають інституційне середовище сталого розвитку.  

Компаративний аналіз наукових підходів до визначення сталого розвитку 

світового галузевого ринку дає змогу сформувати власне тлумачення терміну 

«сталий розвиток» стосовно трансформації світового ринку нафтопродуктів. 

Сталий розвиток світового ринку нафтопереробки означає збалансоване 

зростання за умови зниження енергоємності, підвищення продуктивності праці, 

підвищення екологічності виробництва, підвищення якості продуктів первинної 

та вторинної нафтопереробки, розширення пропозиції асортименту 

нафтопродуктів, удосконалення умов та оплати праці співробітників.  

Нафтопродукти – це продукти, отримані в результаті переробки нафти: 

перегонки (фракціонування) і очищення (ректифікації). До основних 

нафтопродуктів можна віднести різні види палива (бензин, дизельне паливо, гас 

та інші), електроізоляційні матеріали, мастильні речовини, нафтохімічну 

сировину і розчинники. Ринок нафтопродуктів – це сфера взаємовідносин 

покупців і продавців, об'єктом купівлі-продажу яких є різні нафтопродукти. 

Ринок нафтопродуктів можна умовно розділити на дві групи – ринок світлих 

нафтопродуктів (бензин, гас, лігроїн) та ринок темних нафтопродуктів (мазут, 

масла, бітум) Згідно з міжнародним стандартом ISO 8681 Міжнародної 

організації зі стандартизації (англ. – International Organization for 

Standardization) усі нафтопродукти класифікують на п’ять основних класів за 

індексами: F ‒ палива; L ‒ змащувальні матеріали, індустріальні масла і рідинні 
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продукти; W ‒ парафіни; B ‒ бітуми; S ‒ розчинники та сировина для хімічної 

промисловості [190]. Для виробництва нафтопродуктів застосовують установки 

різного технологічного рівня (термічного крекінгу, каталітичного крекінгу, 

риформінгу) (див. додаток А табл А1-А6), що пов̕язано з техніко-економічними 

укладами в країнах світу. Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури (див. [22‒25; 60; 77; 111; 147; 153‒154; 168‒169; 192; 195; 204; 230] 

та ін.) дає змогу зробити висновок про відсутність загальновизнаного 

визначення сутності трансформації. Наявні трактування не певною мірою 

відокремлюють поняття «трансформація» (лат. Transformation – змінювати) від 

термінів «еволюція», «адаптація», «модернізація». За визначенням у 

тлумачному словнику трансформація – це «зміна, перетворення виду, форми, 

істотних властивостей того чи іншого об’єкта» [87].  

Українська філософська думка розглядає сутність трансформації з 

позицій системності, зокрема в працях С. Б. Кримського концептуальними 

ознаками трансформації визначено: істотна структурна переробка систем, яка 

(виходячи за межі простого перегрупування її елементів) перетворює внаслідок 

зміни зв'язків, відношень, опосередкувань (чи навіть умов детермінації) 

організацію та функції вихідного формоутворення; типовий перехідний процес 

у галузі знання, культури, соціальної еволюції; змішані форми, в яких 

поєднуються знищення і переробка старого, адекватне відтворення старого, 

гібридизація старого і нового; багатоваріантність, тобто не лише рух до нового, 

а й модернізація старого і традиціоналізація інновацій, пробудження потрібного 

минулого, вивільнення його від рис стародавності та знищення невиправданих 

форм теперішнього чи утопічних перекручень того, що вважають майбутнім; 

можливість зворотного руху ‒ від нового до старого, не лише в негативній 

формі його консервації, а також в позитивному вияві модернізації [70]. На 

думку Ю. Шайгородського поняття «трансформація доцільно застосовувати й 

тоді, коли характер та спрямування процесу соціальних змін ще не набувають 

достатньої визначеності, коли суспільство перебуває, на переломі, у стані 

переходу від одного суспільно-політичного устрою до іншого» [147]. Наведені 
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визначення стосуються суспільної системи у цілому без виокремлення 

особливостей трансформації галузевого ринку.  

Серед багатьох визначень трансформації будь-якого ринку нами 

приймається таке: трансформація – це «перетворення ринкової структури, форм 

і функцій ринку, які в сукупності призводять до зміни цілей учасників ринку» 

[25]. Дослідження трансформації товарного ринку доцільно базувати на теорії 

зовнішніх факторів ринкової трансформації Н. Флігстіна, який визначив, що 

основною причиною змін у ринковій структурі є сили, що знаходяться поза 

межами контролю виробників і пов'язані зі змінами попиту, вторгненням інших 

фірм або діями держави [182]. Однак для досягнення мети дослідження 

необхідно виявити значення у трансформаційних процесах сталого розвитку. З 

цього приводу існує великий доробок світової науки. Так, за визначенням 

дослідників Інституту трансформації ринку до вимог сталого розвитку (США), 

«ринкова трансформація є процесом стратегічного втручання в ринок, з метою 

широкої постійної зміни» [111]. Таким чином, сталий розвиток є однією з тих 

глобальних сил, які формують майбутнє бізнесу та суспільства і впливають як 

на глобальне бізнес-середовище, так і на корпоративні стратегії та на структуру 

галузі, що у сукупності призводить до трансформації галузевого ринку.  

Для комплексного дослідження трансформації світового ринку 

нафтопродуктів скористаємось класифікацією ОЕСР індикаторів сталого 

розвитку за трьома типами: тиску, стану й реакції (модель «тиск ‒ стан ‒ 

реакція»; англ. The Pressure-State-Response (PSR) model, далі ‒ модель ТCP). У 

цій моделі індикаторами тиску (впливу) є показники розвитку компанії, галузі, 

регіону або економіки у цілому, які характеризують вплив на сталий розвиток 

відповідного рівня. Індикатори стану характеризують стан сталого розвитку на 

цьому об’єкті, території у конкретний момент часу. Індикатори реакції дають 

змогу відстежити реакцію суспільства на зміну характеристик сталого 

розвитку, що стосуються мікро-, мезо-, макро- та глобального рівнів. Перелік 

для оцінки сталого розвитку економіки за всіма трьома типами (тиску, стану та 

реакції) у моделі ТСР нараховує 134 індикатори [205]. Модель ТСР широко 
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застосовується в різних системах еколого-економічних і еколого-соціальних 

індикаторів ЄС, зокрема, статистичною організацією Європейської Комісії (далі 

– Євростат) та Європейським агентством з навколишнього середовища (ЄАНС).  

Деталізований перелік індикаторів моделі ТCP потребує особливого 

моніторингу, здійснення якого для аналізу світового галузевого ринку 

ускладнено внаслідок національних особливостей статистики виміру сталого 

розвитку в кожній країні, тому в ООН у 2001 р. розроблено систему індикаторів 

за схемою «тема ‒ підтема ‒ індикатор», що є основною для розробки 

національних програм зі сталого розвитку.  

Модель ТСР має різну інтерпретацію, наприклад, щодо теми «стан 

навколишнього природного середовища». Так, «показники тиску застосовують 

для опису впливу людської діяльності на навколишнє середовище; показники 

стану ‒ для відображення відношення до якості навколишнього середовища та 

якості й кількості природних ресурсів (розробляються, щоб надати загальне 

уявлення про стан навколишнього природного середовища та його розвиток у 

часі); показники реакції суспільства ‒ для відображення дій: як суспільство 

реагує на зміну довкілля (пом'якшення, адаптація або попередження 

негативного впливу людини на навколишнє природне середовище; припинення 

або зміна шкоди, яка вже була завдана довкіллю; збереження та охорона 

природи та природних ресурсів)» [76, с. 185].  

Для аналізу сталого розвитку національного та світового ВВП 

визначається валовий обсяг споживання окремого виду паливно-енергетичного 

ресурсу (ПЕР) виробничою і невиробничою сферами кожної країни та всіх 

країн світу, але без врахування використання цього виду ПЕР для 

неенергетичних потреб та/або з метою перетворення на інший вид ПЕР. Серед 

низки показників, які характеризують екологічні проблеми у галузі енергетики, 

особливе місце займає емісія СО2. Це пов'язано з глобальними змінами клімату 

внаслідок збільшення викидів вуглецю та значною питомою вагою енергетики 

в цілому, а також нафтопереробки (див. [4‒9; 21; 23; 26; 37‒38; 40‒42; 45‒49; 

52; 55; 63; 81; 83; 86; 88; 90; 92‒93; 107; 110; 114; 116‒120; 128‒133; 141; 148; 
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151‒153; 159; 161; 164; 171; 174; 181; 194; 201; 205; 212‒216; 218; 220; 224‒226; 

228; 229; 231‒235]). Як індикатор тиску при аналізі впливу вимог сталого 

розвитку на трансформацію світової нафтопереробної сфери нами 

запропоновано використати показник емісії СО2.  

Екологічна складова сталого розвитку характеризується низкою 

показників, однак особливе місце серед них належить еко-інтенсивності. Цей 

термін у більшості досліджень розглядається саме як вуглецемісткість і 

розуміється як інтенсивність викидів СО2 у ВВП, тобто як сумарний обсяг усіх 

викидів СО2-еквівалента у метричних тонн у розрахунку на 1 тисячу доларів  США 

ВВП країни. Вуглецемісткість є індикатором питомого впливу людини на 

навколишнє середовище. Теоретико-методологічні розробки стосовно 

використання показників еко-інтенсивності для оцінки розвитку економіки 

запропоновано в багатьох наукових працях. Зокрема А. М. Горський застосовує 

їх для дослідження нерівності сталого розвитку регіонів України в дискурсі 

екологічної безпеки [23], А. В. дер Воєт та Н. Ейзенменжер [234] розглядають 

еко-інтенсивність у системі показників ефективності використання ресурсів та 

у контексті тісних зв'язків з екологічною ефективністю. О. А. Дячук, 

Р. З. Подолець, Б. С. Серебренніков, Т. А. Зеленюк проаналізували 

ефективність використання енергетичних ресурсів світової економіки та з 

використанням моделі «TIMES-Україна» розрахували енергетичні та екологічні 

показники (індикатори) довгострокового розвитку держави в умовах 

відсутності значних реформ в енергетичному секторі, сформулювали 

рекомендації задля інтенсифікації трансформування сучасної енерго-

екологічної політики в політику сталого розвитку енергетики України [45]. 

Г. Ю. Єлісєєва пропонує застосування в системі статистичної оцінки зеленої 

економіки динаміки еко-інтенсивності [46], П. Петерсон та А. Грандос 

застосовують показник еко-інтенсивності у наборі з інноваційними 

показниками для формування парадигми заходів управління та превентивних 

стратегій місцевої та національної влади згідно з виробничим циклом [208]. 

Т. І. Салашенко [121] також застосовує цей показник при розгляді економічної 
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безпеки нафтопереробки. Таким чином, в якості основних характеристик еко-

інтенсивності та еко-ефективності економіки сучасні дослідники 

використовують вуглецемісткість та вуглецеефективність, у т. ч. 

паливоспоживання. Для співставлення даних щодо перетворень на світовому 

ринку нафтопродуктів нами запропоновано використовувати розрахунковий 

показник відношення обсягів емісії СО2 (від енергетики у цілому, від 

використання сукупного обсягу нафтопродуктів, від використання окремих 

видів нафтопродуктів) до ВВП країн у тисячах доларів США. Відсутня єдина 

методика виміру сталого розвитку світового галузевого ринку, також 

залишається не розробленим врахування специфіки ринку нафтопродуктів, 

тому оцінка перетворень на світовому ринку нафтопродуктів у вимірах сталого 

розвитку є важливим і актуальним науковим завданням. Аналіз функціонування 

світового ринку нафтопродуктів представлено у працях В. Бурлаки [10‒13], І. 

Кірноса, О. Кратта [67], Б. Кочірка, С. Лютого, Л. Щербініної [74], Дж. 

Мюельбауера, Л. Нунціата [203]. Разом з тим можемо констатувати, що не 

набули належного дослідження питання виміру сталого розвитку трансформації 

світового ринку нафтопродуктів. Оцінка рівня сталого розвитку на світовому 

ринку нафтопродуктів передбачає розробку відповідних критеріїв і показників з 

урахуванням економічних, соціальних та екологічних параметрів ефективності. 

«Система індикаторів сталого розвитку має стати дієвим інструментом для 

репрезентації світових еколого-економічних тенденцій на розвиток ринку 

нафтопродуктів в Україні, розроблення відповідних коротко- та довгострокових 

планів, програм соціально-економічного розвитку територій, та 

нафтопереробної сфери діяльності, підвищити ефективність управлінських 

рішень» [76].  

Для виміру сталого розвитку в процесі трансформації світової 

нафтопереробної сфери нами обрано модель ТСР з урахуванням схеми «тема ‒ 

підтема ‒ індикатор», що дає змогу застосувати індикатори тиску, стану, реакції 

для аналізу світового ринку нафтопродуктів. На основі методичного підходу, 

коли кожний з індикаторів загальної системи показників відображає окремі 
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аспекти сталого розвитку, нами запропоновано новий перелік показників для 

виміру сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів для дослідження 

екологічної, економіко-технологічної, соціальної підсистем.  

Для виміру сталого розвитку нафтопереробної сфери економіки нами 

виокремлено такі ключові теми: економіко-технологічна структура, 

виробництво/споживання, екологічна та соціальна. Економіко-технологічна 

структура представлена такими підтемами: первинна та вторинна переробка 

нафти; торгівля (внутрішня та зовнішня). За підтемою «первинна переробка 

нафти» нами обрано низку індикаторів для виміру сталого розвитку: перегонка 

сирої нафти. За підтемою «вторинна переробка нафти» обрано низку 

індикаторів для виміру сталого розвитку: обсяг нафтопродуктів, що отримані 

завдяки технології каталітичного крекінгу; обсяг нафтопродуктів, що отримані 

завдяки технології термічного крекінгу; обсяг нафтопродуктів, отриманих 

завдяки технології риформінгу. За підтемою «зовнішня торгівля» індикаторами 

обрано: обсяг імпорту нафти; обсяг експорту нафти, обсяг імпорту 

нафтопродуктів; обсяг експорту нафтопродуктів.  

Тема «виробництво / споживання» має чотири підтеми: виробництво 

(видобуток) сирої нафти (обсяг виробництва (видобутку)) сирої нафти, 

споживання нафти (обсяг споживання сирої нафти), виробництво 

нафтопродуктів (обсяг виробництва нафтопродуктів), споживання 

нафтопродуктів (обсяг споживання нафтопродуктів).  

Екологічна тема сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів 

вимірюється за допомогою таких індикаторів: еко-інтенсивність, еко-

ефективність, енергомісткість ВВП, енергомісткість ВВП загального обсягу 

всіх видів нафтопродуктів, енергомісткість ВВП за окремими 

нафтопродуктами. Вимір сталого розвитку соціальної теми світового ринку 

нафтопродуктів здійснюється відповідно до рівня доступності нафтопродуктів 

для населення (ціна нафтопродуктів), розширення пропозиції асортименту 

нафтопродуктів, удосконалення умов та оплати праці співробітників ВІНК та 

НПЗ (рівень оплати праці, програми КСВ нафтопереробних компаній).  
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В якості індикаторів тиску (руху), які впливають на сталий розвиток 

світового ринку нафтопродуктів, нами використано емісію СО2-еквівалента та її 

зміну по економіці у цілому, від споживання енергії, від споживання нафти, від 

споживання нафтопродуктів, а також чисельність населення країни, ВВП та їх 

зміни. В якості індикаторів стану сталого розвитку світового ринку 

нафтопродуктів на конкретний момент часу використано обсяги перегонки 

сирої нафти, експорт/імпорт сирої нафти, каталітичний крекінг, термічний 

крекінг, риформінг, експорт/імпорт нафтопродуктів; виробництво 

нафтопродуктів за видами та у цілому. В якості індикаторів реакції суспільства 

на зміну характеристик сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів 

використано еко-інтенсивність, еко-ефективність, енергомісткість ВВП, 

енергомісткість ВВП за всіма нафтопродуктами та у загальному. На рис. 1.1 

представлено інтерпретацію моделі ОЕСР «тиск – стан – реакція» щодо оцінки 

впливу вимог сталого розвитку на трансформацію світового ринку 

нафтопереробки.  

Інформація 

       

ТИСК 
 

Емісія СО2 

(від енергетики у цілому, 

від споживання сирої 

нафти, від нафтопереробки) 

Вплив 

 

СТАН 

показники обсягів 

виробництва та 

зовнішньої торгівлі 

нафтопереробної сфери  

Інформація  РЕАКЦІЯ 

 

Енергомісткість ВВП 

еко-інтенсивність 

еко-ефективність 

Енергетика 

Транспорт  

Промисловість 

Сільське 

господарство  

Інші види 

  

Глибина переробки, 

технологічний рівень 

(перегонка сирої нафти 

каталітичний крекінг 

термічний крекінг 

риформінг та ін.) 

 

 

Уряд 

Місцеві органи влади 

Домогосподарства 

Підприємства 

НГО 

Міжнародні 

організації 

Ресурси Соціальні 

реакції (наміри 

- дії) 

 
 

     

Соціальні реакції (наміри ‒ дії) 

Рис. 1.1. Модель ОЕСР «тиск – стан – реакція» щодо оцінки впливу вимог 

сталого розвитку на трансформацію світового ринку нафтопереробки 
Джерело: складено автором на основі [208].  
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Параметри моделі щодо оцінки впливу вимог сталого розвитку на 

трансформацію світового ринку нафтопереробки згруповано відповідно до 

показників «тиску», «стану» та «реакції» (див. табл. 1.1). Емпірична база 

дослідження охоплює 202 незалежні держави та території світу (під час 

обробки даних виявилось, що репрезентативними є дані по 197 незалежним 

державам).  

Валове споживання розраховується як загальний обсяг споживання 

окремого виду нафтопродуктів виробничою і невиробничою сферами країни, 

але без урахування використання цього виду нафтопродуктів для 

неенергетичних потреб та/або з метою перетворення на інший вид ПЕР для 

кожної країни світу та для окремих регіонів та груп країн (ЄС, Великої сімки, 

далі ‒ G7, БРІКС) та України.  

 

Таблиця 1.1 

Параметри моделі «Тиск – стан – реакція» щодо оцінки впливу вимог 

сталого розвитку на трансформацію світового ринку нафтопереробки 

 
Показники «Тиску» Показники «Стану» Показники «Реакції» 

‒ емісія СО2 у цілому;  

‒ емісія СО2 від 

споживання нафти;  

‒ емісія СО2 від 

споживання енергії;  

‒ чисельність 

населення;  

‒ ВВП  

‒ перегонка сирої нафти;  

‒ експорт сирої нафти;  

‒ імпорт сирої нафти;  

‒ каталітичний крекінг;  

‒ термічний крекінг;  

‒ риформінг;  

‒ імпорт нафтопродуктів;  

‒ експорт нафтопродуктів;  

‒ виробництво автомобільного 

бензину;  

‒ виробництво реактивного 

палива;  

‒ виробництво гасу;  

‒ виробництво дистиляту;  

‒ виробництво мазуту;  

‒ виробництво пропан-бутану;  

‒ виробництво інших 

нафтопродуктів;  

‒ загальне виробництво 

нафтопродуктів.  

‒ еко-інтенсивність;  

‒ еко-ефективність;  

‒ енергомісткість ВВП;  

‒ енергомісткість ВВП за 

всіма нафтопродуктами, у 

загальному;  

‒ енергомісткість ВВП за 

окремими 

нафтопродуктами.  

Джерело: складено автором.  
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Статистична база International Energy Statistics [189] використана за 

період з 1993 по 2015 рр. для побудови економетричних моделей та економіко-

статистичної обробки інформації. За представленими показниками можна легко 

та однозначно інтерпретувати параметри моделі щодо екологічних, соціальних 

та економічних аспектів. Ці показники мають кількісне вираження та містяться 

в офіційних статистичних даних по всіх країнах світу, тому є 

репрезентативними. Для 40 країн світу (27 країн-членів ЄС, країни БРІКС, 

країни G7 та України за період з 1995 по 2011 рр. за даними світової бази даних 

витрати-випуск (The World Input-Output Database (WIOD) [181] розраховано 

валове споживання по видах нафтопродуктів та еко-інтенсивність по тих же 

видах нафтопродуктів. Валове споживання розраховується як загальний обсяг 

споживання окремого виду нафтопродуктів у ТДж виробничою і невиробничою 

сферами країни.  

Одним із показників, яким характеризують ефективність використання 

енергії є енергоємність ВВП країн за окремими видами нафтопродуктів, що 

розрахована як відношення валового обсягу споживання нафтопродуктів 

виробничою і невиробничою сферами до ВВП країни за певний період. 

Розрахунок енергоємності ВВП країн за окремими видами нафтопродуктів 

здійснено за формулою (1.1): 

GDP

V
E i

i  ,                       (1.1) 

де  Ei – енергоємність ВВП по і-тому виду нафтопродуктів, ТДж / доларів 

США;  

Vi – обсяг валового споживання і-того виду нафтопродуктів за певний 

період виробничою і невиробничою сферами країни, ТДж;  

GDP – ВВП країни у номінальних цінах, у поточних цінах, у доларах 

США за певний період.  

Авторська інтерпретація впливу вимог сталого розвитку на 

трансформацію світового ринку нафтопродуктів дає змогу побудувати 

авторську економетричну модель для виявлення характеру зв’язку між 
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факторами та здійснення кількісної оцінки параметрів «стан» та «реакція» на 

«тиск» (залежна змінна) моделі ОЕСР. З метою виявлення математичної 

залежності між досліджуваними факторами за допомогою коефіцієнтів 

кореляції здійснено порівняльну оцінку щільності взаємозв’язку та отримано 

числовий вираз оцінки взаємозв’язку. Комплексну взаємодію всіх факторів (Х1, 

Х2, …, ХN) з результативним показником (Y) можна описати рівнянням лінійної 

багатофакторної регресії виду (1.2), що описує залежність між результативною 

змінною Y (параметри «тиску») та впливовими параметрами «стану» та 

«реакції» 
1 2, , .nX X X : 

1 1 2 2 ,n nY a X a X a X                     (1.2) 

Для аналізу сталого розвитку на світовому ринку нафтопродуктів 

побудовано економіко-математичну модель для більшості країн світу, для 

основних регіонів світу, а також за окремими характеристиками розглянуто 

відмінності залежно від рівня економічного розвитку, що має відповідність у 

техніко-економічному укладі, ‒ групу розвинених країн (країни ОЕСР, G7) та 

групу країн з ринками, що формуються (країни, які не входять до ОЕСР, країни 

БРІК, Туреччина, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Російська Федерація), 

а також окремо – Україну (компаративний та економетричний аналіз). У кожній 

групі є країни, які мають суттєвий вплив на світовий ринок нафтопродуктів 

одночасно в якості і імпортерів, і експортерів (наприклад, США, КНР).  

Вимоги сталого розвитку, що є зовнішніми по відношенню до компаній, 

імплементуються в управлінські рішення компаній і створюють передумови 

трансформації галузевого ринку під їх впливом. Індекси сталого розвитку 

енергетичного сектора дають змогу отримати порівняльну оцінку рівня сталого 

розвитку в порівнянні з провідними світовими компаніями-конкурентами і 

виокремити напрями адаптації до вимог сталого розвитку.  

Методика дослідження передбачає використання результатів економіко-

математичної оцінки моделі ТСР для аналізу причинно-наслідкових зв’язків у 

процесі трансформації світового ринку нафтопродуктів. В економічній науці 
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розроблено багатий інструментарій виявлення та характеристики причинно-

наслідкових зв’язків в умовах невизначеності, які обумовлюють 

трансформаційні зміни і можуть бути застосовані для дослідження 

трансформаційних перетворень на світовому галузевому ринку у вимірах 

сталого розвитку. Зокрема, Дж. Д. Томпсон розвинув теорію організаційних 

змін на засадах міждисциплінарних методів дослідження, використовуючи 

концепції й теорії соціальних і поведінкових наук, що стало підґрунтям для 

теоретичних розробок щодо організаційної екології та інституційної теорії. 

Стосовно дослідження трансформації світового ринку нафтопереробки 

скористаємось запропонованою Дж. Д. Томпсоном матрицею стратегій 

поведінки організацій (юридичних осіб) як складних відкритих систем у 

складному невизначеному середовищі, в якому вони знаходяться [230].  

Залежно від диференціації очікувань зовнішніх умов життєдіяльності 

складної відкритої системи (від високого ступеня визначеності до високого 

ступеня невизначеності) та мети її функціонування інтерпретуємо матрицю 

Дж. Д. Томпсона стратегій поведінки організацій для побудови матриці 

ринкових перетворень. Матриця ринкових перетворень на основі моделі 

Дж. Д. Томпсона містить чотири теоретично можливих типи: розрахункова 

стратегія; навмисна стратегія; компромісна стратегія; стратегія натхнення (рис. 

1.2).  
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Рис. 1.2. Матриця ринкових перетворень на основі моделі Дж. Д. Томпсона  
Джерело: складено автором на основі [230].  
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Тип ринкових перетворень «розрахункова стратегія» ідентифікуємо, коли 

переваги від ринкових перетворень визначені та зрозуміло, що робити для їх 

досягнення, тобто причинно-наслідкові зв’язки встановлені і потрібно лише 

здійснити розрахунок щодо етапів, послідовності та завдань і реалізувати їх 

(обчислити). Тип ринкових перетворень «компромісної стратегії» має місце, 

коли переваги від здійснення перетворень не визначені, але всі знають, що 

треба робити, в якому напрямку рухатись, тобто виникає необхідність у 

компромісі цілей і пріоритетів, щоб знайти найбільш ефективний напрям і 

спосіб дії. Ринкова трансформація такого типу виникає, як правило, під 

впливом стимулюючих заходів державних або наднаціональних регулюючих 

інструментів. Навмисна стратегія застосовується для реалізації перетворень, які 

обумовлені чіткою метою за відсутності визначеності у механізмах її реалізації. 

Тобто існують ризики щодо засобів досягнення бажаної мети у зв’язку з 

невизначеністю у ступені переконань відносно причинно-наслідкових зв’язків, 

що визначають міжорганізаційну взаємодією на ринку. При цьому є приклади 

досягнення бажаної мети на інших ринках, тому привабливою видається 

ринкова стратегія адаптації апробованих стратегій.  

Натхненна стратегія застосовується за умови такого типу перетворень, 

коли ми не впевнені у перевагах і при цьому не знаємо, які напрями дії та 

механізми їх реалізації обумовлені причинно-наслідковими зв’язками. Цей тип 

ринкових перетворень потребує натхнення для застосування інноваційних 

підходів до розробки і впровадження стратегії для отримання нових 

можливостей від міжфірмової взаємодії. Інтерпретація цієї моделі дає змогу 

здійснювати аналіз перетворень складної відкритої системи з метою досягнення 

сталого розвитку в умовах змін невизначеного зовнішнього середовища.  

Таким чином, запропонована методика дає змогу виявити якісні і 

кількісні зміни у розвитку світового ринку нафтопродуктів у розрізі параметрів, 

запропонованих у методології базової моделі ОЕСР «тиск – стан – реакція» 

щодо оцінки впливу вимог сталого розвитку, дати кількісну оцінку впливу цих 

змін на навколишнє середовище та соціально-економічну систему для 
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визначення не лише напрямів розвитку, але й характеру трансформаційних 

процесів на світовому ринку нафтопродуктів.  

 

 

 

1.2. Новітні детермінанти трансформації світового ринку нафтопродуктів 

 

 

Для виокремлення новітніх детермінант трансформації світового ринку 

нафтопродуктів розглянемо його сучасну структуру, яка відображає 

трансформаційні зміни конфігурації світового господарства під впливом 

глобалізаційних процесів, нових технологій виробництва та транспортування, 

нових можливостей забезпечення потреб у сировині та енергії, формування 

нових потреб суспільства та загострення екологічних проблем. Структура 

світового ринку нафтопродуктів формується взаємозв’язками між основними 

суб’єктами, які визначають попит та пропозицію. Процеси на світовому ринку 

нафтопродуктів мають загальні та специфічні риси світових товарних ринків. У 

загальному розумінні «товар ‒ все, що може задовольнити нужду або потребу і 

пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або 

споживання… Ринок  це сукупність наявних та потенційних покупців товару» 

[64, с. 53]. Ф. Хайєк дав визначення ринку  «складне передавальне утворення, 

що дає змогу з найбільшою повнотою і ефективністю використовувати 

інформацію, розсіяну серед незліченної кількості індивідуальних агентів [144]. 

А. І. Тяжов, Д. П. Русінов, розглядаючи товарні ринки в ієрархічній структурі 

світової економіки, вважають, що «найдоцільніше визначати товарний ринок як 

економічне поняття не з позицій того об'єкта, який є предметом купівлі-

продажу, а з позицій будови цього ринку і способу мінових відносин» [137, 

c. 242]. Як зазначає Л. В. Оболенцева стосовно дослідження структурних 

елементів галузевого ринку «основними структурними елементами 

кон’юнктури ринку є попит, пропозиція та їх динаміка, яка з часом породжує 

співвідношення ціни» [85, с. 101]. Нами розглядаються попит, пропозиція у 

динаміці та виокремлення цінових та нецінових факторів стосовно попиту та 
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пропозиції на ринку нафтопродуктів як на мікро-, так і на макро- та 

наднаціональному рівнях. Оскільки теоретико-методологічною базою 

дослідження трансформації світового ринку нафтопродуктів є системний 

підхід, то для виокремлення новітніх детермінант процесів ринкової 

трансформації скористаємося міждисциплінарним підґрунтям аналізу галузевих 

ринків, який складають парадигма «структура-поведінка-результат» 

(Гарвардська школа); мікроекономічний аналіз (Чиказька школа); теорії 

трансакційних витрат (Р. Коуз, Д. Норт, К. Ерроу), у т. ч. з аналізом 

вертикальної інтеграції (О. Вільямсон, П. Мілгром та Дж. Робертс); теорії 

ефективності конкурентних ринків та підтримки державного регулювання 

(Дж. Стіглер); теорії трансформації ринків (Ш. Боніні, К. Блумстейн, 

С. Голдстоун, Л. Лутценхізер, С. Надель і Л. Латам, Дж. Томсон, Н. Флігстайн 

та ін.), концепції впливу сталого розвитку на галузевий ринок (Б. Паулос та ін.).  

Протягом 1991–2013 рр. (2013 р. – останній, за який представлено 

офіційні дані) спостерігається загальний тренд зростання світових виробництва 

і споживання нафтопродуктів з незначними коливаннями, обумовленими 

кон’юнктурними циклами. Перевищення світового споживання над величиною 

пропозиції нафтопродуктів задовольняється завдяки запасам, що підвищує 

ринкове значення інфраструктурної складової. Для виявлення новітніх 

детермінант трансформації світового ринку нафтопродуктів розглянемо 

динаміку попиту і пропозиції (див. рис. 1.3).  

 

 

Рис. 1.3 Динаміка світового виробництва та споживання нафтопродуктів, 

тис. барелів на день (1991‒2013 рр.)  
Джерело: побудовано за даними додатку В та [107; 172].  
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Останні двадцять років світове споживання нафтопродуктів суттєво 

перевищувало обсяг виробництва (рис. 1.4).  

 

 

Рис. 1.4 Динаміка сальдо світового виробництва та споживання 

нафтопродуктів, тисяч барелів на день (1991‒2012 рр.)  
Джерело: побудовано за даними [107; 172].  

 

Розрив між світовими попитом і пропозицією був найбільшим у 2007 р., 

коли обсяг виробництва внаслідок світової фінансово-економічної кризи вже 

скоротився, а попит почав зменшуватися лише з 2008 р. і досяг мінімуму у 2009 

р. На той час обсяги виробництва вже почали відновлюватись, тому розрив 

скоротився. Пропозиція на ринку нафтопродуктів є невіддільною функцією 

кон’юнктури на світовому ринку нафти, оскільки технологічний процес 

переробки нафти передбачає безперервне надходження сировини, тому 

технологічно неможливо відокремити нафтопереробку від постійного 

постачання нафти, а у разі припинення сировинного потоку окрім прямих 

збитків значні додаткові витрати пов’язані з відновленням роботи НПЗ.  

За період 1991‒2015 рр. обсяги світового виробництва та споживання 

нафти суттєво зросли із загальним висхідним трендом при певних коливаннях, 

пов’язаних з ембарго на поставки нафти до Сполучених Штатів та Західної 

Європи у 1973 р. з боку Ірану та Саудівської Аравії. Це призвело до зростання 

ціни на нафту в США з 3 до 12 доларів за барель, нормування пального, а на 
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світовому ринку нафти – до скорочення видобутку у 1975 та 1980‒1983, 

1985 рр. (див. рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.5. Динаміка світового виробництва та споживання нафти, тис. 

барелів на день (1965‒2015 рр.)  
Джерело: побудовано за даними [107; 172].  

 

При цьому спостерігались періоди негативного сальдо споживання та 

виробництва на світовому ринку нафти. Це чотирнадцять років поспіль з 1981 

до 1995 рр. та менш тривалі періоди: 1999, 2002−2003, 2006−2007, 2011, 2013 

рр. (див. рис. 1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Динаміка сальдо світового виробництва та споживання нафти, 

тисяч барелів на день (1965‒2015 рр.).  
Джерело: побудовано за даними [107; 172].  
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Загальне виробництво нафтопродуктів у країнах та територіях світу за 

період з 2012 до 2013 рр. представлено у додатку В. Загальна кількість 

спостережень сягає 231 з урахуванням колишніх державних утворень, таких як 

колишній СРСР, Югославія, а також тих, які не мають статусу держави. 

Суб'єкти світового ринку нафтопродуктів розглянемо в такій 

категоризації:  

– виробники нафти;  

– споживачі нафти ‒ виробники нафтопродуктів різних категорій переробки 

нафти;  

– споживачі нафтопродуктів (індивідуальне та підприємницьке споживання);  

– трейдери, хеджери, спекулянти, інвестори;  

– інституційно-регулюючі суб’єкти з боку попиту та з боку пропозиції 

(національне, наднаціональне та ринкове регулювання);  

– виробничо-транспортна інфраструктура.  

Ринок нафтопродуктів можна аналізувати за такими основними 

напрямами: групи виробників, групи споживачів і параметри продукції. 

Виробниками нафти є міжнародні та національні (підконтрольні урядам) 

нафтовидобувні компанії. Нафтові компанії займаються розвідкою, 

видобутком, переробкою і продажем як сирої нафти, так і продуктів її 

переробки. НПЗ виступають у ролі покупців сирої нафти і продавців 

(постачальників) на ринок продуктів нафтопереробки. Крім того, багато 

нафтових компаній здійснюють торгівлю правами на нафту і нафтопродукти: 

ф'ючерсами, опціонами, обмінів ф'ючерсів на реальний товар: наприклад, 

Брітіш Петролеум (англ. British Petroleum) (далі − BP), Шелл (англ. Shell). 

Суб'єкти світового ринку нафтопродуктів графічно представлені на рис. 1.7.  
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Рис. 1.7. Суб’єкти світового ринку нафтопродуктів  
Джерело: складено за матеріалами [6; 13; 18; 19; 21; 53; 61; 67; 74‒75; 91; 100; 105; 122; 127; 

139; 146; 149‒156; 160; 163; 165; 180; 187; 203; 206].  

 

НПЗ різних категорій переробки нафти, у т. ч. з нафтохімічними блоками, 

формують попит на нафту. Сучасною тенденцією розвитку ринку 

нафтопродуктів є збільшення питомої НПЗ зі складною та повною переробкою 

нафти для виробництва нафтопродуктів з високою доданою вартістю.  

Залежно від інституційно-регулятивних механізмів на локальному та 

регіональному ринках нафтопродуктів формується конкурентне середовище, 

яке може стимулювати модернізацію існуючих НПЗ та появу нових 

підприємств з високотехнологічними процесами (як у США, Західній Європі та 

Японії) або консервацію низькотехнологічних виробництв з глибиною 

переробки нафти до 72% та великою кількостю міні-НПЗ, на яких неможливо 

досягти високої якості нафтопродуктів. У зв’язку з потребою у значних 

капіталовкладеннях для виробничих потужностей з нафтопереробки, з одного 

боку, а також у постійному постачанні сировини (сирої нафти відповідного 

сорту та якості) для сфери нафтопереробки, з іншого боку, характерною є 
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вертикальна інтеграція, тому НПЗ часто є складовою ВІНК.»Класифікують 

НПЗ, як правило, за наявністю ключових технологій переробки… вирізняють 

чотири категорії НПЗ: від простих (simple), які використовують лише базові 

технології (процеси) нафтопереробки, ‒ категорія А, до комплексних, які 

здійснюють повний цикл нафтопереробки (complete conversion), ‒ категорія D. 

Перші дві категорії НПЗ (A, B) вважаються такими, що мають застарілі 

технології; інші дві (C, D) визначаються як сучасні» [122] (див. табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Класифікація нафтопереробних заводів 

Категорія НПЗ Ключові технології (процеси) 

А 

Simple 

(проста схема 

переробки) 

(а)Атмосферна перегонка (дистиляція).  

(б)Вакуумна перегонка.  

(в)Каталітичний риформінг.  

Гідроочищення 

В 

Semi-complex 

(напівскладна схема 

переробки) 

Базові процеси нафтопереробки + флюїд-каталітичний крекінг 

(FCC) + коксування та/або вісбрекінг 

Базові процеси нафтопереробки + гідрокрекінг + коксування 

С 

Complex (складна 

схема переробки) 

Базові процеси нафтопереробки + флюїд-каталітичний крекінг 

+ гідрокрекінг 

D 

Complete conversion 

(повна переробка) 

Базові процеси нафтопереробки + гідрокрекінг/флюїд-

каталітичний крекінг + коксування 

Джерело: складено [123, c. 8].  
 

Потреба у значних капіталовкладеннях сприяє характеризується високій 

концентрації та високим бар'єрам для входу на ринок нафтопереробки. Згідно з 

О. Вільямсоном, якої б форми не набувала вертикальна інтеграція, вона 

передусім ґрунтується на міркуваннях ефективності [138]. На основі аналізу 

наукових праць щодо мотивів вертикальної інтеграції [56; 73, с. 38; 138] для 

ринку нафтопереробної продукції нами виокремлено такі мотиви: 

 економія на трансакційних витратах;  
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 неповна інформація щодо якості обладнання;  

 збільшення прибутку за рахунок вирішення проблеми подвійної 

надбавки, коли ринки готової та проміжної продукції є недосконало 

конкурентними;  

 намагання зменшити тиск державного регулювання за рахунок 

скорочення податкових відрахувань;  

 намагання оптимізувати витрати на екологічні заходи;  

 використання ефективної системи цінової дискримінації;  

 прагнення зменшити втрати від монопольної влади.  

Перелік технологічних процесів світової нафтопереробки по основних 

країнах-виробниках свідчить про високу питому вагу високотехнологічних 

процесів гідроочистки і гідрооблагороджування палив у загальному обсязі 

переробки сирої нафти в розвинених країнах, на які в Японії припадає 77,1%, в 

США − 55,3%, в Західній Європі − 49,2% (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Сучасна структура технологічних процесів світової  

нафтопереробки, % (мас.) від загального обсягу переробки сирої нафти 

 
Основні вторинні процеси Західна Європа США Росія Японія 

каталітичний крекінг 15,8 35,8 6,7 19,8 

гідрокрекінг 7,5 9,1 1,9 4 

термокрекінг + вісбрекінг 12,2 0,2 5,8 - 

коксування 2,5 16,2 2 2,3 

риформінг, всього 12,7 18,3 11,9 13,9 

у т. ч. з безперервною конфігурацією 4,1 6,1 1,1 6,6 

гідроочищення і гідрооблагороджування 

палив, всього 

49,2 55,3 26,7 77,1 

у тому числі:     

бензинів 9,5 10,3 0,3 2,2 

дистилятів 35,3 41,3 26,4 52,5 

залишків важкого газойлю 4,4 3,7 — 22,4 
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Продовження таблиці 1.3 

алкілування 1,4 5,6 0,2 0,8 

ізомеризація 2,7 3 0,8 0,3 

виробництво метилтретбутилового ефіру 

та інших високооктанових нафтопродуктів 

0,3 0,5 0,1 0,06 

виробництво ароматики 1,3 2,4 0,8 3,8 

виробництво масел 1 1,1 1,4 0,9 

виробництво коксу 0,6 5,2 0,5 0,3 

виробництво бітуму 2,8 3,7 3,7 3,1 

Джерело: [6].  

 

Для сучасного світового ринку нафтопродуктів характерним є «розвиток 

домінуючих механізмів організації ринкового простору від вертикальної 

інтеграції до термінових контрактів і до ліквідних торгових майданчиків» 

[61‒62], коли НПЗ чи трейдери здійснюють закупівлю сирої нафти або 

нафтопродуктів не лише на основі ВІНК, контрактів, але й на основі разових 

угод на міжнародних біржах, що має суттєвий вплив на ринкову організацію. 

Таким чином, серед новітніх детермінант трансформації світового ринку 

нафтопереробки, окрім вертикальної інтеграції, виокремимо спільне 

підприємництво, квазі- та контрактну інтеграцію. Наразі усталеного і 

загальновизнаного трактування терміну квазіінтеграція не існує, а нами це 

поняття розуміється як гібридна форма взаємодії суб’єктів господарювання, за 

якої контроль над управлінням не передбачає інституціолізованого контролю 

над власністю.  

Основою виробничо-транспортної інфраструктури є національні 

нафтотранспортні системи, які, у свою чергу, складаються з нафтопроводів 

(державних та приватних), нафтоперекачувальних станцій (насосних агрегатів 

та потужностей нафтового резервуарного парку), танкерів, припортової 

бункеровки, нафтопродуктопроводів, нафтопродуктового резервуарного парку.  

Споживачами нафтопродуктів є індивідуальні особи (автоспоживання, 

опалення приміщень), транспортні компанії (авіакомпанії, морські та наземні 
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перевезення), агрокомпанії, підприємства хімічної та енергетичної 

промисловості.  

У сучасних умовах все більшу роль на ринку нафтопродуктів відіграють 

трейдери (компанії, що здійснюють торгівлю фізичними обсягами ресурсів), 

хеджери, спекулянти, інвестори, товарні біржі, учасники фінансового ринку 

(консультанти з товарних операцій, фондові біржі, фондові інвестори, своп-

дилери − банки та приватні інвестори). Трейдери (компанії, що здійснюють 

торгівлю фізичними обсягами ресурсів), незалежні торговельні компанії, 

фінансові інвестиційні компанії, банки, торгові доми, приватні інвестори, що 

працюють на нових видах ринків, прагнуть отримати вигоду від ф'ючерсних і 

опціонних контрактів на нафту і нафтопродукти. Тому важливим компонентом 

трансформації світового ринку нафтопродуктів є ціноутворення на 

міжнародних продуктово-сировинних біржах. Основними міжнародними 

біржами торгівлі нафтою та нафтопродуктами є [6; 14; 62; 117; 127; 237; 239]: 

– Міжнародна нафтова біржа (ІСЕ ‒ Intercontinental Exchange), 

заснована в 1980 р. у Лондоні, з 1981 р. здійснює торгівлю нафтовими 

ф’ючерсами, на бензин, газойль, дизельне паливо, мазут. З 1985 р. ‒ 

ф’ючерсними контрактами на Brent. Розраховує індекс цін Brent (Brent Crude 

Price Index) за цінами 15-денного Brent для відвантажень поточного місяця з 

терміналу Sullon Boe. Цей індекс є базисом для грошових розрахунків по 

операціях з ф’ючерсними контрактами на Brent;  

– Нью-Йоркська товарна біржа – New York Mercantile Exchange 

(NYMEX), на якій зосереджено до 80% торгівлі нафтовими ф’ючерсами. Веде з 

1974 р. торгівлю ф’ючерсними нафтовими контрактами, у т. ч. на нафту, 

автомобільний бензин, пічне паливо, а також природний газ;  

– Сінгапурська грошова біржа – Singapore Monetary Exchange (SIMEX) 

– веде торгівлю ф’ючерсними контрактами на мазут;  

– Московська нафтова біржа – Moscow Oil Exchange (МОЕ) – заснована 

в 1991 р. провідними російськими підприємствами нафтогазовидобування, 

нафтопереробки, нафтопродуктозабезпечення та нафтотранспорту;  
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– Санкт-Петербурзька Міжнародна Товарно-сировинна біржа 

(СПбМТСБ) зареєстрована в травні 2008 р. Перші торги дизпаливом і авіагасом 

відбулися 23 вересня 2008 р. Нині СПбМТСБ є найбільшою товарною біржею 

РФ, яка організовує біржові торги на ринках нафтопродуктів, нафти, газу та ін., 

а також на терміновому ринку. Запуск проекту зі ф’ючерсних торгів та 

створення бенчмарку експортної суміші Urals передбачає повноцінну 

реалізацію у другій половині 2016 р. ;  

– Іранська нафтова біржа (англ.  Iran Petroleum Exchange) або 

Міжнародна біржа нафти (англ.  International Oil Bourse), або Нафтова біржа 

Кіша (англ.  Oil Bourse in Kish.), офіційна назва англійською не визначена. 

Іранська нафтова біржа була відкрита 17 лютого 2008 р. Її було створено для 

торгівлі нафтою, бензином, нафтопродуктами та газом за різні валюти. 

Географічно біржа знаходиться на півдні Ірану в Перській затоці на острові 

Кіш, який має статус вільної торговельної зони в Ірані. На острові розташовані 

також нафтогазовидобувні комплекси Нешнл Іраніан Ойл Компані (англ. 

National Iranian Oil Company) та нафтовий термінал;  

– Роттердамський ринок – Rotterdam market (танкерні постачання і 

постачання баржами). Роттердам є найбільшим нафтоналивним портом, 

нафтопереробним центром і центром спотової торгівлі нафтою і особливо 

нафтопродуктами в Північно-Західній Європі. Роттердам служить базисним 

пунктом при складанні котирувань нафтопродуктів для цього регіону. 

Амстердам-Роттердам-Антверпен – Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) – 

регіон масової торгівлі, зберігання і перевалювання нафти і нафтопродуктів, в 

якому в більшості випадків діють одні й ті ж оптові ціни на нафтопродукти.  

Світова система біржової торгівлі нафтою і нафтопродуктами 

сформувалася у сьогоднішньому стані вже у кінці 1980-х рр. і в основному 

обслуговується трьома центрами в 24-годинному режимі реального часу (Нью-

Йорк – NYMEX, Лондон – IPE, Сінгапур – SIMEX), коли закривається біржа в 

Сінгапурі, відкривається в Лондоні, після закриття якої відкривається біржа в 

Нью-Йорку і т. д.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D1%88_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)&action=edit&redlink=1
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Ціноутворення на світовому ринку нафти та нафтопродуктів здійснюється 

на основі торгів фізичними обсягами нафтопродуктів та деривативами. 

Формування ціни на викопні паливні ресурси відтворює намагання максимізації 

довгострокової ренти, що отримує держава-власник ресурсів (експортер). 

Постійний суверенітет держави відносно природних ресурсів (у т. ч. 

енергетичних) було закріплено у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №1803 

від 14.12.1962) [209]. Однак сучасні вимоги до конкуренції на ринку 

послаблюють вхідні бар’єри на ринку, що відображено у Міжнародній 

енергетичній Хартії (2015 р.) [189]. Відносно стійка за чисельністю та 

структурою є група хеджерів, яка працює переважно у галузевому сегменті з 

довгим плечем інвестицій та зацікавлена у стабільності ринку та зниженні 

цінових флуктуацій. Використання деривативів сучасними суб’єктами ринку 

нафти та нафтопродуктів представлено в табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Використання деривативів сучасними суб’єктами ринку нафти та 

нафтопродуктів 
1980–1990 рр. – основна 

мета – хеджування 

 

 Виробники та споживачі фізичного товару (ВІНК, НПЗ, 

трейдери, великі авіакомпанії) хеджують цінові ризики на 

ф'ючерсних ринках для зниження ів. NYMEX: з 1978 р – 

котельне паливо, з 1983 р – WTI; IPE / ICE: з 1986 року – Brent  

1990–2000 рр. – основна 

мета – прибуток на 

коливаннях ціни 

(спекулятивні операції) 

Гравці, націлені на отримання прибутку з коливань цін без 

поставок / придбання фізичного товару, працюють переважно 

на ринку нафтових деривативів 

 

2000–2007 рр.  Гравці, націлені на отримання прибутку з коливань цін без 

поставок / придбання фізичного товару, працюють на всіх 

сегментах ринку глобальних фінансових ринків 

2008 р. по теперішній час Гравці, націлені на отримання прибутку з коливань цін без 

поставок / придбання фізичного товару, працюють на всіх 

сегментах ринку глобальних фінансових ринків. Ціна нафти та 

нафтопродуктів формується за межами нафтового ринку 

Джерело: складено за матеріалами [14; 107].  
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На світових ринках ф'ючерсів на нафту і нафтопродукти діє широке коло 

учасників зі значними капіталами: нафтові компанії, трейдери і 

нафтопереробники, своп-дилери, пенсійні фонди, хедж-фонди, індексні 

інвестори, технічні трейдери і роздрібні інвестори.  

До інституційно-регулюючих учасників ринку належить держава, яка 

здійснює ринкове регулювання, та наднаціональні органи, які розробляють 

імперативні та індикативні вимоги, у тому числі й стосовно сталого розвитку. 

Так, з боку попиту відбувається вплив на ринок шляхом субсидування галузі, 

податків, впровадження стандартів якості нафтопродуктів тощо. З боку 

пропозиції об’єктом регулювання є квоти ОПЕК, доступ до ресурсів, фіскальні 

режими, вимоги до звітності компаній, офіційні обмеження здійснення 

біржових операцій (position limits) тощо. При цьому погоджуємося з О. Лотиш, 

що ефективна діяльність галузевих ринків в умовах зростаючої конкуренції 

неможлива без належного втручання державних органів, які спроможні 

забезпечити достатні умови щодо розвитку бізнесових структур [71, с. 38]. 

Інституціоналізація на ринку нафтопродуктів є лише частиною загального 

інтеграційного процесу в тренді глобалізації, частиною якого є переформування 

енергетичних ринків. Основними інституційними чинниками, які впливають на 

кон’юнктурні параметри ринку нафтопродуктів, є: 

– державна енергетична політика (дозволи на видобуток, умови 

формування ренти, енергетична стратегія держави, галузева структура 

енергетики);  

– державна екологічна політика (екологічні вимоги до видобутку, 

виробництва та використання нафтопродуктів, стандарти);  

– державна інноваційно-інвестиційна політика (сприяння 

капіталовкладенням у реальний сектор економіки, умови захисту іноземних 

інвестицій, інноваційне середовище);  

– стан приватно-державного партнерства (синергетичний ефект від 

використання можливостей державно-приватного партнерства. Особливістю 
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світового ринку нафтопродуктів є вплив державно-приватного партнерства на 

досягнення вимог сталого розвитку);  

–  державна фіскальна та тарифна політика (стимулювання 

високотехнологічних виробництв);  

– стан національної інфраструктури (наявність нафтопроводів, 

наявність продуктопроводів);  

– рівень корупції (додаткові витрати для нафтових компаній та НПЗ);  

– державна фінансова політика (у тому числі боргова політика);  

– державна грошово-кредитна політика (ефективне функціонування 

банківської системи, можливість залучення коштів для розвитку);  

– державна валютна політика (засади формування обмінних курсів, 

обмеження щодо розпорядження валютною виручкою, щодо виплати 

дивідендів у валюті тощо).  

«Кожний галузевий ринок має специфічні ознаки, однак існують спільні 

риси їх функціонування, зокрема концентрація ринку на рівні галузі, бар’єри 

входження на галузевий ринок, диференціація продукції, вертикальні 

взаємозв’язки між фірмами, цінова дискримінація, стратегічна поведінка фірм, 

тенденції глобалізації тощо» [64, c. 3]. Окремим питанням постають 

географічна структура та охоплення ринку окремою компанією. Просторова 

організація ринку нафтопродуктів має локальний, регіональний, 

міжрегіональний, багатокраїновий, багатонаціональний (мультилокальний) 

вираз. Систематизація чинників функціонування локального ринку 

нафтопродуктів з урахуванням його специфіки дає змогу виділити такі: 

виробничі; ринкові; соціально-екологічні; екологічні; політичні; 

зовнішньоекономічні.  

До числа найбільш істотних факторів, що впливають на регіональний 

ринок нафтопродуктів, відносять географічні, економічні, соціальні, екологічні, 

транспортні, галузеві, інформаційно-комунікаційні, інституційні, а також інші 

фактори регіонального економічного функціонування компаніями, які 

концентрують розвідку, видобуток, нафтопереробку і маркетинг.  
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Інтернаціоналізація торгівлі нафтою та нафтопродуктами відбувається 

послідовно і характеризується зміною видів угод переважно від внутрішньо-

корпоративних (трансфертних) операцій між різними підрозділами до біржової 

торгівлі деривативами. Рівень інтернаціоналізації обумовлюється 

забезпеченістю капіталом в країні свого базування. Національні компанії 

виходять за межі внутрішнього ринку або шляхом експортно-імпортних 

операцій, або шляхом розвитку за кордоном одного чи декількох секторів 

(видобутку нафти або виробництва нафтопродуктів, або розбудовують 

регіональну чи міжнародну мережу). Залежно від стратегії розвитку та 

операційних можливостей іноземна діяльність може охоплювати суміжні 

сфери, пов’язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктів, розвитком 

сервісних послуг, маркетингових та логістичних послуг, НДДКР та ін.  

Проблематика глобальної конкуренції та відносин на глобальних ринках, 

пропозиції щодо методики аналізу галузей і конкурентів започатковані у 

публікаціях М. Портера [94] й були розвинені у працях багатьох науковців. 

Зокрема, М. Maкiджа, К. Кім і С. Вільямсон проаналізували та кількісно 

виміряли рівень галузевої глобалізації на прикладі хімічної та обробної галузей 

промисловості в п’яти великих торговельних країнах. Ними було 

ідентифіковано ступінь глобалізації галузей та виявлено тенденцію зростання 

їхньої глобалізації з часом, але не однаковими темпами для різних галузей 

[195]. На рис. 1.8 представлено поступальну зміну глобалізації галузей від 

переважно локальних до мультилокальних, які з часом набувають рис простих 

глобальних, згодом – інтегрованих глобальних та найвищого рівня глобалізації 

– повністю глобальних галузей.  

 

локальні мультилокальні прості 

глобальні 

інтегровані 

глобальні  

повністю 

глобальні 
 

Рис. 1.8. Розвиток галузі за ступенем глобалізації  
Джерело: побудовано автором.  

 



48 

 

Однак більшість науковців зосереджується на аналізі двох видів 

інтернаціоналізації галузей (глобальні та мультилокальні) [56‒57; 71; 79; 85; 94; 

97; 134; 137; 188; 192; 195; 198]. За М. Портером «глобальні галузі – це арена 

боротьби фірм із різних країн, де конкуренція здійснюється такими способами, 

які істотно впливають на економічне становище країн. Здатність фірм країни 

отримати конкурентну перевагу в глобальних галузях приносить вигоди і в 

торгівлі, і в закордонних інвестиціях» [94]. За визначенням А. Ігнатюк 

«глобальні галузеві ринки ‒ це сукупність відносин між суб'єктами різних країн 

з приводу виробництва та обміну стандартизованого продукту певного виду 

діяльності на всіх континентах, коли будь-які рішення, що приймають компанії 

на ринку однієї країни істотно впливають на їхні позиції на ринках інших 

країн» [56, c. 23]. У працях М. Портера [94], А. Інкпена та К. Рамасвані [188], 

Г. Мінцберга, Б. Альстренда, Дж. Лемпела [198], М. Maкiджа, К. Кім і 

С. Вільямсон [195] мультилокальні галузі (multidomestic) розглядаються у 

трактуванні багатонаціональні, багатокраїнові, багаторегіональні». У випадку 

мультилокальних галузей фірма обирає різні стратегії для зарубіжних ринків, а 

проблеми конкуренції розглядає незалежно від будь-якого конкретного ринку; 

кожний зарубіжний філіал функціонує як стратегічно незалежний підрозділ, 

оперативна діяльність якого є автономною; штаб-квартири компаній 

координують фінансові інструменти управління, маркетингову політику, 

можуть централізувати частину науково-дослідних робіт, розробок, 

конструювання, виробництво окремих комплектуючих виробів» [57, с. 24]. 

Якщо ринок нафти вже з кінця ХХ ст. мав ознаки глобального, то ринок 

нафтопереробки залишався мультилокальним, а згідно з ознаками А. Інкпена та 

К. Рамасвані [188, с. 15‒17] він має риси і глобального, і мультилокального.  

Якщо стосовно ринку нафти можна стверджувати про глобальний 

характер, то ринок нафтопродуктів на наше переконання має мультилокальний 

характер. У списку Форбс за 2015 р. Global 2000 серед 2000 провідних 

публічних компаній світу нараховуються 91 нафтова і нафтопереробна компанії 

та 24 нафтосервісні компанії [227].  
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За ступенем охоплення ринок нафтопродуктів є переважно міжнародним, 

однак більшість компаній обслуговують країну або регіональних споживачів, а 

не споживачів по всьому світу. Тривалий час на світовому ринку домінували, 

так звані «сім сестер»: Стандарт ойл оф Нью-Джерсі, Стандарт ойл оф Нью-

Йорк, Стандарт ойл оф Каліфорнія, Галф ойл, Тексако (усі ‒ США); Ройял Датч 

Шелл (Нідерланди/Великобританія); Англо-Персидська нафтова компанія 

(Великобританія), у результаті злиттів і поглинань припинили своє існування 

(окрім Ройял Датч Шелл).  

У сучасній нафтовій промисловості виділяють шість потужних компаній-

олігополістів, іменованих «супермейджор» (англ supermajor.): ЕксонМобіл 

(англ. ExxonMobil Corp, далі ‒ ExxonMobil), Шеврон Тексако (англ. Chevron 

Texaco, далі ‒ Chevron), утворилась внаслідок поглинання компанією Chevron 

компанії Тексако в 2001 р.), КонокоФілліпс (англ. ConocoPhillips) (усі ‒ США), 

Бритиш Петролеум (англ. British Petroleum, далі ‒ BP) (Великобританія), Тотал 

(англ. Total) (Франція) і «Ройял Датч Шелл» (англ. Royal Dutch Shell, далі ‒ 

Shell, Нідерланди/Великобританія).  

Хоча супермейджери, наприклад, як найбільша за обсягом ринкової 

капіталізації серед ВІНК та сьома серед всіх компаній світу, ExxonMobil Corp, 

мають глобальну мережу нафтопереробних заводів, транспортних та 

інфраструктурних систем. У той же час більшість компаній представлена не на 

всіх світових ринках, наприклад, Chevron, яка має третє місце за розміром 

ринкової капіталізації та шістнадцяте серед компаній світу, має представництва 

в Африці, Північній та Латинській Америці, але не охоплює всі континенти, 

тим більше не всі країни. Міжнародна компанія Esso, яка не входить до списку 

Форбс, має представництво в тринадцяти країнах, які розташовані у трьох 

частинах світу: дві – в Америці (Колумбія та Канада), у дев’яти країнах Європи 

(Бельгія, Великобританія, Італія, Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Люксембург, Франція), у двох країнах Азії (Гон-Конг, Сінгапур), але про 

глобальну мережу не йдеться. Таким чином, стратегічна позиція більшості 

нафтопереробних компаній на одному ринку не впливає на позиції на інших 

http://www.forbes.com/companies/chevron/
http://www.forbes.com/companies/chevron/
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ринках, створення доданої вартості відбувається у межах країни, конкурентні 

відносини існують між суб'єктами двох країн або на регіональному рівні.  

Детермінантою трансформації світового ринку нафтопродуктів є 

використання вуглеводнів країнами-власниками викопних природних ресурсів 

як інструменту досягнення геоекономічного лідерства. Тому у відповідь на 

глобальний характер нафтового ринку за допомогою національних нафтових 

компаній (ННК) впроваджується «ресурсний націоналізм», який передбачає не 

лише використання енергоресурсів в інтересах країни і забезпечення її 

енергобезпеки, але намагання чинити тиск на світове господарство ринковими 

інструментами та контролем нафтових ресурсів, нафтопереробних 

потужностей, виробничої та транспортної інфраструктури.  

Особливо це характерно для країн Латинської Америки, Африки, окремих 

країн Перської затоки, Південно-Східної Азії, пострадянських країн з новою 

ринковою економікою, де держава займає активну позицію, висока питома вага 

національних компаній. Для таких країн характерний високий ступінь 

монополізації у нафтопереробному секторі, але бракує коштів для 

інтернаціоналізації. ННК, як правило, є бюджетоформуючими компаніями, 

державний вплив не дає змоги гнучко здійснювати реформування підприємств, 

що певною мірою обмежує їх можливості до розвитку. Іншою проблемою країн 

«ресурсного націоналізму» є надмірна залежність економіки від експорту 

сировини, низькі стимули до розвитку виробництва з високою доданою 

вартістю (так зване «ресурсне прокляття», «голландська хвороба»).  

На даний час виділяють у світовій нафтовій та нафтопереробній 

промисловості «нові сім сестер» ‒ ВІНК, які за запасами вуглеводнів 

випереджають «супермейджерів» та мають співставні з ними фінансові 

характеристики. Ці «сім нових сестер» відносяться до ННК, частина яких 

повністю контролюється державою, а інша частина має державний 

контрольний пакет акцій. До державних належать: Сауді Арамко (англ. Saudi 

Aramco), Національна іранська нафтова компанія (англ. National Iranian Oil 

Company (NIOC), Петролеос де Венесуела (PDVSA), Китайська національна 
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нафтова корпорація (CNPC), Петронас (Petronas). До публічних, але з 

володінням урядами їхнім контрольним пакетом акцій (Газпром, Petrobras), 

належать компанії, що наведені у табл. 1.5, де продемонстровано  дані щодо 

двадцяти ННК, які за впливовими рейтингами відносяться до найбільших ВІНК 

світу.  

 

Таблиця 1. 5 

Найбільші ННК на світовому ринку нафти та нафтопродуктів 

 
Компанія Країна Продажі, 

млрд дол. 

США 

Прибутки 

млрд дол. 

США 

Активи, 

млрд дол. 

США 

Ринкова 

вартість 

млрд дол. 

США 

Частка 

державної 

власності, % 

Saudi 

Aramco 

Саудівська 

Аравія 

311 (2012 н. д.  н. д.  н. д.  100 

NIOC Іран 51 (2007) н. д.  н. д.  н. д.  100 

Газпром Росія 158 24,1 356 62,5 50,002 

CNPC Китай 86 (2005) 27,49 н. д.  н. д.  100 

PDVSA Венесуела 128,44 Н. д.  226,76 89,76 100 

Petrobras Бразилія 143,7 -7,5 298,7 44,4 57,7 (28,7) 

Petronas Малайзія 100,744 

(2014) 

89,29 

(2014) 

н. д.  н. д.  100 

PetroChina Китай 333,4 17,4 387,7 334,6 90 

Sinopec Китай 427,6 7,7 233,9 121 75,79 

Роснефть Росія 129 9 150 51,1 75,16 

CNOOC Китай 44,6 9,8 106,8 64,4 100 

Pemex Мексика 117,50 

(2014) 

390 (2012) 415,75  75 

Sonatrach Алжир 76,1 млн 

(2012) 

н. д.  н. д.  н. д.  100 

Adnoc ОАЕ 60 (2014) н. д.  н. д.  н. д.  100 

QP Катар 51,6 (2011) 14,9 107,8 (2011) н. д.  100 

PTT PCL Таїланд 

87,3 1,7 54,7 29,1 

Контрольний 

пакет у 

держави 
ONGC Індія 28,7 4,4 59,3 43,7 74,14 

КРС(КРІ) Кувейт 21,7 0,252 н. д.  н. д.  100 

Pakistan 

State Oil 
Пакистан 2,5 1 5,2 7,3 

100 

Changjiang 

Securities 
Китай 0,802 0,277 10,9 12,8 

100 

 

Джерело: складено за [117‒120; 227;  236−245].  

http://www.forbes.com/companies/petrochina/
http://www.forbes.com/companies/ptt-pcl/
http://www.forbes.com/companies/changjiang-securities/
http://www.forbes.com/companies/changjiang-securities/
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Наприклад, до складу бразильської ННК Petrobras входять 15 НПЗ, 133 

виробничі платформи, 115 нафтових танкерів та більше 8 тис. АЗС по всьому 

світу. Капіталізація компанії, яка має загальні запаси нафти 13 млрд барелів 

становить близько 299 млрд доларів США [242]. Конкурентною перевагою 

Petrobras є опанування технологій глибоководного буріння, що застосовуються 

в прибережних районах Західної Африки і Мексиканської затоки (родовище 

Коттонвуд), але компанія має збитки, не зважаючи на великі обсяги продажів. 

Алжирська державна компанія Sonatrach займає першість в Африці та входить 

до 20 найбільших енергетичних компаній світу, має 154 дочірніх і залежних 

підприємств, які функціонують як на національному, так і на закордонних 

ринках (в Перу, Судані, Лівії, Малі, Мавританії, Нігерії, Тунісі, Єгипті), однак 

експортує лише третину виробленої продукції. Так, у 2013 р. експорт компанії 

склав 31%, а у 2014 р. величина експортної виручки становила 58,45 млрд 

доларів США, але це лише 34,2% від загального обсягу виробництва 

(розраховано за даними річної звітності Sonatrach 2014 р. [240]). Та ж група 

компаній Sonatrach скоротила удвічі порівняно з попереднім роком питому вагу 

виробничих процесів з більшою доданою вартістю, таких як скраплення, 

нафтопереробка і нафтохімія у загальній діяльності з 22% у 2013 р. до 10% у 

2014 р. [240]. Однією з найбільших непублічних компаній за величиною 

ринкової вартості і другою за розмірами ННК у Латинській Америці після 

Petrobras є Pemex, яка контролюється урядом Мексики. Таким чином, країни, 

що розвиваються, на рівні супермейджорів не вважають пріоритетним сектор 

нафтопереробки у зв’язку із величезними запасами технічно доступної для 

видобутку нафти, для переробки якої потрібні надзвичайно великі потужності, 

коштів для будівництва таких потужностей недостатньо, тоді як експорт сирої 

нафти задовольняє країну у надходженнях валюти. Оскільки саме в країнах, що 

розвиваються, зосереджено більшість ННК, які контролюють 85% доведених 

запасів нафти та 55% світового нафтовидобутку, значний потенціал 

нафтопереробних потужностей і приріст енергоспоживання, то низький рівень 

інтернаціоналізації цих компаній спричиняє мультилокальність конкурентних 
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відносин на світовому ринку нафтопереробки. На основі аналізу діяльності 

ННК та МНК виявлено порівняльні переваги, притаманні кожній з форм ВІНК 

(див. табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 

Порівняльні переваги національних нафтових компаній і супермейджорів 

 
Національна нафтова компанія  Супермейджор 

Доступ до викопних ресурсів Високий коефіцієнт вилучення нафти 

Пріоритет політичних та соціальних 

завдань над максимізацією прибутку 

Ефективність витрат 

Приєднання до Глобального договору Приєднання до Глобального договору 

Розвиток людського потенціалу через 

створення робочих місць, освіту, 

перекваліфікацію, соціальний захист 

працівників 

Розвиток людського потенціалу через 

створення робочих місць, освіту, 

перекваліфікацію, соціальний захист 

працівників 

Мінімізація політичних ризиків Ефективність корпоративного управління 

Взаємодія з органами державної влади Оптимізація податкових платежів 

Взаємодія з громадами та суспільством Фінансова дисципліна 

Доступ до ринку злиттів і поглинань Доступ до ринку злиттів і поглинань 

Отримання та перерозподіл ренти через 

субсидії на паливо та інші виплати 

населенню 

Отримання доданої вартості від НПЗ та 

нафтохімії 

Забезпечення доступності палива для 

населення та інших секторів національної 

економіки 

Забезпечення доступності палива для 

світової економіки внаслідок 

удосконалення та здешевлення технологій 

розвідки та видобутку 

Економічна диверсифікація Економічна диверсифікація 

Стимулювання науково-технічної 

діяльності, індустріалізація, створення 

промислової інфраструктури 

Високі технології 

Джерело: складено автором. 

 

Попит на нафтопродукти залежить від рівня економічного розвитку 

країни, демографічних чинників (чисельності населення, статевовікових 
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характеристик), рівня доходів населення (при зростанні доходів зростає 

споживання нафтопродуктів), кон’юнктури на ринку товарів широкого вжитку, 

сезонності та клімату (в зимовий та літні сезони зростає споживання 

нафтопродуктів). В основі аналізу виробничо-технічного сегменту ринку 

нафтопродуктів використовуються ознаки: географічна (адміністративна 

одиниця, країна, регіон, географічне інтеграційне об’єднання); галузева 

(секторальна структура економіки, тип палива для котельнь у комунально-

побутовому секторі та промисловій тепло- і електроенергетиці); можливий 

обсяг закупівель; технології (за параметрами продукції); екологічні вимоги. В 

основі аналізу споживчого сегменту ринку нафтопродуктів використовуються 

такі ознаки: географічна; демографічна (рівень доходу і демографічні ознаки); 

економічна (рівень доходу); соціальна (надежність до певної соціальної групи); 

поведінкова (переваги, мотивація).  

До нецінових факторів попиту на світовому ринку нафтопродуктів 

відносяться: 

 географічна структура промислових споживачів;  

 доходи покупців;  

 розмір ліквідних активів промислових споживачів;  

 чисельність покупців;  

 зміна асортименту попиту нафтопродуктів;  

 екологічні вимоги;  

 вимоги до якості нафтопродуктів;  

 наявність продуктопроводів; 

 поява замінників нафтопродуктів (біопаливо);  

 ціни на взаємозамінні та взаємодоповнюючі товари;  

 зміни структури транспорту;  

 зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі;  

 клімат в країнах – основних споживачах нафтопродуктів;  

 зміна споживчих властивостей нафтопродуктів внаслідок інновацій;  
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 споживчі сподівання тощо.  

Важливим чинником розвитку світового ринку нафтопродуктів є ціна 

нафти, яка визначається не лише попитом і пропозицією на ринку нафти, але й 

геополітичними аспектами світового лідерства та станом світової фінансової 

системи. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у ринок фінансових 

інструментів, а не фізичного товару відбулась під впливом глобалізації, 

застосування IT-технологій, фінансиалізації і фінансових продуктів. Світовий 

ринок нафтопродуктів зазнав впливу спекулятивного капіталу, що призвело до 

утворення «нафтової бульбашки», яка лопнула у 2008 р.» До початку 2008 р. 

різкі стрибки цін, перспективи їх подальшого підвищення, активний рух 

готівки спричинили справжню гонитву за енергоносіями» [105, с. 81]. 

Ненафтові спекулянти (найбільші інвестиційні банки та афілійовані з ними 

нафтотрейдери) мають змогу впливати на ціноутворення та розвиток ринку. 

Ключові фактори ціноутворення на світовому ринку нафтопродуктів ‒ це 

очікування фінансових гравців, баланс попиту-пропозиції на пов'язані з нафтою 

фінансові деривативи в рамках короткого часового проміжку.  

Розглянемо основні види ціноутворення на світовому ринку нафти і 

нафтопродуктів. Стратегія «вартість плюс» при формуванні ціни 

застосовується, коли витрати на виробництво продукту або витрати на надання 

послуг, не можна передбачити заздалегідь, однак стосовно ринку нафти та 

нафтопродуктів сучасні умови відображають інші механізми формування ціни. 

Зокрема, «розвиток контрактних структур від довгострокових до середньо- і 

короткострокових контрактів, а згодом до спотових (разових) товарних угод, 

потім до біржової торгівлі (фінансовими інструментами ‒ нафтовими 

контрактами), розвиток механізмів ціноутворення від «вартість плюс» до «нет-

бек від вартості заміщення у кінцевого споживача» біржовим котируванням 

рідкого палива і, на кінець (як гіпотеза), до котирувань, прив'язаних до нафти 

фінансових деривативів» [14, с. 94].  

До нецінових факторів пропозиції на ринку нафтопродуктів відносяться: 
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 пропозиція нафти (умови видобутку, технології видобутку, умови 

транспортування, ціна нафти відповідної якості);  

  встановлення або відміна ембарго;  

 квотування видобутку нафти;  

 комерційні запаси у країнах ОЕСР;  

  зміна структури нафтопереробки;  

 географічне розташування НПЗ;  

 модернізація НПЗ;  

 управлінські інновації НПЗ;  

 особливості перевезення нафтопродуктів танкерами;  

 умови реалізації нафтопродуктів.  

Важливим напрямом теорії галузевих ринків є дослідження відносин 

конкуренції на галузевих ринках та механізм державного регулювання ними.  

На локальних та регіональних ринках нафтопродуктів виникає 

домінуюче становище певних НПЗ, що обумовлено технологічними 

особливостями, в першу чергу, транспортування нафти, яке здійснюється 

трубопровідним, морським, річковим, залізничним транспортом. У 

важкодоступних місцевостях єдиною можливістю постачання нафтопродуктів є 

автомобільний транспорт.  

Для ринку оптової реалізації нафтопродуктів характерна регіональна 

монополізація, що виникає завдяки концентрації послуг нафтосховищ, 

нафтобаз, терміналів, оскільки зберігання, транспортування, навантажування-

розвантажування нафтопродуктів, як правило, здійснюють ВІНК. Стан 

конкуренції на ринку роздрібної реалізації нафтопродуктів характеризується 

регіональною неоднорідністю, хоча в багатьох регіонах комерційними 

структурами, що працюють на ринку нафтопродуктів, створено мережу АЗС, 

незалежних від нафтових компаній.  

Як зазначалось, світовий ринок нафтопереробки формується в основному 

ВІНК. Особливістю сфери нафтопереробки є те, що міжнародна стратегія має 
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чіткі відмінності у малих, середніх та великих компаній. Так, великі суб’єкти 

ринку, які мають достатньо коштів для інвестицій та інновації щодо нових 

технологій у розвідку та видобуток нафти, вбачають ці напрями 

визначальними. Це пояснюється отриманням олігополістичної влади на цих 

сегментах ринку завдяки бар’єрам входу на ринок для малих і середніх 

компаній. Такими бар’єрами є, зокрема, фінансова спроможність, наявність 

технологій, можливість дотримуватись засад корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ).»На глобальних галузевих ринках стратегічна позиція 

фірм у конкурентній боротьбі підсилюється комплексною скоординованою 

системою виробництва у світовому масштабі» [57, с. 24]. При цьому на відміну 

від ринку нафти, де торгівля стандартизована і здійснюється на світових 

біржах, продаж нафтопродуктів має значно нижчу стандартизацію.  

Наявність економії від масштабу є необхідною і достатньою умовою для 

обґрунтування концепції мінімального ефективного розміру підприємства, 

тобто такого виробництва продукції, при якому фірма зможе мінімізувати свої 

витрати. Зростаючий ефект масштабу виробництва показує, що мінімальні 

витрати будуть досягатись за умови великомасштабного виробництва 

продукції, при цьому дрібні фірми не в змозі конкурувати за таких умов. Тому у 

нафтопереробній галузі спостерігається концентрація виробництва продукції, а 

за деяких умов ситуація може набувати рис природної монополії.  

Таким чином, на сучасному етапі розвитку спостерігаються особливості у 

структурі світового ринку нафтопродуктів, які є суттєвими по відношенню до 

попередніх етапів, тобто мова йде про трансформацію. Проведений аналіз 

світового ринку нафти та нафтопродуктів дає змогу визначити, що 

детермінантами трансформації світового ринку нафтопродуктів на сучасному 

етапі розвитку є баланс попиту-пропозиції на сиру нафту, інформатизація, 

глобалізація та розвиток фінансових інституцій, зростання вимог світової 

економіки щодо дотримання конкуренції, геополітичні інтереси країн-лідерів, 

інноваційні досягнення, нові технології, конкуренція з боку альтернативних 
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видів палива, посилення екологічних вимог, поширення практики 

корпоративної соціальної відповідальності.  

Разом з тим світовий ринок нафтопродуктів розвивається під впливом 

багатьох чинників, серед яких виділимо групи чинників, які пов’язані 

відповідно з таким:  

 пропозицією нафти (географічне розташування, умови видобутку, 

технології видобутку, умови транспортування, запаси у бункерах та сховищах, 

ціна нафти відповідної якості, баланс стратегічних та комерційних запасів 

нафти у США);  

 попитом на нафтопродукти (географічна структура попиту, зміна 

асортименту попиту нафтопродуктів, вимоги до якості нафтопродуктів, 

наявність продуктопроводів, поява замінників нафтопродуктів (біопаливо), 

зміни структури транспорту, комерційні запаси у країнах ОЕСР, клімат в 

країнах – основних споживачах нафтопродуктів);  

 пропозицією нафтопродуктів (зміна структури нафтопереробки, 

географічне розташування НПЗ їх модернізація, потужність, автоматизація, 

складність і комплексність обладнання, управлінські інновації, ступінь 

завантаження НПЗ у країнах та регіонах світу);  

 реалізацією нафтопродуктів (формування великих незалежних мереж з 

торгівлі нафтопродуктами);  

 розвитком глобальної економіки та світових демографічних процесів 

(потреби промисловості, рівень добробуту населення, стан національних та 

міжнародного фондового ринку, вартість світових кредитних ресурсів, 

віртуалізація світового фінансового ринків, вартість світових валют, частка 

економічно активного населення світу/країни);  

 геополітичними процесами (зміна пропозиції нафти на світовому 

ринку внаслідок встановлення або відміни ембарго, квотування видобутку).  
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1.3. Чинники сталого розвитку в механізмі трансформації світового 

ринку нафтопродуктів 

 

Перетворення на світовому ринку нафтопродуктів взаємопов’язані з 

впровадженням засад сталого розвитку на рівні компанії, держави, регіону, 

інтеграційних об’єднань, глобальної економіки у цілому. Світовий ринок 

нафтопродуктів зазнає суттєвого впливу з боку глобальних процесів у вимірах 

сталого розвитку. Загальновизнаним є трактування сталого розвитку як 

раціонального розвитку або розвитку, який забезпечує постійне відтворення на 

основі ключових принципів, якими є безперервне зростання ефективності 

системи (поступальний розвиток); постійне відтворення потенціалу системи 

(при можливості зміни його структури); збалансований розвиток економічної, 

соціальної та екологічної складової системи (одна складова не може зростати 

на шкоду іншій); інтенсивний характер розвитку. З урахуванням особливостей 

ринку нафтопродуктів вимоги сталого розвитку визначають відповідні напрями 

національної економічної політики та застосування нафтовими компаніями 

практики соціальної та екологічної відповідальності.  

Сталий розвиток обумовлює нові підходи до керування енергетикою. 

С. Денисюк, О. Закладний В. Прокопенко, Ю. Якименко розглядають Smart 

системи як один з основних складових сталого розвитку енергетики [165]. 

Р. Кейн [191] приділяє увагу модернізації технологічних процесів 

нафтопереробки та нафтохімії у контексті навколишнього середовища. 

В. Бурлака дослідив інноваційне оновлення нафтового сектора та його 

складових (нафтовидобувна та нафтопереробна промисловість) у світі та зробив 

емпіричне припущення щодо взаємозв’язку між рівнем інноваційного розвитку 

країни та перспектив нафтопереробної промисловості [10‒13]. С. Лютий, 

Б. Кочірко, Л. Щербініна дослідили сучасний стан і тенденції розвитку 

нафтопереробної промисловості світу [74]. О. Кратт та І. Кірнос при визначенні 

кон'юнктури світового ринку нафти пропонують розглядати попит і 

пропозицію стосовно країн та угруповань країн за рівнем видобутку і 
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споживання нафти, що дає змогу виявити нерівномірність економічного 

розвитку. На основі припущення щодо впливу вартості нафти на можливості 

розширення видобутку нафти у регіонах з різним рівнем розвитку роблять 

висновок щодо використання методу структурних угруповань країн за рівнем 

видобутку і споживання [67]. Однак авторами не враховано вплив фактора 

впровадження нових технологій, які призвели до зниження собівартості 

видобутку сланцевої нафти, і відповідно їхні твердження щодо розвитку 

світового ринку нафти потребують додаткової аргументації.  

Флуктуаційні ефекти впливу цінових шоків на економічну діяльність та 

інфляцію в роботі Г. Штубера розглянуто з урахуванням розвитку ринку нафти 

та нафтопродуктів [219]. О. Шпак розглянув методичні та організаційні підходи 

до вдосконалення управління ринком нафти і нафтопродуктів [162]. 

А. Бородачева, М. Левінбук розглядають тенденції розвитку нафтопереробної 

галузі та виокремлюють окремі чинники, які визначають напрями розвитку 

світового та російського ринку нафтопродуктів [6]. Попередній аналіз та 

численні публікації свідчать про актуальність теми дослідження, разом з тим не 

отримали належного розвитку питання виокремлення чинників сталого 

розвитку на світовому ринку нафтопродуктів.  

Основними засадами виокремлення чинників сталого розвитку на 

світовому ринку нафтопродуктів є сімнадцять глобальних ЦСР, прийнятих у 

ході Саміту з питань сталого розвитку у вересні 2015 р. (табл. 1.7) 

У табл. 1.7 представлено ЦРТ на період 2000‒2015 рр. та ЦСР на період 

2016‒2030 рр. Якщо вісім ЦРТ, визначених на період 2000‒2015 рр., мали 

опосередковане відношення до енергетики, то в ЦСР, сформульованих на 

2016‒2030 рр., держави-члени ООН вперше дійшли історичної згоди з приводу 

досягнення глобальної мети зі сталої енергетики (див. Ціль 7 у ЦСР 2016‒2030 

рр. табл. 1.7), яка включає в себе взаємозалежні завдання щодо забезпечення 

доступу до енергії, використання відновлюваних джерел енергії та 

впровадження інструментів ефективного використання енергоресурсів.  
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Таблиця 1.7 

Цілі розвитку тисячоліття (2000‒2015 рр.)  

та Цілі сталого розвитку (2016‒2030 рр.).  
Цілі розвитку тисячоліття  

(2000-2015 рр.) 

Цілі сталого розвитку (2016‒2030 рр.).  

Ціль 1: Ліквідувати 

абсолютну бідність та 

голод  

Ціль 2: Забезпечити 

загальну початкову освіту  

Ціль 3: Сприяти 

рівноправ’ю статей та 

розширенню прав жінок  

Ціль 4: Скоротити дитячу 

смертність  

Ціль 5: Покращити 

охорону материнського 

здоров’я  

Ціль 6: Боротися з 

ВІЛ/СПІДом, малярією та 

іншими захворюваннями.  

Ціль 7: Забезпечити 

екологічну сталість  

Ціль 8: Сформувати 

всесвітнє партнерство в 

цілях розвитку  

Ціль 1: Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі 

Ціль 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу 

безпеку і поліпшення харчування і сприяти сталому розвитку 

сільського господарства  

Ціль 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти 

добробуту для всіх у будь-якому віці  

Ціль 4: Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну 

освіту і заохочувати можливості навчання протягом усього 

життя для всіх  

Ціль 5: Домогтися гендерної рівності та розширити права і 

можливості всіх жінок і дівчат  

Ціль 6: Забезпечити наявність і раціональне використання 

водних ресурсів та санітарії для всіх  

Ціль 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, 

надійного, стійкого і сучасного енергопостачання  

Ціль 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості 

та гідній праці для всіх 

Ціль 9: Створити гнучку інфраструктуру, сприяти всеосяжній 

і стійкій індустріалізації і заохочувати інновації  

Ціль 10: Зменшити нерівність всередині країн і між ними  

Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, 

безпечними, життєздатними і стійкими  

Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва  

Ціль 13: Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною 

клімату та її наслідками 

Ціль 14: Зберігати і раціонально використовувати океани, 

моря і морські ресурси в інтересах сталого розвитку  

Ціль 15: Зберігати і відновлювати екосистеми суші й  

сприяти їх раціональному використанню, раціонально 

розпоряджатися лісами, боротися з опустелюванням, 

зупинити і повернути назад процес деградації земель і 

зупинити процес втрати біорізноманіття  

Ціль 16: Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних 

бар'єрів суспільств в інтересах сталого розвитку, 

забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і створювати 

ефективні, підзвітні і засновані на широкій участі установи 

на всіх рівнях 

Ціль 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та 

активізувати роботу механізмів Глобального партнерства в 

інтересах сталого розвитку  

Джерело: [26; 231; 232].  
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Критеріями успішної реалізації ініціативи ООН у рамках виконання Цілі 

7 є досягнення до 2030 р. трьох індикаторів: забезпечення загального доступу 

до сучасних джерел енергії, подвоєння рівня енергетичної ефективності та 

подвоєння частки відновлюваних джерел енергії в світовому енергетичному 

балансі [232]. Важливе місце серед ЦСР належить Цілі 13 «Вжити термінових 

заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками», досягнення якої 

сприятиме реалізації інших цілей. Зокрема з 30 листопада по 12 грудня 2015 р. 

у Парижі (Франція) відбулась 21-а конференція Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату (СОР 21) і 11-а ‒ у рамках наради сторін за Кіотським 

протоколом (CRP-11). Багато уваги світова спільнота приділила досягненню 

міжнародної угоди щодо обмеження збільшення середньої температури 

планети на рівні нижче 2 °C, що застосовується до всіх країн. За узгодженою 

позицією глав держав G7 «викиди СО2 повинні бути скорочені на 40‒70% до 

середини століття та припинені повністю до 2100 р.» [229]. Разом з тим 

Паризька угода не містить обмежень на видобуток та використання викопного 

палива та реальних міжнародно-правових норм щодо зниження 

енергоспоживання у цілому та споживання енергії, виробленої з викопного 

палива, зокрема. Хоча увага світової спільноти прикута до проблем сталого 

розвитку, як видно з рис. 1.9, зменшення емісії парникових газів залишається 

складною проблемою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Інтенсивність викидів СО2 в регіонах світу (метричних тонн на 1 

тисячу доларів  США) 
Джерело: побудовано за даними Агенції енергетичної інформації Міністерства енергетики 

США [107].  
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Еко-інтенсивність світової економіки значна та зростає у цілому і в 

регіонах Азії та Океанії, Центральної та Південної Америки. При цьому 

інтенсивність викидів в країнах Азії та Океанії втричі перевищує показник 

Європи, в 2,4 разу – показник Північної Америки, вдвічі – Австралії 

(розраховано за даними Агенції енергетичної інформації Міністерства 

енергетики США [107]).  

Від обсягів споживання нафтопродуктів найбільшу величину емісії з 2008 

р. демонструють країни Азії та Океанії, до світової фінансово-економічної 

кризи першість належала країнам Північної Америки, в яких традиційно велика 

питома вага використання індивідуального автотранспорту та використання 

нафтопродуктів у комунально-побутовому секторі та на об’єктах 

теплоенергетики. Простежується загальна тенденція зниження емісії СО2 від 

споживання нафтопродуктів протягом 2001‒2015 рр. у регіонах світу, в яких 

переважають розвинені країни (Північна Америка та Європа), та зростання ‒ у 

регіонах світу, в яких переважають країни з ринками, що формуються (Азія та 

Океанія, Латинська Америка, Євразія) (рис. 1.10).  

 

 

Рис. 1.10. Динаміка емісії СО2 від споживання нафтопродуктів по регіонах 

світу (2001-2015 рр.), млн метричних тонн  

Джерело: побудовано за даними Агенції енергетичної інформації США [107].  



64 

 

Еко-інтенсивність утворення парникових газів досить велика в Україні, 

що продемонстровано на рис. 1.11 і перевищує в п̕̕̕ять разів середньосвітове 

значення, в 7,5 разу – показник Бразилії, в 5 – Південної Кореї, в 2,4 – Індії, в 

1,7 – Росії, в 1,6 – Китаю (розраховано за даними Агенції енергетичної 

інформації Міністерства енергетики США [107].  Інтенсивність викидів СО2 у ВВП країн БРІКС та України, 

метр т/ тис. дол. США  (у цінах 2005 р.)
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Рис. 1.11. Еко-інтенсивність (емісія СО2 у ВВП країн) економік країн БРІК, 

Південної Кореї та України (метричних тонн на 1 тисячу доларів  США)  
Джерело: побудовано за даними Агенції енергетичної інформації США [107].  

 

Емісія парникових газів – не єдиний наслідок здійснення 

нафтопереробного циклу. Забруднення навколишнього середовища 

нафтопродуктами відбувається також при видобутку нафти, виробництві 

нафтопродуктів, їх зберіганні, транспортуванні та використанні приватними, 

комунальними, промисловими, енергетичними споживачами, тобто від 

стаціонарних та пересувних джерел.  

Отже, внаслідок виробництва та споживання нафтопродуктів 

забруднюються атмосферне повітря, ґрунти, морські, поверхневі й підземні 

води, донні ґрунти, виникає загроза збереженню біорізноманіття та екосистем. 

Мінімізація цього негативного впливу безпосередньо стосується досягнення 

Цілей 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15. Масштаби та інтенсивність забруднення 

навколишнього середовища вуглеводнями залежать від екологічних вимог до 

якості нафтопродуктів, а також від технологічних процесів НПЗ, встановлення 
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екологічного обладнання та очисних споруд, тобто від реалізації Цілей 9 та 12. 

З іншого боку, без контролю громадянського суспільства над створенням та 

дотриманням екологічного законодавства неможливо досягти успіху у 

намічених завданнях сталого розвитку у сфері нафтопродуктів, тобто важливим 

є реалізація Цілі 16: «Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних 

бар'єрів суспільств в інтересах сталого розвитку, забезпечувати доступ до 

правосуддя для всіх і створювати ефективні, підзвітні і засновані на широкій 

участі установи на всіх рівнях» (табл. 1. 7).  

Як зазначалось вище, основну частку нафтопродуктів забезпечують 

ВІНК, серед яких нові та старі супермейджори, більшість з яких мають 

задекларовані та підзвітні стратегії сталого розвитку, тобто актуальною є Ціль 

17: «Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та активізувати роботу 

механізмів Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку» (табл. 1.7).  

Функціонування ВІНК, НПЗ та міні-НПЗ, транспортної інфраструктури, 

роздрібної торговельної мережі інших складових ринку передбачає створення 

робочих місць для місцевого населення, що сприяє реалізації Цілі 1: 

«Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі» (табл. 1.7). Разом з тим 

робота на НПЗ потребує професійної підготовки та високого рівня розвитку 

людського потенціалу, що сприятиме досягненню Цілі 3: «Забезпечити 

здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх у будь-якому віці» та Цілі 

4: «Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту і заохочувати 

можливості навчання протягом усього життя для всіх» (табл. 1.7).  

Реалізація глобальних ЦСР, кожна з яких має свої завдання, критерії, 

інструменти реалізації, завдяки впливу взаємозв’язків, які виокремлено у 

соціальні, економічні, технологічні та екологічні домінанти, чинитиме тиск на 

кон’юнктурні параметри світового ринку нафтопродуктів, що призведе до його 

трансформації. Рушійними силами механізму трансформації світового ринку 

нафтопродуктів є глобальні домінанти сталого розвитку, які завдяки впливу 

цінових та нецінових факторів змінюють параметри попиту та пропозиції (див. 

рис. 1.12). 
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Рис. 1.12 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). Реалізація ЦСР стосовно 

соціально-економічних домінант передбачає врахування питань, які виникають 

у зв’язку з взаємодією суб’єктів ринку нафтопродуктів з місцевими громадами, 

муніципальними та державними органами. В цьому аспекті важливим для 

сталого розвитку є забезпечення прозорості бізнесу (запобігання корупції на 

підприємствах, запобігання корупції за участю ділових партнерів, забезпечення 

прозорості у виплатах урядам приймаючих країн, громадський контроль 

лобіювання), що пов’язано з розвитком громадянського суспільства. Іншою 

складовою соціально-економічних детермінант є забезпечення прав людини 

(працівників, місцевих мешканців, споживачів нафтопродуктів). Стосовно прав 

працівників виділимо право на працю та її гідну оплату; забезпечення умов 
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праці, що не шкодять здоров’ю; система навчання та підвищення кваліфікації, 

прозора система розгляду скарг, цілісність безпеки виробничих процесів, 

гарантії щодо допомоги при професійних захворюваннях та травмах на 

виробництві. Стосовно прав місцевих мешканців – це передусім мінімізація 

шкідливого впливу на навколишнє середовище та права корінних народів, у 

тому числі на отримання ренти від використання природних ресурсів. 

Проблеми із забезпеченням прав місцевих мешканців виникають у разі 

виробничої необхідності здійснити вимушене переселення. Важливою 

складовою реалізації НПЗ стратегії сталого розвитку є соціальні інвестиції. 

Стосовно прав споживачів – передусім забезпечення доступності 

нафтопродуктів та право на екологічну продукцію.  

Збалансований розвиток світового ринку нафтопродуктів визначається 

взаємозалежністю у глобалізованому світі економічної ефективності з іншими 

детермінантами сталого розвитку. Зокрема, прибутковість компанії пов’язана з 

дотриманням екологічних норм та соціальних стандартів, впровадженням 

корпоративної соціальної відповідальності, удосконаленням екологічного 

законодавства, зростанням продуктивності праці, розвитком людського 

капіталу. Оскільки суб’єкти світового ринку нафтопереробки мають різну 

тривалість життєвого циклу, згідно з моделлю І. Адізеса [1], то для кожного 

типу суб’єктів має бути врахована пов'язана з їх діяльністю специфіка по 

всьому ланцюжку створення доданої вартості. Наприклад, ВІНК можуть 

розробляти родовища півстоліття до вичерпання вуглеводнів, а потім нові 

технології дають змогу продовжувати видобуток і припинення виробництва 

відтерміновується. Міні-НПЗ можуть припинити свою діяльність внаслідок 

посилення екологічного законодавства у зв’язку з неспроможністю на наявних 

потужностях забезпечити відповідність нафтопродуктів чинним стандартам 

якості.  

В табл. 1.8 систематизовано основні чинники соціально-економічних 

детермінант сталого розвитку.  
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Таблиця 1.8 

Соціально-економічні детермінанти сталого розвитку на світовому ринку 

нафтопродуктів 

 

Чинник Індикатор 

КСВ Приєднання до Глобального договору, розробка та 

впровадження стратегії КСВ 

Взаємодія з місцевими 

органами влади та 

громадами 

Взаємодія з муніципалітетами та державними органами 

Соціальні інвестиції в місцеві громади 

Забезпечення громадського контролю 

Взаємодія з інституціями корінних народів 

Організація вимушеного переселення 

Місцева практика прийому на роботу  

Місцева практика забезпечення продуктивності праці 

Місцеві закупівлі і розвиток постачальників 

Права людини і трудові 

практики 

 

Права працівників та структура трудових ресурсів 

Права постачальників 

Безпека і права людини 

Запобігання корупції 

Права споживачів нафтопродуктів 

Громадська пропаганда і лобіювання 

Навчання персоналу і розвиток людського капіталу, 

спадкоємність знань та передача досвіду 

Система розгляду скарг 

Джерело: складено автором з урахуванням [206].  

 

Основні індикатори ефективності характеризуються на світовому ринку 

нафтопродуктів збалансованою системою ключових показників ефективності 

(англ. Key Performance Indicators, далі − KPI). У світовій практиці широко 

застосовують систему KPI для моніторингу виконання стратегічних рішень 

компанії, оперативного реагування та корегування стратегії. «У зарубіжній 
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практиці функціональні ключові показники ефективності, у свою чергу, 

поділяються на два напрямки – «розвідка і видобуток» і «нафтохімія і 

нафтопереробка» [3].  

Ефективність системи зростає з використанням ефекту масштабу, що 

пояснює існування високопотужних НПЗ, конкурентні переваги яким надають 

автоматизація процесів, використання великотоннажних апаратів, зниження 

ресурсоємності виробництва, а також операційних та капітальних видатків.  

Це пов’язано з такими тенденціями розвитку нафтопереробної галузі у 

розвинених країнах, як переважання великих НПЗ з комплексним 

високотехнологічним обладнанням для вторинної переробки нафтової 

сировини та модернізації нафтопереробних потужностей за рахунок 

устаткування для покращення якості кінцевої продукції, розширення 

виробництва моторного пального. Однак в країнах, які поступаються у 

технологічному відношенні провідним розвиненим країнам, питома вага 

первинної переробки залишається високою. Відмінність структури між 

розвиненими країнами та країнами з ринками, що формуються, демонструє 

відставання показника питомої ваги технологічних процесів з виробництва 

бензинів. Наприклад, Росія відстає від США більше ніж у 34 рази, від Західної 

Європи майже − у 32 рази та від Японії − у 7,3 разу (розраховано за даними [6]).  

Важливими чинниками сталого розвитку, які визначають трансформацію 

світового ринку нафтопродуктів, є рівень технологій та підвищення 

ефективності завдяки впровадженню інноваційних технічних, технологічних та 

організаційних рішень, оскільки ці чинники є взаємопов’язаними та 

складовими поступального розвитку. «Характерною ознакою для нафтових 

компаній та їх нафтопереробних секторів є консолідація технологічних і 

фінансових зусиль в умовах постійного коливання світових цін на нафту для 

підтримання належного рівня ефективності виробництва» [74, с. 135]. Однак з 

урахуванням завдання дослідження нами запропоновано виокремити KPI і в 

інших сегментах світового (мультилокального) ринку нафтопродуктів, а саме: 
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«транспортування і термінали», «трубопроводи», «маркетинг (роздрібна 

торгівля)», «морські перевезення», «нафтохімія» (див. табл. 1.9).  

Таблиця 1.9 

Система ключових показників ефективності (KPI) для основних складових 

світового ринку нафтопродуктів 

Складові світового ринку 

нафтопродуктів 

Індикатор 

Розвідка та видобуток 

нафти  

Витрати на пошуково-розвідувальні роботи, питомі витрати на 

пошуково-розвідувальні роботи, валовий видобуток сирої 

нафти, конденсату, коефіцієнт поповнення запасів, приріст 

видобутку сирої нафти, вартість активів, доходи, прибуток і 

повернення на вкладений капітал  

Нафтопереробка Обсяг переробки сирої нафти та іншої сировини, коефіцієнт 

використання потужностей, глибина переробки (маржа 

переробки) НПЗ, вихід світлих нафтопродуктів, вихід окремих 

нафтопродуктів (бензин, гас, мазут, дизельне паливо), 

капітальні витрати, ліквідність, фінансова стійкість, динаміка 

EBIDTA, динаміка рентабельності, вартість активів, доходи, 

прибуток і повернення на вкладений капітал 

Транспортування і 

термінали 

Обсяги поставок, пропускна спроможність терміналу, вартість 

активів, доходи, прибуток і повернення на вкладений капітал  

Трубопроводи Пропускна здатність трубопроводу, вартість активів, доходи, 

прибуток і повернення на вкладений капітал 

Маркетинг (роздрібна 

торгівля) 

продажі нафтопродуктів по країнах та регіонах, сегментація по 

видах споживачів, динаміка нетбек та експортної виручки, 

вартість активів, доходи, прибуток і повернення на вкладений 

капітал 

Морські перевезення Обсяг перевезених танкерами нафтопродуктів, вартість активів, 

доходи, прибуток і повернення на вкладений капітал 

Нафтохімія Обсяги нафтохімічного виробництва, вартість активів, доходи, 

прибуток і повернення на вкладений капітал 

Джерело: складено автором.  
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Наведемо перелік основних екологічних чинників та індикаторів, що 

мають бути враховані НПЗ: зміни клімату, споживання енергоресурсів, 

збереження біорізноманіття та екосистем, споживання прісної води, вплив на 

навколишнє середовище від зберігання, транспортування та споживання 

нафтопродуктів, утилізація відходів, консервація нафтопереробних 

потужностей після виведення з використання, масштаби викидів на 

корпоративному, регіональному або місцевому рівнях. Такі викиди від 

видобутку нафти залежать від нафтовіддачі пластів, а викиди в процесі 

нафтопереробки залежать від типу сирої нафти, що переробляється, 

технологічних процесів і асортименту нафтопродуктів.  

Основні чинники розвитку світової нафтопереробки в середньо- і 

довгостроковій перспективі будуть пов'язані зі сталим розвитком галузі: 

удосконалення процесів глибокої переробки нафти (каталітичний крекінг, 

гідрокрекінг, коксування), впровадження енергозберігаючих технологій, 

впровадження Smart систем на підприємствах нафтопереробки, удосконалення 

процесів, що підвищують якість нафтопродуктів (ізомеризація, алкілування, 

гідроочищення, риформінг).  

Оскільки нафтова та нафтопереробна промисловість має потенційно 

високий негативний вплив на навколишнє середовище, еколого-економічна 

детермінанта сталого розвитку займає чільне місце в стратегії сталого розвитку 

компаній та має враховувати взаємозв’язок із соціальними, технологічними та 

економічними наслідками. Короткий виклад екологічних проблем з 

індикаторами забруднення навколишнього середовища для аналізу основних 

аспектів сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів представлено в 

табл. 1.10.  



72 

 

Таблиця 1.10 

Еколого-економічні детермінанти сталого розвитку на світовому ринку 

нафтопродуктів 
Чинник Індикатор 

Зміна клімату і енергії 

 

 

Викиди парникових газів у процесі виробництва 

нафтопродуктів 

Викиди парникових газів у процесі споживання 

нафтопродуктів 

Енергоспоживання і 

енергоефективність  

Використання енергії у процесі виробництва нафтопродуктів 

Енергозбереження та енергоефективність виробництва 

Питома вага альтернативних джерел енергії у енергобалансі 

Енергозбереження та енергоефективність споживання 

нафтопродуктів 

Біорізноманіття та 

екосистеми 

Збереженість біорізноманіття та екосистем (індикатори 

Конвенції про біологічне різноманіття; індекси LPI, NCI, 

CIFOR, WCPA); використання різноманітних даних, 

результатів обліків у дикій природі, наявні у кожній з країн)  

Споживання та 

забруднення прісної 

води 

 

Забезпеченість виробництва прісною водою 

Забруднення ґрунтових вод 

Викиди забруднюючих речовин у річки та прісні водойми 

Теплове забруднення води 

Забруднення морської 

води 

Забруднення морських вод наземними джерелами 

Забруднення морських вод внаслідок транспортування 

нафтопродуктів 

Забруднення морських вод внаслідок видобутку нафти у 

шельфовій зоні та на морському дні 

Локальний вплив на 

навколишнє середовище 

 

Інші шкідливі викиди в атмосферу 

Забруднення навколишнього середовища в процесі зберігання 

нафтопродуктів (забруднення ґрунтів) 

Забруднення навколишнього середовища в процесі 

транспортування нафтопродуктів 

Відходи виробництва нафтопродуктів 

Виведення з експлуатації НПЗ 

Джерело: складено автором.  
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Розвиток світового ринку нафти пов’язаний з удосконаленням видобутку, 

виробництва, впровадженням енергозберігаючих технологій та з 

диверсифікацією джерел енергоресурсів. Під дію вимог сталого розвитку 

підпадають вартість видобутку, якісний склад видобутої нафти, технологічна 

здатність НПЗ, попит на нафтопродукти з боку традиційних та нових 

споживачів. Таким чином, такі перетворення визначають напрями та обсяги 

торговельних потоків на світовому ринку нафти та нафтопродуктів. Сталий 

розвиток на світовому ринку нафтопродуктів забезпечується завдяки зростанню 

потужності НПЗ, новим технологіям переробки нафти, формуванню 

стабільного попиту та споживання нафтопродуктів завдяки економічному 

зростанню, заохоченню традиційних споживачів та постачальників, виходу на 

ринок нових споживачів, територіальною диференціацією виробництва, 

зростанням ролі вторинних процесів, появі нових видів техніки, перевищенням 

обсягів виробництва над обсягами споживання, що визначає динаміку рівня цін 

та напрями глобального економічного розвитку тощо.  

 

Висновки до розділу 1  

 

1. 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.  

2. Основними детермінантами трансформації світового ринку нафти та 

нафтопродуктів на сучасному етапі розвитку, на відміну від попередніх етапів 

його розвитку, є фінансиалізація, інноваційні досягнення, інформатизація, 
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конкуренція з боку альтернативних видів палива, посилення екологічних вимог, 

вплив геоекономічних чинників та соціальних вимог.  

3. За результатами аналізу новітніх детермінант трансформації світового 

ринку нафтопродуктів та чинників сталого розвитку цього ринку визначено 

основний тренд розвитку світового ринку нафтопродуктів та виокремлено 

групи чинників трансформації світового ринку нафтопродуктів, які пов’язані 

відповідно з таким:  

 пропозицією нафти (географічне розташування, умови видобутку, 

технології видобутку, умови транспортування, ціна нафти відповідної якості);  

 попитом на нафтопродукти (географічна структура попиту, зміна 

асортименту попиту нафтопродуктів, вимоги до якості нафтопродуктів, 

наявність продуктопроводів, поява замінників нафтопродуктів (біопаливо), 

зміни структури транспорту, комерційні запаси у країнах ОЕСР; клімат у 

країнах – основних споживачах нафтопродуктів);  

 пропозицією нафтопродуктів (зміна структури нафтопереробки, 

географічне розташування НПЗ, їх модернізація, виробнича потужність, рівень 

автоматизації технологічних процесів, складність і комплексність обладнання, 

управлінські інновації);  

 реалізацією нафтопродуктів (формування великих незалежних мереж 

з торгівлі нафтопродуктами);  

 розвитком глобальної економіки та світових демографічних процесів 

(темп зростання світової/регіональної економіки; потреби промисловості, 

рівень добробуту населення, стан національних та міжнародного фондового 

ринків, віртуалізація світового фінансового ринку, частка економічно активного 

населення світу/країни);  

 геополітичними процесами (зміна пропозиції нафти на світовому 

ринку внаслідок встановлення або відміни ембарго, квотування видобутку).  

4. Для виявлення характеру зв’язку між факторами та здійснення 

кількісної оцінки запропонованої системи індикаторів досліджено вплив вимог 
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сталого розвитку на трансформацію світового ринку нафтопродуктів за 

допомогою авторської інтерпретації моделі ТСР. Для відображення специфіки 

світового ринку нафтопродуктів застосовано індикатори «тиску» (емісія 

вуглецевого еквівалента 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).  

5. Для виміру сталого розвитку нафтопереробної сфери економіки нами 

виокремлено ключові теми та запропоновано перелік підтем: економіко-

технологічна структура (підтеми: первинна та вторинна переробка нафти; 

торгівля (внутрішня та зовнішня), виробництво/споживання (підтеми: 

виробництво (видобуток) сирої нафти, споживання нафти, виробництво 

нафтопродуктів, споживання нафтопродуктів), екологічна (еко-інтенсивність, 

еко-ефективність, енергомісткість ВВП, енергомісткість ВВП загального обсягу 

всіх видів нафтопродуктів, енергомісткість ВВП за окремими 

нафтопродуктами)та соціальна(доступність нафтопродуктів для населення, 

розширення пропозиції асортименту нафтопродуктів, удосконалення умов та 

оплати праці співробітників ВІНК та НПЗ (рівень оплати праці, програми КСВ 

нафтопереробних компаній).  

 Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [148; 

150‒151; 156; 160].  

 



76 

 

 

РOЗДIЛ 2 

МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ CВIТOВOГО РИНKУ 

НАФТОПРОДУКТІВ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Тенденції формування механізму трансформаційних змін світового 

ринку нафтопродуктів в умoвax глoбaлiзaцiї 

 

Розглянемо динаміку основних параметрів розвитку світового ринку 

нафтопродуктів за регіонами та видами нафтопродуктів, а також механізми 

трансформаційних змін світового ринку нафтопродуктів в умoвax глoбaлiзaцiї. 

На рис. 2.1 показана динаміка загального виробництва нафтопродуктів на НПЗ 

регіонів світу за період з 1991‒2013 рр., 2014‒2015 рр. – прогнозні.  

 

Рис. 2.1. Виробництво нафтопродуктів на НПЗ регіонів світу 

(1991‒2013 рр., 2014‒2015 рр. – прогнозні), тис. бар. на день  
Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Як видно з рис. 2.1, на світовому ринку нафтопродуктів відбулись 

докорінні зміни у регіональній структурі виробництва нафтопродуктів. Так, 

простежується тенденція домінування на ринку НПЗ Азії та Океанії. Цей регіон 

був на третьому місці за обсягами виробництва, але з 1996 р. вже став другим, 
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випередивши НПЗ Європи, а з 2005 р. – посів перше місце, випередивши 

Північну Америку. І якщо виробництво на НПЗ Північної Америки незначно 

скоротилось внаслідок кризи у США, яка перетворилась на світову фінансово-

економічну кризу, та почало зростати прискореними темпами з 2010 р., 

виробництво на НПЗ Азії та Океанії демонструвало приріст, який мав з 2009 р. 

прискорені темпи. Інша тенденція світової пропозиції нафтопродуктів полягає у 

скороченні обсягів виробництва на європейських НПЗ, яке почалось з 2007 р., і 

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

її причиною.  

Коротко охарактеризуємо глобальний характер змін у світовій 

нафтопереробці. Розвиток світового ринку нафтопродуктів взаємопов’язаний з 

розвитком глобального нафтового ринку, який одним з перших у світі набув 

ознак глобальності завдяки функціонуванню потужних олігополістичних 

компаній. На рис. 2.2 зображено попит та пропозицію на світовому ринку 

нафти країн-членів ОЕСР (2011–2015 рр.).  

 

Рис. 2.2. Попит і пропозиція країн-членів ОЕСР (2011–2015 рр.), тисяч 

барелів на день  
Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Попит на нафту країн-членів ОЕСР протягом 2011–2015 рр. залишається 

практично на одному рівні, однак пропозиція нафти щороку зростає (див. рис. 
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2.2). Цей приріст забезпечують НПЗ Америки (див. табл. 2.1). Вартість 

видобутку, якісний склад видобутої нафти, технологічна здатність НПЗ, попит 

на нафтопродукти з боку традиційних та нових споживачів визначають 

напрями та обсяги торговельних потоків на світовому ринку нафти (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Динаміка розвитку ринку нафти країн ОЕСР (млн барелів на день)  
 2011 2012 1кв.  

2013 

2 кв. 

2013 

3 кв.  

2013 

4 кв. 

2013 

2013 1 кв.  

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

2014 1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв.  

2015 

4 кв. 

2015 

2015 

Попит в країнах ОЕСР 

Америка  24,0 23,6 23,8 23,9 24,3 24,3 24,1 23,9 23,6 24,2 24,5 24,0 24,0 23,8 24,3 24,6 24,2 

Європа (з урахуванням 

Естонії та Словенії) 

14,3 13,8 13,2 13,9 14,0 13,6 13,7 13,0 13,4 13,9 13,6 13,5 13,5 13,5 13,8 13,5 13,6 

Азія, Океанія 

та Ізраїль 

8,2 8,5 8,9 7,8 8,0 8,6 8,3 8,9 7,7 7,7 8,3 8,1 8,7 7,6 7,7 8,2 8,1 

Всього по ОЕСР 46,4 45,9 45,9 45,6 46,4 46,6 46,1 45,7 44,7 45,8 46,3 45,6 46,3 44,9 45,8 46,3 45,8 

Пропозиція країн ОЕСР 

Америка  14,6 15,8 16,8 16,6 17,3 17,8 17,1 18,1 18,7 19,1 19,6 18,9 19,7 19,4 19,2 19,4 19,4 

Європа  3,8 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,2 3,1 3,5 3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 3,3 

Азія Океанія  0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всього по ОЕСР 18,9 19,8 20,6 20,4 21,0 21,6 20,9 22,2 22,5 22,7 23,6 22,7 23,6 23,1 22,9 23,4 23,3 

* Вимірюються як поставки з НПЗ і первинні запаси, внутрішнє постачання, міжнародні морські бункери, 

перероблене паливо, сира нафта для прямого спалювання, нафта з некондиційних джерел та інші джерела 

поставок 

Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Як видно з табл. 2.1, обсяг світової торгівлі нафтою в 2015 р. зріс на 

1,3 %, або на 0,7 млн барелів на день, торгівля склала 62 % світового 

споживання, в порівнянні з 57% десять років тому. Америка нарощує як попит, 

так і постачання нафти. Однак Європа та ОЕСР у цілому демонструють 

незначне зниження коливання і попиту, і пропозиції нафти.  

Основним споживачем нафтопродуктів є транспорт, тому обсяг 

нафтопереробки тісно пов'язаний з чисельністю населення, кількістю 

автомобілістів, розвитком різних видів транспорту. На сьогодні великі нафтові 

держави намагаються збільшувати експорт саме нафтопродуктів, проте він не 

перевищує обсяг експорту сирої нафти. Регіональна структура попиту країн 
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ОЕСР свідчить про значні відмінності. Так, на країни ОЕСР, що розташовані в 

Америці, припадає 53%, у Європі − 29%, в Азії та Океанії − 18% (див. рис. 2.3).  

 

 

а)               б) 

Рис. 2.3. Регіональна структура а) попиту та б) пропозиції нафти країн 

ОЕСР (млн барелів на день), 2015 р.  

Джерело: побудовано за даними [107].  

 

При цьому попит країн, що не входять до ОЕСР, зростає. Це пояснюється 

індустріалізацією, прискореним економічним зростанням, поступовим 

зростанням доходів населення (а відтак і споживанням нафтопродуктів), 

перенесенням виробничих потужностей (особливо екологічно небезпечних) з 

країн ОЕСР. Динаміка зміни регіональної структури попиту на нафту країн, що 

не входять в ОЕСР протягом 2011‒2015 рр. свідчить про висхідний тренд 

Китаю, країни Близького Сходу, країн Латинської Америки, єдиним регіоном, 

що демонструє низхідну тенденцію є країни колишнього СРСР. При цьому на 

першому місці за обсягом попиту на нафту протягом періоду 2011‒2015 рр., 

представленого на рис. 2.4 знаходились інші (окрім членів ОЕСР) країни Азії, 

до яких відносяться країни Азії, окрім країн Близького Сходу, Китаю, країн 

колишнього СРСР, Ізраїлю, Нової Зеландії, Південної Кореї, Туреччини, Японії 

(рис. 2.4).  
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Рис. 2.4 Динаміка зміни регіональної структури попиту на нафту країн, що 

не входять в ОЕСР, (млн барелів на день), 2011‒2015 рр.  

Джерело: побудовано за даними [107].  
 

Як видно з рис. 2.4 країни Америки забезпечують 84% пропозиції нафти 

серед країн ОЕСР, країни Європи ‒ 14%, а країни Азії, Океанії ‒ лише 2% 

(розраховано за даними [107]). Оскільки, як зазначалось раніше (див. розд. 1), 

попит на нафту залежить від економічного зростання, очікування щодо попиту 

на ринку нафти залежать від економічного зростання окремих регіонів та 

світової економіки у цілому. Уповільнення зростання Китаю позначиться 

уповільненням зростання попиту на ринку нафти та нафтопродуктів, однак не в 

прямо пропорційній залежності. Оскільки в Китаї відбуваються розшарування 

суспільства, формування середнього класу, що супроводжується зростанням 

попиту на автівки, кондиціонери, інші прилади, а це призводить до зростання 

споживання енергоресурсів. На низькому рівні попит на сиру нафту країн 

Європи, які не є членами ОЕСР.  

З урахуванням прогнозів щодо економічного зростання світу можна 

погодитись з прогнозом Агенції енергетичної інформації США [107] щодо 

зростання світового споживання нафти в 2016 р. порівняно з показниками за 
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останні шість років. При цьому попит на нафту зростає більшими темпами у 

країнах, що розвиваються (див. табл. 2.1).  

Разом з тим спостерігається зростання пропозиції нафти з країн, які не 

входять до ОЕСР. Динаміка пропозиції нафти протягом 2011‒2015 рр. з країн, 

які не є членами ОЕСР, відображена на рис. 2.5.  

 
Рис. 2.5. Динаміка пропозиції нафти з країн, які не входять до ОЕСР (млн 

барелів на день) 

Джерело: побудовано за даними [107]. 

 

Як видно з рис. 2.6, пропозиція нафти країн-нечленів ОЕСР формується 

країнами колишнього СРСР (найбільше, Росією, Казахстаном, 

Туркменистаном, Азербайджаном). Майже збігаються обсяги пропозиції нафти 

країн Латинської Америки, Китаю, незначно поступаються сумарні обсяги 

пропозиції інших країн Азії, Близького Сходу, Африки, країн Європи, які не 

входять до ОЕСР. Незважаючи на падіння світових цін у 2015 р. у два рази, з 

червня 2014 р., ОПЕК не знизила виробництво нафти. Це пояснюється 

бажанням не втратити частку ринку і змусити до скорочення видобутку 

виробників з більш високою собівартістю. Аналітики оцінюють позитивно для 

інтересів Саудівської Аравії наслідки її стратегії не зменшувати обсяги 

видобутку та продажів на світовому ринку нафти, в той час як ціни різко 
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знизились внаслідок різкого збільшення пропозиції нафти з боку США, а також 

Канади. Регіональна структура пропозиції нафти країн-нечленів ОЕСР у 2015 р. 

представлена на рис. 2.6.  

 

 

Рис. 2.6. Регіональна структура пропозиції нафти країн-нечленів ОЕСР 

(млн барелів на день), 2015 р.  

Джерело: побудовано за даними [107]. 

 

На сьогодні головними експортерами нафти є Саудівська Аравія  17,6%, 

від загального обсягу експорту, а також США та Росія. Однак не лише обсяги 

експорту визначають можливість країни впливати на світовий ринок. 

Фінансиалізація світової економіки, фізичні запаси нафти, технологічний 

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

нафти сьогодні мають дві країни: США та Саудівська Аравія.  

Дані щоденного виробництва вторинних нафтопродуктів у країнах з 

різним рівнем розвитку свідчать про скорочення виробництва з 2007 р. в 

країнах-членах ОЕСР (в основному за рахунок виведення з експлуатації 

європейських НПЗ). Закриття НПЗ в Європі пов’язано з надлишковими 

потужностями. Спостерігається тенденція зближення обсягів виробництва 

нафтопродуктів країн з різним рівнем розвитку (див. рис. 2.7). Скорочення 

розриву між цими групами країн спостерігається з 2009 р. по теперішній час.  
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Рис. 2.8 Динаміка виробництва нафтопродуктів країнами з різним рівнем 

розвитку, по групах країн (1991−2014 рр.), тисяч барелів на день  

Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Так, «надлишкові потужності в Європі становлять 1 млн барелів на день, і 

очікується, що до 2020 р. ця цифра збільшиться до 1,5 млн барелів на день, що 

еквівалентно потужності шести НПЗ середнього розміру» [184]. Динаміка 

валового внутрішнього споживання нафтопродуктів у ЄС протягом 1990‒2014 

рр. представлена на рис. 2.8.  

 

 
Рис. 2.8. Динаміка валового внутрішнього споживання нафтопродуктів у 

ЄС, 1990−2014 рр., тисяч тонн нафтового еквівалента  

Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Іншою причиною закриття є жорсткі екологічні вимоги до технологічних 

процесів, нафтопродуктів та обладнання, яке використовує нафтопродукти, 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.  



84 

 

Порівняння питомої ваги споживання нафтопродуктів у валовому 

енергоспоживанні країн ЄС, яке розраховано як сума первинної продукції, 

продукції нафтопереробки, експортного сальдо, зміни запасів та обсягів, що 

зберігаються у бункерах, у 1991, 2003, 2014 рр. свідчить про загальну 

тенденцію зниження питомої ваги нафтопродуктів з року в рік. Винятком є 

Бельгія, Чехія, Нідерланди, Польща, Сербія і Косово, в яких споживання 

нафтопродуктів зросло (див. рис. 2.9).  

 

 

Рис. 2.9. Динаміка питомої ваги споживання нафтопродуктів у валовому 

енергоспоживанні країн ЄС, 1991, 2003, 2014 рр., %  

Джерело: побудовано за даними [109].  

 

В Естонії споживання нафтопродуктів з 1991 по 2014 рр. скоротилось на 

13 %, а за 11 років з 2003 по 2014 рр. − на 4%, у Франції відповідно − на 7 та 3% 

(див. рис. 2.9), а у 2015 р. обсяг споживання нафтопродуктів знизився і майже 

досяг рівня 1985 р. [172]. На той же час в Польщі різниця в бік збільшення 

питомої ваги нафтопродуктів з 1991 по 2014 рр. становила 11%, а в Албанії − 

20% (рис. 2.10).  

Одним з чинників споживання таких нафтопродуктів, як бензин та 

дизельне паливо є використання автотранспорту. Зазначимо значний тиск на 
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навколишнє середовище від забруднення пересувними джерелами. Тому 

загальною тенденцією, що визначає кон’юнктуру на ринку нафтопродуктів, є 

посилення екологічних вимог до якості бензинів, з одного боку, та зростання 

питомої ваги транспорту, що використовує дизельне паливо (так звана 

дизелізація), з іншого. На рис. 2.10 зображена динаміка показника 

автомобілезації населення ЄС, зокрема, кількість автомобілів на 1000 осіб у 

країнах ЄС-27 зростала до 2009 р. та 2010 р. почала знижуватись внаслідок 

слабких темпів виходу з кризи та високих цін на нафту і нафтопродукти.  

 

 
Рис. 2.10 Динаміка показника автомобілезації (1991‒2012 рр.) для ЄС‒27  

Джерело: побудовано за даними [110].  

 

Отримання НПЗ США дешевої сланцевої нафти спричинило збільшення 

обсягів нафтопереробки та експорту американських нафтопродуктів, тобто 

зростання конкуренції на традиційних експортних ринках для європейських 

виробників нафтопродуктів (ринки країн Північної Америки та Африки). У 

цьому регіоні відбувається зниження рентабельності, що спричинило кризу 

конкурентоспроможності компаній. Зокрема, протягом 2014 р. європейські НПЗ 

працювали з середньою маржою нижче рівня рентабельності [184].  

У той же час країни, які не є членами ОЕСР, збільшують обсяги 

виробництва нафтопродуктів. Це пов’язано з тим, що ВІНК посилюють сегмент 

нафтопереробки у власній структурі. Таке рішення обумовлене багатьма 
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завданнями, які ставлять перед собою уряди цих країн: по-перше, намагання 

зменшити залежність від зовнішнього постачання нафтопродуктів, по-друге, 

цілеспрямована політика збільшення доданої вартості власного виробництва, 

по-третє, бажання посилити власне економічне зростання.  

Еволюцію світового ринку нафти та нафтопродуктів з точки зору 

ключових факторів попиту і пропозиції на кожному з них представимо у табл. 

2.2.  

Таблиця 2.2 

Еволюція світового ринку нафти і нафтопродуктів  

 

Етап Характерні риси 

1928‒1947 - Монопольний ринок фізичної нафти;  

- домінування семи міжнародних нафтових компаній (МНК);  

- «однобазове» ціноутворення на нафту за Ачнакарською угодою 1928 р. 

(«від виробника до споживача» за принципом «вартість плюс» за 

формулою «Мексиканська затока плюс фрахт»);  

- трансфертне ціноутворення на сиру нафту компаній МНК;  

- переважання технологій термічного крекінгу;  

- поява у 1936 р. каталітичного крекінгу;  

- висока маржа нафтопереробних підприємств завдяки трансферному 

ціноутворенню;  

- ціни монопольно встановлюються ВІНК МНК згідно з довгостроковми 

традиційними концесіями  

1947‒1949 - Під тиском оптимізації державних витрат на енергозабезпечення Європи 

за «Планом Маршалла» перехід МНК до «двобазової» системи цін («дві 

затоки плюс фрахт»), формування «нейтральної точки» в районі Мальти та 

її зміщення у 1949 р. у м. Нью-Йорк 

1949‒1965 - Неконкурентний ринок фізичної нафти;  

- домінування семи компаній МНК;  

- «двобазова» система цін у міжнародній торгівлі сирою нафтою;  

- ціноутворення «вартість плюс» на сиру нафту, «нет-бек від вартості  

заміщення» ‒ на нафтопродукти;  

- утворення в 1960 р. ОПЕК;  

- ціни монопольно встановлюються ВІНК МНК згідно з довгостроковми 

традиційними концесіями 

1965‒1973 - Формування країнами ОПЕК політики обмеження пропозиції та 

підвищення питомої ваги ОПЕК у привласненні прибутків у міжнародній 

торгівлі нафтою, часткова монополія встановлення ціни нафти  
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Продовження таблиці 2.2 

1973‒1986 - Перехід від неконкурентного до конкурентного ринку фізичної нафти;  

- домінування картелю 13 держав (ОПЕК) – максимізація у 1981 р. доходів 

від продажу нафти;  

- нафтові шоки (1973–74 та 1979–80 рр.); 

- контрактне і спотове ціноутворення;  

- закономірності розвитку нафтової галузі (баланс попиту-пропозиції на 

сиру нафту);  

- основні гравці ‒ учасники фізичного ринку нафти;  

- зростання питомої ваги легкої аравійської нафти на світовому ринку 

нафти 

1973‒1986 - Зниження попиту на нафту з боку країн ОЕСР внаслідок заходів 

енергозбереження та нових технологій;  

- ціноутворення «FOB плюс фрахт»;  

- перехід до біржового ціноутворення 

1986‒1992 - конкурентне співіснування розвиненого ринку фізичної нафти і 

несформованого ринку нафтових деривативів;  

- коммодітізація ринку нафти;  

- перехід основної частини нафтової ренти від продавців нафти до країн-

імпортерів завдяки оподаткуванню нафти та нафтопродуктів;  

- скорочення граничних витрат на видобуток нафти;  

- біржове ціноутворення на сиру нафту;   

- формування глобального ринку нафтових деривативів і його інститутів на 

основі інститутів фінансових ринків;  

- поступовий перехід до домінування ринку нафтових деривативів у 

ціноутворенні на нафту на фізичному ринку;  

- концепція «коридору ціни» 

1993‒2004 -Зростання питомої ваги виробників нафти, не членів ОПЕК;  

- перехід основної частини нафтової ренти від продавців нафти до країн 

імпортерів завдяки оподаткуванню нафти та нафтопродуктів;  

- скорочення граничних витрат на видобуток нафти;  

- біржове ціноутворення на сиру нафту (три основні міжнародні біржі Нью-

Йорк, Лондон, Сінгапур);  

- зростання цін на нафту та нафтопродукти 2003-2004 рр. та «ефект 

доходу»;  

- ціноутворення CIF мінус витрати на постачання;  

- формування глобального ринку нафтових деривативів і його інститутів на 

основі інститутів фінансових ринків;  

- зниження залежності секторів економіки розвинених країн від ціни 

нафтопродуктів;  

- поступовий перехід до домінування ринку нафтових деривативів у 

ціноутворенні на нафту на фізичному ринку 
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Продовження таблиці 2.2 
2004‒2008 - Високі темпи зростання світового попиту на нафту – до 3,4% (темпи 

попиту на нафту в Китаї – 16%);  

- зростання ціни нафти при одночасному зниженні оподаткування 

нафтопродуктів у країнах ОЕСР;  

- «фінансиалізація» ринку нафти;  

- великомасштабні злиття нафтових та нафтопереробних компаній;  

- утворення стратегічних альянсів;  

- дефіцит потужностей для нафтопереробки сірчаної нафти; 

- паперовий ринок домінує за обсягами нафтової торгівлі;  

- сформовані глобальні інститути паперового ринку нафти, що 

забезпечують його функціонування в режимі цілодобово сім днів на 

тиждень;  

- перетворення ринку паперової нафти в сегмент (несуттєвий) глобального 

фінансового ринку;  

- очікування фінансових гравців, баланс попиту-пропозиції на пов'язані з 

нафтою фінансові деривативи в рамках короткого часового проміжку 

2008 ‒ по 

теперішній 

час 

- Конкурентне співіснування розвинених ринків фізичної нафти та 

нафтових деривативів;  

- «паперовий» ринок домінує за обсягами нафтової торгівлі;  

- ціни на нафту формуються за межами власне нафтового ринку (на 

ненафтових фінансових ринках) переважно ненафтовими спекулянтами; 

- ціна ФОБ на ринку фізичної нафти формується за методом «нет-бек» від 

котирувань ринку паперової нафти ‒ від ф'ючерсних нафтових котирувань, 

що визначаються кон'юнктурою ринку нафтових фінансових деривативів;  

- зміна регіональної структури нафтопереробного виробництва та 

споживання (зниження обсягів нафтопереробки в ЄС, зростання в країнах 

Азії, Африки, Північної Америки);  

- посилення регуляторного надзору за ризикованими операціями компаній 

завдяки закону про прозорість і підзвітність операцій на Уолл-Стріт (Wall 

Street Transparency and Accountability Act, 2010) та закону Додда-Франка 

(Dodd-Frank Act, 2010), що вступив в силу 14.07.2011;  

- зростання питомої ваги сланцевої нафти у світовій пропозиції, що змінило 

вимоги до продуктової та географічної структури нафтопереробних 

потужностей;  

- зростання концентрації та сумарного обсягу нафтопереробних 

потужностей світу;  

- середньосвітове зростання індексу Нельсона 

Джерело: складено за [14, с. 97‒100; 61; 87] 

 

Відбуваються структурні зміни у кількості та потужності діючих НПЗ. 

Наприклад, у світі знизилася чисельність НПЗ з 743 у 2001 р. до 661 у 2010 р. 

Проте потужності з переробки зросли за той же період з 4170 до 4585 млн тонн, 



89 

 

або на 415 млн т. Топ-25 власників НПЗ володіють 50% світових 

нафтопереробних потужностей [185]. Найкритичнішою є ситуація в ЄС. Так, на 

думку експертів «з 79 заводів, які працюють в Європі (авт. ред. у 2015 р.), 20 

чи 30 може бути закрито протягом найближчих 25 років» [184]. 

Закриватимуться в першу чергу самостійні НПЗ, нафтопереробні потужності 

ВІНК будуть скорочуватись без закриття підприємств. Це спричинено, серед 

іншого, з соціальними зобов’язаннями великих корпорацій, а саме такими є 

ВІНК, у рамках КСВ перед працівниками, місцевими громадами та урядами 

європейських країн.  

У структурі транспортування нафти найбільшу питому вагу за обсягами 

займають морські шляхи (за даними BP Statistical Review of World Energy. June 

2015 [172]). Низька вартість транспортування сирої нафти підвищує 

привабливість її переробки ближче до споживачів, або нафтопродуктопроводів 

та до морських портів. У табл. 2.3 показано прогноз глобального попиту на 

ринку нафтопродуктів, який відтворює тенденцію основних напрямків 

структурних змін у глобальному попиті на ринку нафтопродуктів.  

Таблиця 2.3 

Прогноз глобального попиту на ринку нафтопродуктів 
Нафтопродукти Глобальний попит (млн бар/день) по роках Частка, % 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2010 2035 

Легкі продукти:  

етанол 9,0 9,5 9,9 10,2 10,4 10,7 10,4 9,8 

лігроїн 5,7 6,4 7,1 7,8 8,4 9,1 6,6 8,3 

газолін 21,4 22,5 23,7 24,9 26,1 27,1 24,6 24,7 

Середні 

дистиляти: 

 

керосин 6,5 7,0 7,3 7,6 8,0 8,3 7,5 7,6 

дизель/газойль 25,2 28,7 32,0 33,8 35,3 36,5 29,0 33,3 

Важкі продукти:  

мазут 9,2 8,6 7,4 7,2 6,9 6,5 10,6 5,9 

інші 9,9 10,2 10,3 10,5 10,8 11,4 11,4 10,4 

Загалом 86,8 92,9 97,8 102,0 105,8 109,7 100,0 100,0 

Джерело: [140; 172].  
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У структурі попиту нафтопродуктів зростає питома вага дизельного 

палива та зменшується питома вага мазуту. Основним споживачем 

нафтопродуктів є транспорт, тому обсяг нафтопереробки тісно пов'язаний з 

попитом нафти з боку транспорту.  

Споживання нафтопродуктів та питома вага споживання кожного виду 

нафтопродуктів у валовому споживанні ПЕР країни (%) суттєво відрізняються у 

розвинених країнах від країн з ринками, що формуються (табл. 2.4, 2.5). США 

має найвищі абсолютні показники споживання за досліджуваними видами 

нафтопродуктів, валовий обсяг споживання в цій країні перевищує сумарні 

показники решти членів G7 (табл. 2.4), у 2,4 разу перевищує валове споживання 

нафтопродуктів Китаєм та майже на третину ‒ сумарний обсяг валового 

споживання країнами БРІКС (табл. 2.5, 2.6). Особливістю США є широке 

використання автотранспорту, що має прояв у високій питомій вазі (15,8%) 

споживання бензину серед інших моторних палив та ПЕР.  

Таблиця 2.4 

Споживання нафтопродуктів у країнах G7 (ТДж) та  

питома вага споживання кожного виду нафтопродуктів  

у валовому споживанні всіх ПЕР країни (%)  

 
Країна Дизельне 

паливо 

Бензин Реактивне 

паливо 

Легкий 

мазут 

Мазут Валове 

спожи-

вання всіх 

видів ПЕР, 

ТДж 

ТДж % ТДж % ТДж % ТДж % ТДж % 

США 4679405,1 4,7 15846339 15,8 2282326 2,3 2863811 2,9 952663,3 0,9 100299270,5 

Японія 888701,9 3,8 1900392,7 8,2 344819 1,5 886601, 3,8 1627408,1 7,0 23135511,2 

Німеччина 1238709,3 7,8 1013275,9 6,4 455254 2,9 902406 5,7 197925,8 1,2 15834219,3 

Франція 1276971,1 10,3 346196,1 2,8 222440 1,8 617662 5,0 191395,5 1,5 12455239,4 

Канада 470470,7 3,8 1349805,7 10,9 327350 2,6 611551 4,9 220650,3 1,8 12395861,6 

Великобританія 860034,1 9,0 707246,4 7,4 237167 2,5 322018 3,4 184174,2 1,9 9561702,5 

Італія 5016,00 11,7 460335,6 5,8 257532 3,2 259033 3,2 366078,7 4,6 7987067,7 

Джерело: складено і розраховано за [181].  

 

Іншою особливістю споживання енергоресурсів у цій країні є низька 

питома вага мазуту, що пов’язано зі структурою економіки, яка відповідає 
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ознакам інформаційного суспільства, та структурою американського ПЕР. На 

другому місці за обсягами споживання нафтопродуктів серед країн G7 

знаходиться Японія, особливістю економіки якої є висока питома вага 

споживання мазуту (7%) у валовому споживанні всіх видів ПЕР порівняно з 

іншими членами G7. На останньому місці серед країн G7 знаходиться Італія, 

особливістю якої є найвища в групі питома вага у структурі споживання ПЕР 

дизельного палива (11,7%). Італія є одним із провідних імпортерів сирої нафти 

в світі та володіє найбільшими у Європі НПЗ.  

Серед країн з ринками, що формуються, країни БРІК мають потужні 

економічні системи, світове лідерство по багатьох напрямах економічного 

розвитку, порівняно високі темпи зростання. Серед цих країн Китай споживав у 

абсолютних обсягах найбільше нафтопродуктів ‒ 11160148,3 ТДж, що 

становить 53,4% від споживання країн БРІК та у три рази перевищує 

споживання Індії, в 3,2 разу ‒ Росії, та в 4,4 разу ‒ Бразилії (див. рис. 2.11).  

 

Валове споживання нафтопродуктів (дизельного палива, бензину, мазуту, легкого 

мазуту, реактивного палива), ТДж
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Рис. 2.11. Валове споживання нафтопродуктів (дизельного палива, бензину, 

мазуту, легкого мазуту, реактивного палива) у країнах з різним рівнем 

економічного розвитку, ТДж  
Джерело: побудовано за власними розрахунками на основі даних [181].  

 

На відміну від розвинених країн, в країнах з ринками, що формуються, 

високі показники енергоємності ВВП супроводжуються високою емісією СО2 

по цих же видах ПЕР. Питома вага нафтопродуктів у валовому споживанні всіх 
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видів ПЕР КНР становить 11%. У структурі споживання нафтопродуктів у 

Китаї за абсолютними показниками переважає легкий мазут, який у загальній 

структурі споживання ПЕР має питому вагу 3,4%, бензин ‒ 2,7%, дизельне 

паливо ‒ 2,5% (див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Споживання нафтопродуктів у країнах БРІКС* (ТДж)  

та питома вага споживання кожного виду нафтопродуктів у валовому 

споживанні всіх ПЕР країни, % 

Країна 

Дизельне 

паливо 
Бензин 

Реактивне 

паливо 
Легкий мазут Мазут 

Валове 

споживання 

всіх видів 

ПЕР, ТДж ТДж % ТДж % ТДж % ТДж % ТДж % 

Бразилія 1173107,7 11 616477,5 5,7 49216,9 0,5 395536,3 3,7 324610,5 3,0 10736545,3 

Росія 575475,6 1,7 1397902,0 4,1 343047,2 1,0 612630,6 1,8 571919,9 1,7 33789573,6 

Індія 1219111,5 4,2 574246,4 2,0 41340,6 0,1 1353895,3 4,6 479353,1 1,6 29270730,3 

Китай 2517679,4 2,5 2640533,1 2,7 1093188,7 1,1 3375566,6 3,4 1533180,5 1,5 99448366,0 

*відсутні релевантні дані щодо споживання нафтопродуктів у Південно-Африканської 

Республіці (ПАР) 

Джерело: складено і розраховано за [181]. 

 

Основними тенденціями розвитку ринку світової нафтопереробки у 

відповідності до тенденцій кон’юнктури, географічної концентрації, рівня 

технологій та впливу сталого розвитку є: 

 переважання нафти у структурі первинних енергоресурсів світової 

економіки, але зменшення її питомої ваги;  

 лідерами нафтовидобутку є Саудівська Аравія, Росія, США, а 

найбільшими споживачами  США, Китай, Японія;  

 відсутність прямої залежності між обсягами видобутку нафти, ціною 

нафти та ціною нафтопродуктів;  

 вимоги сталого розвитку спричинили явище «дизелізації» зростання 

питомої ваги дизельного палива у структурі попиту та пропозиції на світовому 

ринку нафтопродуктів;  

 використання легкої сланцевої нафти на НПЗ призводить до 

витіснення легкої та середньої конвенційної нафти, що призводить до зміни 

географічної структури міжнародної торгівлі нафтою;  
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 у структурі випуску нафтопереробки розвинених країн істотно зросла 

глибина нафтопереробки, що зменшує потреби у сирій нафті, зменшує 

навантаження на навколишнє природне середовище. На рис. 2.12 схематично 

представлені основні взаємозв’язки на світовому ринку нафтопродуктів.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Джерело: складено автором 

Рис. 2. 14. Взаємозв’язки на світовому ринку нафтопродуктів 

 

 

Рис. 2.12 Взаємозв’язки на світовому ринку нафтопродуктів 
Джерело: складено автором 
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Як видно з рис. 2.12, світовий ринок нафтопродуктів трансформується під 

дією багатьох галузевих та міжнародних чинників. Наявні взаємозв'язки між 

елементами та компонентами світового ринку нафтопродуктів формують 

механізм, рушійними силами якого є вплив цінових та нецінових факторів. 

Характерними його ознаками є взаємозв'язок з глобальним ринком нафти, 

вплив вимог сталого розвитку, згруповані у соціальні, економічні, технологічні 

та екологічні категорії, кожна з яких має свої завдання, критерії, інструменти 

реалізації. Аналіз показав, що має місце суттєва різниця структури споживання 

нафтопродуктів за регіональною ознакою, що пов’язано з запасами викопного 

палива, можливостями транспортування, особливостями економіки країни. 

Технологічні інновації у нафтопереробці розвинених країн знижують 

собівартість та дають змогу гнучко реагувати НПЗ на зміну ринкової 

кон’юнктури, що спричинило зміну напрямів світових торговельних потоків 

нафтопродуктів (США створює конкуренцію на ринках бензину і дизеля країн 

Північної та Південної Америки, витісняє європейські нафтопродукти з 

власного ринку, що є причиною зниження маржі до рівня собівартості та 

закриття нерентабельних європейських НПЗ;  

 технологічні інновації призвели до трансформації географічної 

структури ринку нафтопродуктів, коли найбільший приріст споживання і 

виробництва нафтопродуктів демонструють країни з ринками, що формуються 

регіону АТР;  

 підвищення екологічних стандартів посилює конкурентні переваги 

розвинених країн.  

У результаті аналізу трансформації світового ринку нафтопродуктів у 

вимірах сталого розвитку у країнах та групах країн з різним рівнем добробуту 

на основі оцінки ефективності енергоспоживання, розрахунків енергоємності 

ВВП та еко-інтенсивності за окремими видами нафтопродуктів, порівняння 

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) виявлено, що 
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країни з ринками, що формуються, на сучасному етапі не спроможні 

реалізувати вимоги сталого розвитку, оскільки їх інституційні умови не 

сприяють досягненню балансу інтересів основних учасників локального ринку 

нафтопродуктів, технологічний базис економіки енерговитратний та фізично 

застарілий порівняно з розвиненими країнами.  

 

 

 

2.2. Параметри сталого розвитку у механізмі трансформації світового 

ринку нафтопродуктів 

 

Критерії параметрів сталого розвитку залишаються невизначеними на 

галузевому рівні попри те, що необхідність розробки відповідних критеріїв та 

показників розпочалась двадцять роки тому після прийняття глобальної 

програми «Порядок денний на XXI століття», в якій зазначалось: «З метою 

створення надійної основи для процесу прийняття рішень на всіх рівнях і 

сприяння полегшенню саморегульованої стійкості комплексних екологічних 

систем і систем розвитку необхідно розробити показники сталого розвитку» 

[63, с. 15; 92]. Параметри сталого розвитку мають стати ключовою ланкою 

оцінки. На думку ряду авторів вони повинні відповідати таким основним 

вимогам: комплексно відображати економічні, соціальні та екологічні аспекти 

розвитку; спиратися на наявну інформаційну базу офіційної статистики; мати 

кількісне вираження, досить просту і однозначну інтерпретацію; бути 

порівнянними в міжнародному плані, в статиці та динаміці (див. : [87; 89‒90; 

93; 126‒129; 133; 141; 154; 171‒173; 195] та ін.).  

Застосування системного підходу до параметрів сталого розвитку на 

світовому ринку нафтопереробки передбачає баланс економічної, 

технологічної, соціальної та екологічної сфер суспільства. У цьому контексті 

нами розрахована енергоємність ВВП та еко-інтенсивність (емісія СО2 у ВВП) 

за окремими видами нафтопродуктів у країнах з різним рівнем економічного 
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розвитку у порівнянні для розвинених країн (країни G7) та країн з ринками, що 

формуються (країни БРІКC).  

У табл. 2.6 представлені результати розрахунків для країн G7, які свідчать 

про залежність енергоємності від структури у ПЕБ країни, рівня технологічного 

розвитку.  

Таблиця 2.6 

Енергоємність ВВП за окремими видами нафтопродуктів  

та емісія СО2 від використання окремних видів нафтопродуктів на душу 

населення країн G7 
Країна Енергоєм-

ність ВВП 

по 

дизельному 

паливу (ТДж 

/ дол. США) 

Енергоєм-

ність ВВП 

по бензину 

(ТДж / дол. 

США) 

Енергоєм-

ність ВВП 

по мазуту 

(ТДж / дол. 

США) 

Емісія СО2 

по дизель-

ному паливу 

у ВВП (1000 

т / дол. 

США) 

Емісія СО2 

по бензину у 

ВВП (1000 т 

/ на дол. 

США) 

Емісія СО2 

по мазуту у 

ВВП (1000 

т / дол. 

США) 

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 [181; 189; 226; 228].  

 

Так, найвищий показник енергоємності ВВП Японії по мазуту пов’язаний 

з тим, що ПЕБ Японії переважає нафта, а основну частку електроенергії 

виробляють ТЕС. Однак висока якість нафти, яку постачають до Японії, в 

основному ОАЕ, Саудівська Аравія та Індонезія і висока глибина її переробки 

обумовили відносно низькі показники емісії СО2 у ВВП країни. Найнижчий 

показник енергоємності по мазуту демонструє Німеччина, в ПЕБ якої 

переважає імпортована нафта, однак значна питома вага генеруючих 

потужностей припадає на атомну енергетику. Низькі показники емісії СО2 по 

досліджуваних видах нафтопродуктів у ВВП цієї країни обумовлені 
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застосуванням високих технологій у переробці нафти та високим рівнем їх 

енергоефективності.  

У табл. 2.7 наведені результати розрахунків для країн БРІКС. Так, 

показники енергоємності по досліджуваних видах нафтопродуктів у ВВП країн 

БРІКС значно вищі, ніж у розвинених країнах (відсутні релевантні дані по 

окремих видах нафтопродуктів ПАР). Значно нижчий розвиток передових 

технологій, інформаційного суспільства в цих країнах, коли в структурі 

економіки промисловість має вищу питому вагу, що попри високі темпи 

зростання відбивається у перевищенні в рази енергоємності ВВП у порівнянні з 

країнами G7.  

Таблиця 2.7 

Енергоємність ВВП за окремими видами нафтопродуктів 

та емісія СО2 від використання окремних видів нафтопродуктів на душу 

населення країн БРІКC* 
 Енерго-

ємність ВВП 

по 

дизельному 

паливу (ТДж 

/ дол. США) 

Енергоєм-

ність ВВП 

по бензину 

(ТДж / дол. 

США) 

Енергоєм-

ність ВВП 

по мазуту 

(ТДж / дол. 

США) 

Емісія СО2 

по дизель-

ному 

паливу у 

ВВП (1000 т 

/ дол. США) 

Емісія СО2 по 

бензину у 

ВВП (1000 т / 

дол. США) 

Емісія СО2 

по мазуту у 

ВВП (1000 т 

/ дол. США) 

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 

* відсутні релевантні дані по окремих видах нафтопродуктів ПАР.  

Джерело: розраховано за [181; 189; 226; 228].  

 

Найгірші показники енергоємності ВВП по мазуту (455,84 ТДж / дол. 

США) та по бензину (1114,18 ТДж / дол. США) у Росії. Поясненням такого 

значення енергоємності ВВП по мазуту є, з одного боку, висока питома вага 

ТЕС у загальному обсязі генеруючих потужностей Російської Федерації, а з 

іншого – відставання у ефективності використання енергії, низькі показники 

енергозбереження у житлово-комунальній сфері. Високі значення 
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енергоємності ВВП по бензину обумовлені специфікою автотранспорту в Росії. 

Росія демонструє найгірші показники емісії СО2 у ВВП по бензину та мазуту 

серед країн БРІК. Представлені результати розрахунків свідчать про залежність 

енергоємності ВВП від структури ПЕБ країни, рівня розвитку передових 

технологій, інформаційної економіки. Разом з тим високі показники 

енергоємності ВВП за окремими видами нафтопродуктів у розвинених країнах 

супроводжуються низькими показниками емісії СО2, що обумовлено високими 

технологіями у переробці нафти та високим рівнем енергоефективності та 

енергозбереження. В країнах з ринками, що формуються, показники 

енергоємності ВВП значно перевищують аналогічні показники розвинених 

країн, що супроводжуються високою емісією СО2 по цих же видах ПЕР. На 

відміну від розвинених країн, в країнах з ринками, що формуються, високі 

показники енергоємності ВВП супроводжуються високою емісією СО2 по цих 

же видах ПЕР. Ефективне зниження рівнів емісії СО2 може бути досягнуте за 

рахунок дієвої роботи світових лідерів нафтопереробки.  

Так, Saudi Aramco, Газпром, Petrobras, Роснефть видобувають кожна 

більше, ніж лідер серед найбільших публічних компаній за версією Форбс 

ExxonMobil. Найбільшими ВІНК світу за чисельністю зайнятих є Газпром і 

Petrochina. Однак за показниками ефективності ННК поступаються публічним 

компаніям. Такі супермейджори, як ExxonMobil, Royal Dutch Shell та BP за 

відношенням нафтопереробки до видобутку нафти випереджають ВІНК країн з 

ринками, що формуються. Це можна пояснити, з одного боку, надзвичайно 

великими запасами вуглеводнів у ННК, а також технологічними перевагами 

супермейджорів, які підвищують рентабельність за рахунок реалізації продукції 

з вищою доданою вартістю. Наприклад, ExxonMobil має показник відношення 

нафтопереробки до видобутку нафти в сім разів вищий, ніж Saudi Aramco. 

Тобто поглиблення переробки первинних нафтопродуктів і отримання з них 

якісних вторинних нафтопродуктів із суттєвим зростанням доданої вартості та 

багатократним зростанням ціни є важливим чинником сталого розвитку 

нафтопереробних компаній. Реалізація стратегії глибокої переробки нафти 
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сприяє стабілізації виробництва та покращенню соціально-економічного стану 

країни у цілому.  

За величиною доступних запасів вуглеводнів та величиною видобутку 

вуглеводнів світовими лідерами є ВІНК (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8  

Показники діяльності окремих ВІНК країн, 

що розвиваються, та супермейджорів 

Джерело: складено за [119‒120; 185‒186; 227; 236‒245].  

 

Сировинна спрямованість компаній обмежує гнучкість стратегій експорту 

нафти і газу та в кінцевому підсумку призводить до зниження життєвого рівня 

населення.  

Компанії Видобуток 

вуглеводнів 

млн барелів 

н. е.  

Чисельність 

зайнятих 

Видобуток 

на одного 

зайнятого, 

барелів н. е.  

Відношення 

нафтепере-

робки до 

видобутку 

нафти, % 

Виручка на 

барель 

видобутку 

вуглеводнів, 

дол. США 

Saudi Aramco 4196,54 57283 73259,7804 28,1 н. д.  

Газпром 3748,45 459500 8157,67 96,36 44 

Petrobras 2540,3 86111 29500,30 108,89 55,7 

Роснефть 1778,65 228000 7801,10 47,2 65,8 

Petrochina 1400 544083 2573,14 106,37 308,6 

KPC 1180,06 25162 46898,50 35,1 н. д.  

Лукойл 839,33 110000 7630,27 73,01 141,9 

Petronas 777,82 49153 15824,36 48,45 129,5 

CNNOC 621,39 108646 5719,40 44,30 154,4 

ONGC 412,82 33911 12173,63 35,3 69,9 

ExxonMobil 1523,88 75000 20318,40 208,22 267,5 

Royal Dutch 

Shell 

1222,4 92000 13286,96 214,40 376 

BP 1178,95 83900 14051,85 166,24 336,1 

Chevron 947,91 61345 15452,12 94,63 232,5 
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Розглянемо характеристику ринку нафтопродуктів США як країни, що 

має найсуттєвіший вплив не лише на світовий ринок нафтопродуктів, але і на 

світову економіку. Ціна нафтопродуктів є важливим параметром сталого 

розвитку, оскільки визначає їх доступність для населення та секторів 

економіки. На рис. 2.13 проілюстровано щотижневі роздрібні ціни на бензин в 

США всіх сортів зі всіх складів (доларів  США за галон) протягом 12 років з 

квітня 1993 по квітень 2015 рр.  

 

Рис. 2.13. Щотижневі роздрібні ціни на бензин в США всіх сортів зі всіх 

складів (квітень 1993 ‒ червень 2015 рр.), доларів  США за галон 
Джерело: побудовано [107].  

 

Як видно з рис. 2.13, з квітня 1993 по квітень 2000 рр. ціна бензину у 

США не перевищувала 1,5 доларів  США, а до квітня 2005 р. ціна не 

перевищувала 2 доларів  США за галон. Підвищення цін протягом 2002‒2005 

рр. не позначилось на економічній поведінці американців завдяки ефекту 

доходу, коли темпи зростання цін на бензин відставали від темпів зростання 

доходу пересічного американця. Однак підвищення ціни та флуктуаційні 

коливання цін у період 2006‒2007 рр. вже мали наслідком зниження 

купівельної спроможності та зміну споживчої поведінки американців.  

У період фінансової кризи ціна бензину сягнула позначки у 4 долари  

США, але вже у другій половині 2008 р. різко знизилась до 1,5 долари  США і 

потім коливалась у межах 2,7‒4 долари  США до другої половини 2012 р., 

відтоді ціна демонструє коливання із загальною понижувальною тенденцією до 
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січня 2015 р., а відтоді поступово зростає у відповідь на інформацію щодо 

зміни запасів нафти, але не перевищує позначку у 3 долари США. Ціна бензину 

є орієнтиром не лише для населення, але і для інших секторів економіки, тобто 

визначає прибутковість бізнесу у секторі нафтопродуктів, інвестиції в НПЗ та в 

розвиток невикопних видів палива.  

На рис. 2.14 видно, що щотижневі обсяги імпорту сирої нафти США 

значно перевищують обсяги експорту сирої нафти.  

 

Рис. 2.14. Порівняння щотижневих обсягів США експорту та імпорту сирої 

нафти та нафтопродуктів (1993‒2015 рр.), тисяч барелів на день  
Джерело: побудовано автором за даними [107].  

 

Як видно з рис. 2.14, спостерігається скорочення імпорту при 

одночасному загальному тренді зростання експорту сирої нафти, починаючи з 

січня по травень 2015 р., після чого відбувається незначне зниження обсягів 

експорту за цим показником. Тенденція на переважання експорту над імпортом 

у США нафтопродуктів спостерігається вже з кінця 2011 р. по теперішній час.  

Оптимальний рівень завантаження нафтопереробних потужностей 

складає 70‒80 % оскільки за такої величини є можливість гнучко реагувати на 

зміну кон’юнктури на ринку нафтопродуктів чи зміну якісних характеристик 
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нафти, що постачається на НПЗ. Розглянемо динаміку експлуатаційної 

потужності НПЗ США протягом 1985‒2013 рр. (рис. 2.15).  

Динаміка експлуатаційної потужності НПЗ США, % (1985-2013 рр.)
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Рис. 2.15. Динаміка експлуатаційної потужності НПЗ США (1985‒2013 рр.).  
Джерело: побудовано автором за даними АЕІ [107].  

 

Дані свідчать про те, що оптимальний рівень США було перевищено з 

1986 р., а з 1993 по 2005 рр. тривав період перевищення 90 %-ої відмітки з 

максимумом у 1997 р., після якого відбувалось незначне скорочення до 2002 р., 

а потім зростання до 2005 р. з подальшим скороченням внаслідок високих ціни 

на нафту і стагнації внутрішнього попиту на нафтопродукти після кризи 

2007‒2008 рр. У 2009‒2010 рр. обсяги нафтопереробних потужностей 

знижувалися вперше з 1990 р.  

Підвищення рентабельності НПЗ завдяки зниженню цін на нафту, 

перевищення на внутрішньому ринку пропозиції, зміни структури випуску 

призвели до значного зростання обсягів нафтопереробки вже в 2013 р. За 

даними міністерства енергетики США, у 2013 р. обсяг нафтопереробки в країні 

перевищив 19 млн барелів на добу. Максимум завантаження нафтопереробних 

підприємств відмічається з 2014 р. у зв’язку з комерційним постачанням 

сланцевої нафти. Експлуатаційні потужності НПЗ США мають значні 

відмінності. Великі ВІНК виробляють близько 5 млн, а середні ‒ близько 1 млн, 

маленькі компанії ‒ 500 тис., а найдрібніші ‒ 100 тис. барелів нафти на добу. 

Обсяги нафтопереробки також відрізняються. Так, найбільшим у США став 

НПЗ Motiva Enterprises у м. Порт-Артур (штат Техас) з обсягом переробки 
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нафти до 600 тис. барелів на добу, що робить його після розширення у 2012 р. 

на 325 тис. барелів на добу найбільшим заводом в Північній Америці і п'ятим у 

світі. Цей НПЗ виробляє дизельне паливо, бензин, скраплений нафтовий газ 

(LPG), авіаційне паливо та мастильні матеріали, які постачаються в південні, 

північно-східні та середньоатлантичні американські штати. А всього Motiva 

Enterprises, яка є СП, що належить дочірнім структурам Royal Dutch Shell PLC і 

Saudi Aramco, має і експлуатує три НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки 

США загальним обсягом 1,08 млн барелів на добу.  

На рис. 2.16 проілюстровано відповідність вхідного обсягу сирої нафти, 

сумарні потужності та величину операційної нафтопереробки на НПЗ США з 

1995 по 2013 рр.  
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Рис. 2.16. Потужність НПЗ США (1995‒2013 рр.)  
Джерело: побудовано за даними АЕІ [107].  

 

Як видно з рис. 2.16, коливання вхідного обсягу сирої нафти слабко 

позначається на обсягах операційної перегонки, що свідчить про можливості 

використання масштабів виробництва та повного завантаження виробничих 

потужностей. В умовах стабілізації попиту на нафтопродукти в США після 

кризи 2007‒2008 рр. нарощування обсягів нафтопереробки означає зростання 

експорту нафтопродуктів до 157 млн тонн на 2014 р.  

У рейтингу найбільших публічних компаній Форбс у 2015 р. 

нараховуються тридцять публічних компаній США, у тому числі три компанії, 
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які відносять до супермейджорів – це ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips (див. 

табл 2.9).  

Таблиця 2.9 

Найбільші публічні нафтогазові компанії США  

у рейтингу Форбс Global 2000, 2015 

Компанія 
Рентабельність 

продаж, % 

Рентабельність 

активів, % 

Коефіцієнт 

капіталізації, % 

Ранг,

номер 

ExxonMobil 8,6 9,3 9,1 7 

Chevron 10,0 7,2 9,6 16 

ConocoPhillips 13,3 5,9 8,6 89 

Phillips 66 3,2 9,9 11,3 147 

Valero Energy 2,8 7,9 11,8 182 

Marathon Petroleum 2,7 8,2 9,3 273 

EOG Resources 17,4 8,3 5,6 292 

Devon Energy 9,1 3,2 6,1 331 

Occidental Petroleum 3,2 1,1 1,0 364 

Hess 17,0 6,0 11,1 393 

Marathon Oil 25,9 8,3 16,0 422 

Chesapeake Energy 9,4 4,7 18,8 483 

Anadarko Petroleum -11,0 -2,9 -4,1 604 

Tesoro 2,1 5,1 7,7 642 

Apache -39,4 -9,6 -22,1 706 

NoBle Energy 24,5 5,3 6,1 773 

Pioneer Natural Resources 20,9 6,2 3,5 900 

Continental Resources 23,3 6,4 5,4 950 

Murphy Oil 17,1 5,4 10,2 1032 

Southwestern Energy 22,5 6,2 9,8 1189 

Concho Resources 19,7 4,5 3,7 1293 

Western Refining 3,7 9,7 12,7 1337 

HollyFrontier 1,4 3,1 3,8 1396 

EQT 16,7 3,2 3,0 1488 

Range Resources 28,4 7,2 6,8 1578 

Cimarex Energy 20,8 5,7 4,6 1602 

Newfield Exploration 39,1 9,4 15,0 1685 

PBF Energy -1,9 -7,3 -14,1 1694 

Denbury Resources 26,5 5,0 20,5 1750 

QEP Resources 22,4 8,4 20,1 1893 

Джерело: розраховано за даними [227].  

http://www.forbes.com/companies/exxon-mobil/
http://www.forbes.com/companies/chevron/
http://www.forbes.com/companies/exxon-mobil/
http://www.forbes.com/companies/chevron/
http://www.forbes.com/companies/conocophillips/
http://www.forbes.com/companies/phillips-66/
http://www.forbes.com/companies/valero-energy/
http://www.forbes.com/companies/marathon-petroleum/
http://www.forbes.com/companies/eog-resources/
http://www.forbes.com/companies/devon-energy/
http://www.forbes.com/companies/occidental-petroleum/
http://www.forbes.com/companies/hess/
http://www.forbes.com/companies/marathon-oil/
http://www.forbes.com/companies/chesapeake-energy/
http://www.forbes.com/companies/anadarko-petroleum/
http://www.forbes.com/companies/tesoro/
http://www.forbes.com/companies/apache/
http://www.forbes.com/companies/noble-energy/
http://www.forbes.com/companies/pioneer-natural-resources/
http://www.forbes.com/companies/continental-resources/
http://www.forbes.com/companies/murphy-oil/
http://www.forbes.com/companies/southwestern-energy/
http://www.forbes.com/companies/concho-resources/
http://www.forbes.com/companies/western-refining/
http://www.forbes.com/companies/hollyfrontier/
http://www.forbes.com/companies/eqt/
http://www.forbes.com/companies/range-resources/
http://www.forbes.com/companies/cimarex-energy/
http://www.forbes.com/companies/newfield-exploration/
http://www.forbes.com/companies/pbf-energy/
http://www.forbes.com/companies/denbury-resources/
http://www.forbes.com/companies/qep-resources/
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Основними експортними ринками для США залишаються країни 

Північної і Південної Америки та Європи, збільшуються обсяги експорту на 

африканський ринок (див. рис. 2.17).  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      

 Америка Європа та СНД  Африка  Азія та Океанія 

Рис. 2.17. Експорт нафтопродуктів США, млн тонн  
Джерело: [107, 116].  

 

Найшвидшими темпами збільшується обсяг експорту дизеля, який 

подвоївся за останні п'ять років і досяг максимуму в 2014 р. (рис. 2.17).  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      

 Америка  Європа та СНД   Африка   Азія та Океанія 

Рис. 2.18. США: регіональна структура експорту дизеля, млн тонн 
Джерело: [107, 116].  
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Перспективними для постачання дизеля американськими компаніями є 

азійські ринки, передусім це Китаю і Південної Кореї. Постійне відтворення 

потенціалу світового ринку нафти досягається рентабельністю 

капіталовкладень у модернізацію окремих процесів видобутку, виробництва, 

транспортування та переробки нафти, комплексною реконструкцією НПЗ, 

подоланням географічних розбіжностей видобутку і споживання, зниженням 

нафтодефіцитності окремих країн при зміні структури ринку. Масштабність 

завдань введення нових потужностей у світову нафтопереробку вимагає 

значних інвестицій.  

Інвестиції КНР на світовому ринку нафтопродуктів є чинником сталого 

розвитку. Отримуючи потужну державну підтримку, державні корпорації КНР 

мають значну перевагу на світовому ринку нафтопродуктів, у результаті чого 

вони впевнено розширюють свою діяльність за кордоном. Національною 

стратегією КНР є інвестування в країни, які багаті природними ресурсами, 

включаючи мінеральні (нафта, газ, залізні руди тощо), сільськогосподарські 

землі, території, багаті на рекреаційний потенціал.Зокрема, це стосується 

китайських енергетичних компаній. Про масштабну експансію, що здійснюють 

китайські корпорації на світовому енергетичному ринку з метою отримання 

доступу до викопних енергоресурсів ресурсів, свідчать дані табл. 2.10, в якій 

представлені найбільші реципієнти китайських інвестицій у розрізі обсягів та 

сфер інвестування. Серед них на першому місці Гонконг, на 4 – Австралія, 7 

місце займають США, Південна Африка (Судан, Ангола), Південна Америка та 

Росія, а також інші країни СНД (Казахстан). Високі темпи економічного 

зростання обумовили потреби КНР в імпорті енергоресурсів. Відповідно 

макроекономічна ситуація у Китаї впливає на світові ринки енергоресурсів у 

цілому та на світові ринки нафти та нафтопродуктів зокрема. Про це свідчить 

позиція КНР на світовому ринку нафтопродуктів. Наприклад, якщо у 1987 р. 

КНР за обсягами товарного експорту знаходилась на 31-му місці в світі, то за 

даними Національного бюро статистики КНР за останні роки ця країна є 

лідером на світовому ринку нафтопродуктів [145; 156; 173].  
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Таблиця 2.10 

Основні країни-реципієнти китайських інвестицій 

у нафтогазовій сфері 
Країна - 

реципієнт 

Характеристика 

 

1. Австралія  

Розвиток природних ресурсів, енергетичний ринок: Petrochina (дочірнє 

підприємство CNPC), CNOOC та інші китайські корпорації є учасниками 

австралійських проектів щодо виробітку скрапленого природного газу на 

сході Австралії (Queensland LNG) 

2. Південна 

Африка 

Сировинні ресурси, інфраструктура. Інвестиційні проекти Sinopec, CNPC, 

CNOOC.  

3. США  

КНР займає 3-тє місце за обсягами інвестицій після Канади та Європи. 

Проекти злиття та поглинання в енергетичній сфері. Sinopec є власником 

половини нафтогазових площадок Chesapeake Energy Corporation в 

Оклахомі 

4. Канада 

Нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість, будівництво 

нафтопроводу, проекти злиття у цій галузі (з 2005 р. суттєві інвестиції 

Sinopec та CNOOC у розробку родовищ нафтоносних пісків провінції 

Альберта. Спільне будівництво трубопроводу Northern Gateway (північний 

вихід із провінції Альберта до західного побережжя Канади) нафтової 

корпорації Китаю CNPC та канадської нафтотранспортної компанії 

Enbridge. В 2012 р. CNOOC придбала канадську Nexen)  

5. Росія 
Енергетичні ресурси, інфраструктура Sinopec володіє 49% нафтодобувної 

Удмуртнефть.  

6. М’янма  
Енергетичні ресурси, мінеральні ресурси, інфраструктура. Китай є 

набільшим інвестором 

6. Італія Енергетичні ресурси, інфраструктура. Китай є суттєвим інвестором 

Джерело: складено за [145; 173; 186; 236].  

 

За даними Міністерства енергетики США, з 1991 по 2013 рр. відбувалось 

стабільне зростання питомої ваги Китаю у світовому споживанні 

нафтопродуктів з 3,7 до 11,5%, що становить третину споживання Азії з 10,5 

млн барелів на добу (розраховано за даними [112]). Як свідчить рис. 2.19 з 

1993 р. по теперішній час споживання нафтопродуктів в КНР перевищує їх 

виробництво і цей розрив стрімко зростає.  
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Високі ціни на нафту спричинили зростання експорту нафтопродуктів у 

2014 р., хоча величина імпорту нафтопродуктів залишається високою (1331 млн 

барелів на день) і перевищує експорт у 2,5 разу (розраховано за даними ВР 

[171]).  

 

Рис. 2.19. Динаміка споживання та виробництва нафтопродуктів у КНР 

протягом 1991‒2013 рр., тис. барелів на добу  
Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Сталий розвиток КНР базується на сталому розвитку китайських 

корпорацій. ВІНК КНР у міжнародних рейтингах входять до групи 

найдорожчих енергетичних компаній світу. У рейтингу Форбс Global 2000 

міститься чотири нафтогазових компанії. Це PetroChina (8 місце), Sinopec (24 

місце), CNOOC (103 місце) та Changjiang Securities (1798 місце) [227]. 

Нафтогазова компанія PetroChina, ринкова вартість якої складає 334,6 млрд 

доларів США, забезпечує робочими місцями більше ніж 0,5 млн осіб. Публічна 

корпорація PetroChina посідає восьме місце за рейтингом Форбс та згідно з 

розрахунками рентабельності (див. табл. 2.11) є прибутковою компанією. 

Основними напрямами діяльності PetroChina є розвідка, розробка, виробництво, 

транспортування і продаж сирої нафти, нафтопродуктів і природного газу; 

переробка сирої нафти і нафтопродуктів, виробництво та продаж основних і 

похідних продуктів нафтохімії та інших хімічних продуктів. PetroChina має 

НПЗ та родовища в Австралії, Канаді, Сінгапурі та Центральній Азії, а успіх 

корпоративного менеджменту пов’язаний з активним впровадженням стратегії 

http://www.forbes.com/companies/petrochina/
http://www.forbes.com/companies/sinopec/
http://www.forbes.com/companies/cnooc/
http://www.forbes.com/companies/changjiang-securities/
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сталого розвитку. Загальносвітова тенденція фінансиалізації нафтового сектора 

має місце і в КНР, де провідними компаніями є представники фінансової та 

нафтової сфер (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Найбільші корпорації КНР у світовому рейтингу Форбс 

 Global 2000 (2015 р.)  

Назва 

Рентабельність 

продаж, % 

Рентабельність 

активів, % 

Рентабельність 

капіталізації, % 

Рейтинг 

Форбс 

PetroChina 5,2 4,5 5,2 8 

Sinopec 1,8 3,3 6,4 24 

CNOOC 22,0 9,2 15,2 103 

Changjiang 

Securities 34,5 2,5 2,2 
1798 

Джерело: складено і розраховано за даними [227].  

 

Державна ВІНК Sinopec, за рейтингом Форбс, займає двадцять четверте 

місце серед світових публічних компаній та п’яте – серед нафтогазових. 

Компанія має високі показники рентабельності порівняно з іншими 

китайськими ВІНК. Важливою складовою стратегії сталого розвитку Sinopec є 

експорт нафтопродуктів, які постачаються до 150 країн світу, серед яких Корея, 

Японія, Малайзія, Індонезія, Таїланд, Саудівська Аравія, Іран, Бразилія, США, 

Мексика, Росія, Швеція. Іншою особливою рисою компанії є зростання питомої 

ваги закордонних активів. Близько третини загального річного видобутку нафти 

корпорація добуває за кордоном. За період послаблення світової економіки 

внаслідок фінансово-економічної кризи Sinopec придбала у 2009 р. Geneva-

based Addax Petroleum Corp, що надало компанії доступ до запасів нафти в 

Курдистані, Іраку та Західній Африці.  

Державна корпорація CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) 

займає 103 місце у рейтингу Форбс та 11 ‒ серед нафтогазових компаній світу. 

Стрімке зростання CNOOC пояснюється закордонною експансією. Наприклад, 

корпорація уклала угоду з американською енергетичною компанією Chesapeake 

Energy Corporation щодо придбання активів у розробці родовищ сланцевого 

http://www.forbes.com/companies/petrochina/
http://www.forbes.com/companies/sinopec/
http://www.forbes.com/companies/cnooc/
http://www.forbes.com/companies/changjiang-securities/
http://www.forbes.com/companies/changjiang-securities/
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газу (її частка становить 33,3%). CNOOC має 51% в угоді з британським 

нафтогазовим гігантом BP у розробці 19 нових офшорних нафтоносних блоків 

у Південно-Китайському морі.  

Опитування понад 20 найбільших китайських державних НПЗ, проведені 

авторитетним виданням Platts, показує, що середній коефіцієнт використання 

загальної встановленої потужності на китайських НПЗ знизився з 83 до 80% у 

порівнянні за січень-серпень 2012 р. та 2013 р. [210]. Це допомагає китайським 

корпораціям посилити їх конкурентні переваги на глобальних ринках та 

розширити географію їх присутності. Такий приклад демонструють найбільші 

енергетичні компанії PetroChina, CNOOC, Sinopec та ін., інвестиційна 

активність яких є новою хвилею експансії КНР на світові енергетичні ринки. 

Особливістю їх діяльності є переважання операцій з нарощування запасів та 

видобутку нафти (79%). На придбання нафтових ділянок було використано 3% 

сукупних інвестицій. Угоди щодо інвестування в нафтопереробку та маркетинг 

складають 14% від сумарних вкладень, на операції в сервісному секторі 

припадає 3% [157; 236]. Однак інвестиційна стратегія КНР полягає не лише у 

розширенні енергоресурсної бази, але й у поглибленні нафтопереробки. 

Найбільші ННК Китаю, якими є PetroChina, CNOOC, Sinopec, на період 

післякризового знецінення світових активів нафтопереробної сфери протягом 

2009–2010 рр. ввели в експлуатацію нові та модернізовані нафтопереробні 

потужності сукупним обсягом до 1 млн барелів на день. Частка галузі в обсязі 

випуску в обробній промисловості – 23%.  

Таким чином, дослідження стратегій сталого розвитку нафтопереробних 

компаній КНР свідчить, що вони є одним з механізмів реалізації державної 

політики розширення присутності китайської економіки на глобальних ринках, 

що позначається на кон’юнктурі світового ринку нафтопродуктів.  

Найбільші компанії РФ у світовому рейтингу Форбс представлено в табл. 

2.12.  
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Таблиця 2.12 

Найбільші компанії РФ у світовому рейтингу Форбс Global 2000, 2015 

 

Компанія 
Рентабельність 

продаж, % 

Рентабельність 

активів, % 

Коефіцієнт 

капіталізації, % 

Ранг 

(номер) 

«Газпром» 15,3 6,8 38,6 27 

«Роснефть»  7,0 6,0 17,6 59 

«ЛукОйл» 3,9 4,2 10,8 109 

«Сургутнефтегаз» 33,1 11,8 36,4 209 

«Татнефть»  19,5 19,7 19,8 710 

«Новатек»  10,4 8,2 3,7 748 

Джерело: складено і розраховано за даними [227].  

 

При цьому середній рівень завантаження установок первинної переробки 

нафти на російських НПЗ в 2014 р. склав близько 95% [3; 6; 14; 54].  

Проведений компаративний аналіз показників енергоємності ВВП та 

емісії СО2 у ВВП розвинених країн (країни G7) та країн з ринками, що 

формуються (країни БРІКС, Туреччина, Індонезія, Мексика, Республіка Корея), 

свідчить про залежність рівня сталого розвитку нафтопереробки від структури 

ПЕБ країни, рівня розвитку сучасних передових технологій, інформаційної 

економіки, галузевої структури економіки, рівня технологій, інвестиційного 

клімату, рівня добробуту громадян, рівня енергоефективності та 

енергозбереження. Подальші дослідження щодо оцінки рівня сталого розвитку 

на світовому ринку нафтопродуктів передбачають застосування методик 

розрахунку інтегральних індексів сталого розвитку на світовому ринку нафти 

та нафтопереробки.  

Отже, можна стверджувати, що збалансований розвиток світового ринку 

нафтопродуктів (передусім економічної, соціальної та екологічної складових) 

визначається взаємозалежністю у глобалізованому світі прибутковості 

компанії, дотримання екологічних норм та соціальних стандартів, 

впровадження корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення 

екологічного законодавства, зростання продуктивності праці.  
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2.3. Технологічні інновації у структурі механізму трансформації світового 

ринку нафтопродуктів 

 

Виробництво продукції нафтопереробки за рівнем наукомісткості ОЕСР 

відносить до середніх технологій низького рівня. Високі ціни на глобальному 

ринку нафти стимулювали інвестиції у розвиток нафтопереробної сфери, в 

енергоефективність та розвиток альтернативних джерел енергії. Іншим 

чинником, що спонукає до впровадження інновацій в нафтопереробку, є вимоги 

сталого розвитку, що висувають до галузі на національному, регіональному 

(ЄС) та загальносвітовому рівнях (ООН).  

Під впливом посилення вимог сталого розвитку (екологічні вимоги до 

виробництва, екологічні вимоги до якості продукції, економічна ефективність 

більш глибокої переробки сировини, економія на масштабах виробництва, 

стабільна забезпеченість населення паливом, робота пасажирського та 

вантажного транспорту, посилення екологічних вимог до суміжних галузей 

тощо) нафтопереробні компанії впровадили інноваційне устаткування для 

більш глибокої переробки нафти, що дало змогу отримувати паливо з більш 

високими показниками екологічності, нові види палива та нафтопродуктів. 

Розвиток галузі продемонстрував інноваційність, комерційне впровадження 

якої змінило не лише енергобаланс світу, але і загальносвітову кон’юнктуру, 

умови геоекономічного та глобального лідерства.  

Саме використання у якості ресурсу для НПЗ неконвенційної нафти 

призвело до найбільш значних перетворень на світовому ринку 

нафтопродуктів. До неконвенційних вуглеводнів відносяться: сланцевий газ, 

сланцева нафта, газ (метан) вугільних родовищ, бітумінозні нафтові піски, 

горючі сланці, газогідрати.  

Застосування технологічних інновацій на світовому ринку 

нафтопереробки тісно пов’язано з основними тенденціями розвитку світових 

енергетичних ринків, серед яких М. Лібрейх, засновник підрозділу Bloomberg 

New Energy Finance, у Лондоні у жовтні 2015 р., виділив такі:  
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1) горючі викопні види палива залишаться дешевими протягом 

тривалого періоду, оскільки собівартість видобутку знижується;  

2) відновлювані джерела енергії будуть домінувати в електрогенерації до 

2040 р, що принесе серйозні проблеми для електромережних компаній;  

3) попит на електрику вирівнюється, втрачаючи зв'язок з економічним 

зростанням [187].  

Перспективи зміни енергобалансів провідних країн світу за рахунок 

використання вітрової та сонячної енергетики продемонстровано в табл. 2.13.  

Таблиця 2.13 

Питома вага відновлюваної (вітрової та сонячної) енергетики в 

енергобалансах провідних країн світу (2014 та 2040 рр.) 

 

№ 

з/п 

Країна Питома вага вітрової та сонячної енергетики, % 

  2014 р.  2040 р.  

1.  Австралія 8 52 

2.  Країни Африки 0 26 

3.  Бразилія 3 34 

4.  Великобританія 9 63 

5.  Індія 3 32 

6.  Китай 5 37 

7.  Мексика 3 32 

8.  Німеччина 16 77 

9.  США 4 24 

10.  Франція 3 30 

11.  Японія  5 20 

Джерело: [187].   

 

Як видно з прогнозних даних, наведених в табл. 2.13, питома вага 

відновлюваної енергетики суттєво зросте в енергобалансах провідних країн 

світу і досягатиме від 20% (Японія) до 77% (Німеччина). При цьому приріст 

відновлювальної енергетики у енергобалансі країни тим більший, чим нижчий 

базовий показник. Так, найвищий рівень питомої ваги відновлювальної 

енергетики в енергобалансі – 16% спостерігався у 2014 р. в Німеччині, 
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прогнозоване збільшення цього показника у 5 разів призведе до максимуму. 

Низький базовий рівень відновлювальної енергетики в таких розвинених 

країнах, як США, Франція, Японія при зростанні відповідно у 6, 10 та 5 разів 

забезпечить питому вагу 24, 30, 20%. Приріст відновлювальної енергетики у 

країнах, що розвиваються, становитиме в середньому 13−14% та дасть змогу 

досягти рівня від 26 % (країни Західної Африки) до 37 % (Китай) (розраховано 

за даними табл. 2.13). Разом з тим, ми погоджуємось з думкою, що «проривні 

інноваційно-модернізаційні енерготехнології або якийсь новий, 

невикористовуваний сьогодні енергоресурс, який дозволить «вкинути» світову 

енергетику із сьогоднішньої вуглеводневої в якусь іншу енергетику XXI 

століття, де основними джерелами енергії будуть екологічно чисті невичерпні 

поновлювані або якісь інші інноваційні та модернізаційні, що не мають нічого 

спільного з сучасною енергетикою, технології.  Відновлювані джерела енергії 

не вирішать всіх проблем, у них буде своя обмежена конкурентна ніша, як і у 

ядерної енергетики і, як у будь-яких традиційних та / або нетрадиційних 

енергоресурсів. Попри зростання питомої ваги відновлювальних джерел енергії 

в енергобалансі світу, за результатами прогнозів нафта, газ і вугілля залишаться 

головними енергоресурсами на всю першу половину XXI ст.» [14; 67; 69; 78; 

81; 98; 118; 125; 151]. 

Основними ресурсами, які складатимуть альтернативу поточним запасам 

нафти, є сланцева нафта і нафта з бітумінозних пісків. Приріст пропозиції на 

світовому ринку біопалива становить лише 14% і у 2015 р. не перевищував 2,3 

млн тонн нафтового еквівалента, що демонструє рис. 2.20. Тобто значне 

зусилля світової спільноти щодо розвитку біопалива з невикопних джерел не 

може забезпечити потреби людства в енергії, але демонструє позитивні темпи 

зростання.  
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Рис. 2.20. Динаміка виробництва біопалива у світі (2011‒2015 рр.),  

млн тонн нафтового еквівалента  
Джерело: побудовано за даними [107].  

 

Світова економіка адаптувалась до нафтових шоків, обумовлених 

нафтовими кризами, у першу чергу, зниженням попиту на енергоносії з 

викопних джерел. Наприклад, підвищення цін на нафту протягом 2002‒2006 рр. 

не позначилось зниженням темпів економічного зростання світової економіки. 

Утримання надвисоких цін на нафту стало стимулом до інвестування в 

неконвенційні та альтернативні джерела енергії. З іншого боку висока ціна на 

сировину спричинила потребу поглиблення нафтопереробки та зростання 

продуктивності праці на НПЗ. Апробованим напрямком є також поширення 

енергоефективності та енергозбереження. В середині ХХІ ст. на зміну 

традиційної нафти прийдуть інші види рідкого палива, однак багатство нафтою, 

газом і вугіллям не є саме по собі «сировинним прокляттям» (приклад США), 

головним завданням є підвищення ефективності сучасної (тобто традиційної) 

енергетики ‒ «розумне» енергозбереження (акад. А. Е. Конторович) (цитовано 

за [14]). Так, застосування енергозберігаючих технологій в Австралії призвело 

до суттєвого зниження споживання енергоресурсів за умови стабільного 

економічного зростання [193].  
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Розробки неконвенційних джерел енергії змінюють структуру світової 

енергетики. Сланцева нафта є більш легкою у порівнянні з іншими сортами 

нафти, в першу чергу, конвенційною нафтою Росії та Близького Сходу. 

Можливість отримати в нафтопереробці більше легких і середніх дистилятів 

без проведення додаткової переробки змінює торговельні потоки на світовому 

ринку нафтопереробки. При розгляді ринку сланцевих ресурсів важливо 

розрізняти технічно можливі та економічно доцільні для видобутку ресурси. 

Технічно можливі видобувні ресурси ‒ це обсяги нафти, які можуть бути 

отримані з урахуванням сучасних технологій, незалежно від цін на нафту і 

витрат виробництва. Економічно видобувні ресурси є ресурсами, які можуть 

бути вироблені з прибутком у поточних ринкових умовах. Економічна 

собівартість ресурсів сланцевої нафти залежить від трьох чинників: витрати на 

буріння свердловин і комплектуючих; обсягів нафти, що видобувається із 

середньої свердловини за час її існування та ціни «традиційного» видобутку 

нафти і газу. Основний елемент технології видобутку сланцевої нафти і газу ‒ 

буріння горизонтальних свердловин і застосування гідророзриву пласта (ГРП, 

англ. – hydrorfacturing). ГРП має високі ризики хімічного забруднення і 

сейсмічних явищ, тому за наявності енергоресурсів з меншими екологічними 

ризиками та меншою вартістю інвестиційних коштів пріоритет належав 

розвитку конвенціальних вуглеводнів. ГРП почав активно застосовуватись з 

середини ХХ ст. ‒ у США з 1948 р., у СРСР ‒ з 1952 р. Якщо доведені запаси 

нафти серед вуглеводнів становили 180 млрд т, що при нинішніх темпах 

видобутку розвіданих запасів конвенційної сировини вистачить на 60‒120 

років, то доведені запаси неконвенційної нафти значно відтерміновують кризу 

енергозабезпечення людства, оскільки доведених запасів сланцевої нафти в 

світі нараховують 47 млрд т, а прогнозують можливість використати 400 млрд 

тонн нафти бітумінозних пісків та 26 млрд тонн складають горючі сланці 

(сланцева смола) (див. табл. 2.14).  
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Таблиця 2.14 

Співставлення світових запасів конвенціональних і  

неконвенціональних вуглеводнів 

Вид сировини  Доведені запаси  Прогнозні ресурси 

конвенціональні вуглеводні 

Нафта 180 млрд т   

Всього, млрд т у. п.   370 млрд т 

Неконвенціональні вуглеводні  

Сланцева нафта 47 млрд т  

Нафта бітумінозних 

пісків 

 400 млрд т 

 

Всього, без газових 

гідратів, млрд т у. п.  

 

 

20 000 – 30 000 трлн куб 

м 

Всього, млрд т у. п.  неконвенціональні 

вуглеводні 

400 млрд т 

Горючі сланці (сланцева 

смола) 

 26 трлн т 

Джерело: [163].  

 

Проте в колишньому СРСР після відкриття великих нафтогазових 

родовищ не було необхідності розвивати неконвенціальні джерела, тому 

практика ГРП в СРСР відродилася з кінця 1980-х, однак не отримала значних 

державних інвестицій. Технологічні особливості здорожують вартість 

видобутку неконвенціональних вуглеводнів у кілька разів порівняно з 

конвенціональними. Зокрема, для сланцевої нафти вартість обумовлена: 

 необхідністю буріння горизонтальних свердловин і частого 

застосування ГРП;  

 швидким зниженням дебіту свердловин (на 30‒40% на рік) і 

необхідністю буріння нових свердловин через короткий час;  

 потребою у великій кількості води;  

 необхідністю розробки технології для кожної місцевості;  

 високими екологічними ризиками;  

 високими ризиками потенційної небезпеки при транспортуванні, 

зберіганні, переробці неконвенціальної нафти.  
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Родовища нафти низькопроникних колекторів у сланцевих і прилеглих до 

них гірських породах різноманітні і сильно змінюються за параметрами навіть 

на невеликій відстані. Тому для кожної горизонтальної свердловини 

досягається різне значення видобутої нафти, видобуток на одному родовищі і 

навіть на сусідніх свердловинах часто розрізняється. Через це ускладнюється 

експлуатація, прийняття рішень і прогнозування роботи родовища. Видобуток 

нафти з низькопроникних колекторів можливий за умови наявності в порах 

резервуару не менше 15‒20% природного газу. Якщо такий колектор містить 

тільки нафту, його розробка економічно не виправдана [53]. Нафта, видобута з 

подібних колекторів, часто містить значну кількість розчиненого природного та 

інших газів і вимагає додаткової підготовки перед зберіганням або 

транспортуванням. Відсутність такої підготовки стала одним з факторів, що 

призводили до вибухів цистерн під час перевезення, наприклад в Лак-Мегантік 

(Квебек, 2013) [53; 124].  

Залежно від комплексу умов і факторів видобутку собівартість сланцевої 

нафти тривалий час була високою, більше 70 доларів  США за барель, тоді як 

собівартість видобутку нафти становила від 4–7 (Саудівська Аравія) до 5–20 

(Західний Сибір) доларів  США за барель. «Перевагою бізнесу є «короткі» 

гроші, прості технології, швидка віддача від інвестицій, тому вкладати «довгі» 

гроші, фінансувати НДДКР і розвивати складні технології ‒ це, в першу чергу, 

завдання держави» (Л. Дж. Кох), цитовано за [14]). Розвиток технології ГРП 

став можливим лише завдяки участі урядового фінансування США. 

Ефективний механізм приватно-державного партнерства, коли держава 

протягом десятків років фінансувала НДДКР з метою удосконалення технології 

ГРП, приватні машинобудівні компанії створювали сучасне обладнання, 

приватні ВІНК інвестували у виробничі потужності видобутку сланцевих газу 

та нафти, намагались вийти на комерційне застосування. Результатом стало 

зниження сучасної собівартості сланцевої нафти на окремих свердловинах до 

16 доларів  США за барель.  
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Важливим лімітуючим чинником розвитку ГРП є претензії екологічного 

характеру: 

 використання для буріння та гідророзриву великої кількості води в 

поєднанні з необхідністю частого проведення ГРП (до 10 разів на рік);  

 забруднення питних підземних вод;  

 застосування хімікатів для здійснення гідророзриву шарів;  

 знищення ґрунтового шару;  

 порушення гідродинамічного режиму в надрах.  

Тому державні кошти спрямовувались також на дослідження щодо 

зменшення негативних наслідків ГРП та ГБ на навколишнє природне 

середовище, хоча негативні наслідки на навколишнє середовище та здоров̕я̕ 

населення мають місце по сьогодняшній день. Це підтверджують дослідження 

екологів штату Техас. 

Відмітимо, що сланцева революція стала можливою саме завдяки 

ефективному державно-приватному партнерству, яке полягало у взаємодії 

приватного сектора та  урядової підтримки у вигляді фінансування НДДКР та 

податкового кредиту, що надавався компаніям у розрахунку 0,5–1 долар  США 

за 1 МБТЕ з 80-х до 2000-х рр. Масштабний видобуток сланців розпочався з 

комерційного успіху Barnett Shale при виробництві сланцевого газу в Техасі з 

2000 р. Успіх Barnett Shale спонукав інші компанії почати буріння сланцевих 

свердловин у США, а згодом і в інших країнах світу.  

У 2011 р. у світі видобувалося близько 1 млн барелів сланцевої нафти на 

день, що становило 1% від загального обсягу пропозиції нафти, або 40 млн тонн 

на рік (розраховано за даними [167]). У 2013 р. обсяг видобутку зріс до 2,5 млн 

барелів на день (3% світової пропозиції), або близько 100 млн тонн на рік, у 

2014 р. вже до 5 млн барелів на день, що становить 5,4% від загальної 

пропозиції нафти на світовому ринку. «Сланцева революція» призвела до 

швидкого зростання видобутку неконвенціональних нафти і газу в Північній 

Америці (див. табл. 2.15).  
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Таблиця 2.15 

Технічно доступні для видобутку та недоведені запаси сланцевих нафти та 

газу, 2014 р. 

  
 Сира нафта, 

млн бар.  

Газ, 

трлн м3 

За межами Сполучених Штатів Америки 3,134 20,451 

Сланцева нафта і сланцевий газ недоведені ресурси 287,0 6,634 

Інші доведені запаси 1,617 6,521 

Інші ресурси недоведені 1,230 7,296 

Загальна   

Збільшення обсягу ресурсів за рахунок включення сланцевої нафти і 

сланцевого газу 

10% 48% 

Сланцеві вуглеводні у відсотках від загального обсягу 9% 32% 

 

Сполучені Штати Америки 223 2,431 

Доведені запаси сланцевої нафти і сланцевого газу  н/д 97 

Недоведені запаси сланцевої нафти і сланцевого газу  58 567 

Інші доведені запаси  25 220 

Інші недоведені запаси  139 1,546 

Збільшення обсягу ресурсів за рахунок включення сланцевої нафти і 

сланцевого газу 

35% 38% 

Сланцеві вуглеводні у відсотках від загального обсягу 26% 27% 

Весь світ 

Сланцева нафта і сланцевий газ, доведені запаси  н/д 97 

Сланцева нафта і сланцевий газ, недоведені запаси 345 7,201 

Інші доведені запаси 1,642 6,741 

Інші недоведені запаси 1,370 8,842 

Весь світ, усього 3,357 22,882 

Збільшення обсягу ресурсів за рахунок сланцевої нафти і сланцевого 

газу 

11% 47% 

Сланці у відсотках від загального обсягу 10% 32% 

Джерело: складено за [167].  
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Поточна оцінка АЕІ США технічно можливих для видобутку ресурсів 

сухого сланцевого газу становить 637 трлн куб. футів, у тому числі доведені 

запаси 94,4 трлн. куб. футів, що становить 27 % від загального обсягу запасів 

природного газу США. До кінця 2014 р. на семи найбільших сланцевих 

формаціях в США видобувалося понад 5 млн барелів нафти на день. Прогнози 

майбутнього видобутку сланцевої нафти залишаються дискусійними, але 

малоймовірно, що рівень видобутку буде нижчим показників 2014 р. у 

найближчі 2−3 роки [167]. Перша десятка країн, перерахованих у табл. 2.16, 

охоплює близько 3/4 на цей час нарахованих, технічно можливих для 

видобутку, світових ресурсів сланцевої нафти.  

Таблиця 2.16  

Топ-10 країн за запасами ресурсів сланцевої нафти, які технічно  

можна видобути за сучасного рівня технологій 
Місце / ранг Країна Запаси, 

млрд барелів 

Питома вага від 

загального обсягу, % 

1 Росія 75 22 

2 США 58 17 

3 Китай 32 9 

4 Аргентина 27 8 

5 Лівія 26 8 

6 Венесуела 13 4 

7 Мексика 13 4 

8 Пакистан 9 3 

9 Канада 9 3 

10 Індонезія 8 2 

11 Інші країни світу 75 22 

 Весь світ 345 22 

Джерело: складено за [107; 167; 172].  

 

Основна частина видобутку (більше 90%) припадає на США, але ряд 

інших країн також приступили до видобутку сланцевої нафти. За прогнозом 

АЕІ США: 

– на 2019 р. ‒ зростання до 5 млн барелів / день (200 млн тонн на рік), або 

5% загального обсягу видобутку нафти, при цьому 26 млн тонн / рік припаде на 

Канаду, Росію, Аргентину та інші країни;  
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на 2030 р. ‒ зростання до 9 млн барелів / день (350 млн тонн на рік), або 

9% загального обсягу видобутку нафти. Збільшення обсягів, зміна якості 

видобутої нафти призведуть до найважливіших наслідків для американської та 

світової нафтопереробки [107; 167]. Дві третини оціночного технічно 

доступного ресурсу сланцевої нафти зосереджено в шести країнах: США, 

Китай, Росія, Аргентина, Лівія та Австралія. Дані щодо запасів ресурсів 

сланцевої нафти, які технічно можна видобути за сучасного рівня технологій, 

свідчать, що сьогоднішні лідери у видобутку сланцевої нафти – США не є 

абсолютними лідерами за обсягами запасів (див. рис. 2.21).  

 

 

Рис. 2.21. Географічна структура запасів ресурсів сланцевої нафти, які 

технічно можна видобути за сучасного рівня технологій  
Джерело: побудовано за даними табл. 2.13.  

 

Запаси США ресурсів сланцевої нафти, які технічно можна видобути за 

сучасного рівня технологій, становлять лише 17% від загальносвітових. Однак 

технологічне лідерство дає змогу цій країні здійснювати експансію, тоді як 

Росія, яка має найбільш технічно доступні запаси сланцевої нафти (22%), з 
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технологічних причин не здатна здійснити промисловий видобуток сланцевої 

нафти і вплинути на світовий нафтовий ринок.  

Значна питома вага технічно доступних ресурсів сланцевої нафти у таких 

країн, як Китай (9 %), Аргентина (8 %), Лівія (7 %). На інші країни світу 

припадає 22 %. Важливо відзначити, що великі запаси сланцевого ресурсу 

знаходяться в країнах з обмеженими запасами конвенціальних нафти і газу. Це 

такі країни, як Південна Африка, Йорданія, Чилі або країни, де звичайні 

вуглеводневі ресурси значною мірою виснажені, наприклад, як країни Європи.  

Наслідком комерційного видобутку сланцевої нафти стало збільшення 

конкурентних переваг американських НПЗ на внутрішньому ринку та на 

регіональному ринку країн НАФТА. Наприклад, до сланцевої революції ринок 

США забезпечував стабільний попит на високоякісні сорти бензину з НПЗ 

Європи, що забезпечувало 65% всього європейського експорту. Однак 

використання сланцевої нафти, яка є більш легка за своїми властивостями 

потребує налагодження технологічних ліній, що потребує часу та інвестицій. 

Тому на НПЗ змішують її з середніми та важкими сортами нафти. Таким чином, 

внаслідок «сланцевої революції» відбулись зміни в світових торговельних 

потоках нафтою та нафтопродуктами: 

‒ зменшився імпорт легкої конвенційної нафти в США, Канаду, 

Мексику з африканських країн (Нігерія, Алжир, Ангола);  

‒ збільшився імпорт в США середньої і важкої конвенційної нафти з 

країн Близького Сходу та Арабської затоки;  

‒ зменшився імпорт європейських нафтопродуктів у США, Канаду, 

Мексику;  

‒ зріс експорт легкої нафти з африканських родовищ до європейських 

та азійських країн;  

‒ зріс експорт важкої нафти з південноамериканських країн 

(Венесуела, Еквадор і Колумбія) до Європи.  
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Все це призвело до посилення конкуренції на всіх регіональних ринках, 

що підтверджує висновок щодо мультилокальності світового ринку 

нафтопродуктів. Першими наслідками стало закриття низки європейських НПЗ. 

Разом з тим при аналізі наслідків сланцевої революції на трансформацію 

світового ринку нафтопродуктів потрібно враховувати зміну ринкової 

кон’юнктури внаслідок різких флуктуацій ціни нафти, що призводить до зміни 

рентабельності НПЗ, оскільки ціни на нафтопродукти змінюються з певним 

лагом та не у прямо пропорційній залежності від ціни нафти.  

Таким чином, існує вірогідність, що сланцева революція матиме 

негативні наслідки для європейського нафтопереробного бізнесу. Покращення 

ситуації можливе лише за умов значних капіталовкладень у модернізацію з 

метою підвищення технологічної гнучкості заводів, досягнення відповідності 

структури випуску нафтопродуктів до високих стандартів попиту. Повільне 

відновлення ЄС після світової фінансово-економічної кризи спричинило 

зниження попиту на нафтопродукти. З урахуванням зниження ціни нафти, 

наявності надлишкових нафтопереробних потужностей США та країн, що 

розвиваються, експерта передбачають низьку інвестиційну активність у 

європейську нафтопереробку. Вже у 2013 р. було виведено з експлуатації 47 

млн тонн переробних потужностей (5,8% від загального обсягу потужностей). 

За прогнозом ОПЕК до 2020 р. в Європі буде закрито ще не менше 50 млн тонн 

потужностей [184].  

Зняття обмежень на експорт нафти з США є одним із способів вирішення 

проблеми надлишкової пропозиції на американському ринку. Зростання 

експорту американських нафтопродуктів, у першу чергу, до перспективних 

азійських ринків, призведе до посилення конкуренції на ринках нафти і 

нафтопродуктів Європи, Азії та Латинської Америки. Іншим позитивним 

наслідком дозволу експорту нафти з США для американських НПЗ є вирішення 
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проблеми пристосування нафтопереробки до зміни якісних характеристик 

сировини внаслідок зростання пропозиції неконвенціальної нафти.  

Технічний рівень сучасного НПЗ визначає його конкурентоспроможність. 

Характеристиками технічного стану НПЗ є характеристики зносу, глибина 

переробки нафти (в Росії – 72%, в ЄС – 85%, в США – 96%), технологічна 

структура виробництва (питома вага первинних та вторинних процесів, вихід 

світлих нафтопродуктів), рівень енергоспоживання (ККД не нижче 90%), індекс 

складності Нельсона на рівні 10 (середньосвітовий індекс складності Нельсона 

становить 6,7; для нових НПЗ цей індекс дорівнює 15 і вище).  

Тобто важливим є створення сприятливих інституціональних умов, якими 

є державне фінансування галузевих НДДКР, податкові та тарифні пільги, 

нетарифні інструменти сприяння національним виробникам. Підтримка 

більшості країн світу концепції сталого розвитку обумовлює впровадження 

інноваційних технологій у нафтопереробній промисловості, що призводить до 

трансформації світового ринку нафтопродуктів, завдяки зрушенню 

конкурентоспроможності продукції від низько- до високотехнологічних видів; 

підвищенню конкурентоспроможності технологій глибокої переробки нафти; 

географічним змінам попиту і пропозиції на світовому ринку нафтопродуктів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Основні тенденції розвитку ринку світової нафтопереробки виокремлено 

відповідно до тенденцій кон’юнктури, географічної концентрації, рівня 

технологій та впливу сталого розвитку: 

 у структурі первинних енергоресурсів світу переважає нафта, ця 

тенденція залишиться до 2030 року;  

 у структурі продуктів нафтопереробки світу найбільше значення мають 

дизельне паливо і бензин; найвищий попит на ринку нафтопродуктів 
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залишатиметься на дизельне паливо. Темпи розвитку ринку залежать від 

розвитку авторинку в країнах, що розвиваються;  

 лідерами нафтовидобутку є Саудівська Аравія, Росія, США, а 

найбільшими споживачами  США, Китай, Японія;  

 використання легкої сланцевої нафти на НПЗ призводить до витіснення 

легкої та середньої конвенційної нафти;  

 у структурі випуску нафтопереробки в розвинених країнах стався зсув 

до легких і середніх дистилятів, істотно зріс випуск нафтопродуктів глибокої 

переробки;  

 технологічні інновації у нафтопереробку розвинених країн скорочують 

перспективи для імпорту нафтопродуктів (передусім у США);  

 зниження собівартості на ВІНК США посилює конкуренцію на ринках 

бензину і дизеля країн Північної та Південної Америки, витісняє європейські 

нафтопродукти, що сприятиме закриттю європейських НПЗ;  

 найбільший приріст споживання нафти і нафтопродуктів на найближчі 

10‒20 років буде спостерігатися в регіоні АТР;  

 комерційний успіх сланцевої нафти призвів до переорієнтації потоків 

африканської та латиноамериканської нафти з США в Європу та Азію;  

 обсяг експорту нафтопродуктів не перевищує обсяги експорту сирої 

нафти. Ця тенденція збережеться на наступне десятиліття;  

 зменшується кількість НПЗ, а їхнє розташування орієнтується до 

споживача, оскільки вартість транспортування сирої нафти знижується.  

Інтенсивний характер розвитку (завдяки технічному розвитку й 

інституціональним змінам) світового ринку нафтопродуктів обумовлений 

інноваційними напрямами розширення можливостей пропозиції (видобутку) 

нафти, підвищення нафтовіддачі, технології для видобутку бітумінозних пісків 

і надважкої нафти, технології для глибоководного видобутку, технології 
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видобутку нафти і газу в Арктиці, технології видобутку сланцевої нафти 

(горизонтальне буріння, фрекінг), удосконалення нафтохімічних технологій, 

розробки високоефективного обладнання та технологій первинної переробки 

супутніх вуглеводневих газів, зростання обсягів первинної переробки нафти, 

підвищення глибини переробки нафти та якості світлих продуктів.  

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [75; 

149; 154; 155; 157].  
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО  

РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ З УРАХУВАННЯМ  

ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

3.1. Оцiнка впливу фaктoрiв нa трансформацію світового ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку 

 

Фактори (чинники), що впливають на трансформацію ринку 

нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку, можна розділити на внутрішні та 

зовнішні [4‒6; 8‒13; 133‒135; 139‒141]. До внутрішніх чинників необхідно 

віднести: глибину нафтопереробки; завантаження виробничих потужностей; 

знос основних фондів; якість основних видів нафтопродуктів; частку сировини, 

використовуваної для нафтохімії; ефективність основних каталітичних; 

розміщення НПЗ; систему нафтопродуктопроводів; високу капітало- і 

ресурсомісткість; умови видобутку нафти.  

До зовнішніх чинників відносяться темпи зростання світової економіки; 

динаміка цін на нафту і нафтопродукти; світовий попит на нафту і 

нафтопродукти; інтеграційні процеси в рамках СОТ; поведінка конкурентів і 

ступінь державного регулювання ринку нафтопродуктів. В якості інтегральних 

характеристик виділяються такі групи факторів, як економічні, екологічні, 

соціальні (див. табл. 3.1). Важливим результуючим проявом впливу наведених 

факторів є показники еко-інтенсивності та еко-ефективності.  

Аналіз представлених факторів слід проводити з точки зору їх 

змінюваності за відповідні інтервали часу та можливі напрямки впливу на 

стійкість процесів трансформації. В країнах з ринками, що формуються, 

показники енергомісткості ВВП значно перевищують аналогічні показники 

розвинених країн, що супроводжуються високою емісією СО2 за цими ж видами 

ПЕР. Зокрема, емісія СО2 від споживання нафти у країнах та територіях світу 
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наведена у додатоку Б.  

Таблиця 3.1 

Групування факторів сталого розвитку на рівні  

нафтопереробних компаній 
Група факторів Перелік факторів 

Економічна 

 

Економічний клімат; державне врегулювання; ступінь розвитку 

законодавчої бази; швидкість реалізації економічних реформ; виробничий 

і ресурсний потенціал компанії; фінансова та економічна ефективність 

компанії; якість менеджменту; організаційна архітектура; корпоративна 

культура.  

Екологічна Екологічна політика; мотивація екологічно орієнтованої діяльності; 

технологія надрокористування; екокультура; екологічний менеджмент; 

екологічний аудит; екологічна безпека.  

Соціальна Соціальна державна політика; соціальна корпоративна політика 

Джерело: складено автором за [5; 140−141].  

 

Показники еко-інтенсивності та еко-ефективності економіки України у 

своїй динаміці свідчать про нерівномірну зміну обох показників у період з 1993 

по 2011 рр.) (див. рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Показники еко-інтенсивності (вуглецемісткість) та еко-

ефективності (вуглецеефективність) економіки України у динаміці 

(1993‒2011 рр.)  
Джерело: розраховано та побудовано за даними [107; 108; 112‒115].  

 

Так, з 1993 по 1997 рр. обидва показники стрімко знижувались, але далі 

вуглецемісткість зростала до 1999 р., а відтоді протягом 9 років спостерігалось 

уповільнене зниження; з 2008 по 2010 р. має місце слабке зростання, яке 
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пояснюється різким економічним спадом за роки економічної кризи. Показник 

вуглецеефективності має меншу амплітуду зміни, оскільки чисельність 

населення в Україні різко не змінювалась, а впровадження екологічних заходів 

та скорочення вуглецевомістких виробництв сприяли помірному зниженню 

цього показника. Еко-інтенсивність світової економіки зростає за рахунок 

країн, що розвиваються. Аналіз показників еко-інтенсивності та 

екологоефективності економіки України у динаміці свідчить про нерівномірне 

зниження обох показників та уповільнення темпів зниження.  

Розвиток нафтопереробки у країнах Америки, Європи, Євразії протягом 

2008−2012 рр. свідчить про загальносвітові тенденції підвищення 

технологічного рівня, проте зі значними регіональними відмінностями   

(додаток А). 

Гістограма на рис. 3.2 підтверджуює пріоритетність застосування такого 

чинника впливу, як технологічний рівень (термічний крекінг, риформінг та 

каталітичний крекінг) за регіонами світу у 2012 р.  

 

Рис. 3.2. Виробництво нафтопродуктів на установках різного 

технологічного рівня за регіонами світу 2012 р., тисяч барелів на день  
Джерело: побудовано за даними [114] та додатку А.  

 

Дані табл. 3.2‒3.4 демонструють суттєве переважання більш 

високотехнологічних методів нафтопереробки у Північній Америці та Європі, 

порівняно з іншими частинами світу. Як свідчать дані табл. 3.2 виробництво 
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нафтопродуктів на установках термічного крекінгу за регіонами світу за 

обсягами переважає в регіоні Північної Америки, однак найвища питома вага 

використання цих установок на Близькому Сході (35% у 2012 р.)   

Таблиця 3.2 

Виробництво нафтопродуктів на установках термічного крекінгу за 

регіонами світу (2008‒2012 рр.), тисяч барелів на день 

Частини світу 2008 2009 2010 2011 2012 

Північна Америка 2601,6 2627,2 2623,2 2628,9 2622,2 19% 

Латинська Америка 420,3 419,3 419,3 419,3 419,3 20% 

Європа 1706,9 1706,5 1706,3 1683,3 1676,9 25% 

Євразія 550,3 550,3 550,3 550,3 550,3 24% 

Азія та Океанія 474,2 464,7 442,2 462,2 448,2 8% 

Близький Схід 541,7 541,7 539,3 539,3 539,3 35% 

Африка 70,1 70,1 70,1 73,0 71,7 10% 

Світ 6365,1 6379,8 6350,7 6356,4 6328,1 100% 

Джерело: побудовано за даними [114] та додатку А.  

 

Виробництво нафтопродуктів на установках каталітичного крекінгу за 

регіонами світу за обсягами майже втричі переважає в регіоні Північної 

Америки, однак найвища питома вага використання цих установок в 

Латинській Америці (62% у 2012 р.). Середньосвітове виробництво на 

установках каталітичного крекінгу становило у 2012 р. 45%, тобто Європа, 

Євразія, Близькій Схід та Африка мають питому вагу у 

внутрішньорегіонального виробництва нижче середньосвітового значення (див. 

табл 3.3).   

Таблиця 3.3 

Виробництво нафтопродуктів на установках каталітичного крекінгу 

за регіонами світу (2008‒2012 рр.), тисяч барелів на день 

Частини світу 2008 2009 2010 2011 2012 

Північна Америка 6895,4 6911,3 6781,5 6768,7 6772,9 50% 

Латинська Америка 1311,4 1311,4 1311,4 1312,9 1312,9 62% 

Європа 2443,7 2469,4 2533,7 2536,7 2494 38% 

Євразія 599,4 599,4 599,4 599,4 599,4 26% 

Азія та Океанія 2788,3 2799,7 3019,5 3078,4 3208,4 55% 

Близький Схід 364,5 364,5 357,6 357,6 357,6 23% 

Африка 205,8 205,8 205,8 209,3 210,4 28% 

Світ 14608,4 14661,4 14808,8 14862,9 14955,5 100% 

Джерело: побудовано за даними [114] та додатку А.  
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Беззаперечним лідером світу з обсягів виробництва на установках 

риформінгу є регіон Північної Америки, де на цих установках виробляється в 

1,7 разу більше, ніж в Європі, в 1,9 разу – ніж в Азії та Океанії, в 10,3 разу – ніж 

в Латинській Америці, в 9 разів – ніж в Африці. Хоча, як видно з даних табл. 

3.4 в африці найвища питома вага виробництва нафтопродуктів на установках 

риформінгу, однак абсолютні значення мізерні. Частка регіону Африки у 

виробництві нафтопродуктів на установках риформінгу не перевищує 4%, тоді 

як Північна Америка забезпечує 36% загальносвітового виробництва. Висока 

питома вага риформінгу порівняно з іншими технологіями у 

внутрішньорегіональному виробництві також в інших регіонах, де переважають 

країни з ринками, що формуються (Євразія, Близький Схід). Однак обсяги 

виробництва цих регіонів не справляють відчутний вплив на світовий ринок 

нафтопродуктів. 

Таблиця 3.4 

Виробництво нафтопродуктів на установках риформінгу за регіонами 

світу (2008‒2012 рр.), тисяч барелів на день 

Частини світу 2008 2009 2010 2011 2012 

Північна Америка 4346,8 4273,8 4149,7 4115,9 4116 30% 

Латинська Америка 404,1 399,3 380,9 398,8 398,8 19% 

Європа 2481,6 2477,3 2480,1 2484,6 2431,6 37% 

Євразія 1180,4 1180,4 1180,4 1180,4 1180,4 51% 

Азія та Океанія 2001,7 2140,8 2114,9 2150 2208,8 38% 

Близький Схід 652,9 652,9 654,4 660,4 660,4 42% 

Африка 458,4 458,4 458,4 458,8 458,4 62% 

Світ 11526 11582,9 11418,8 11449 11454,5 100% 

Джерело: побудовано за даними [114] та додатку А.  
 

Суттєве відставання України за наведеними позиціями від розвинутих 

країн світу з точки зору використання сучасних технологій як нафтовидобувної, 

так і нафтопереробної промисловості, демонструють дані, наведені в табл. 3.2. 

За даними табл. 3.2 у США в структурі нафтопереробки частка каталітичного 

крекінгу перевищує в 4,6 разу аналогічний показник для України та в 3,5 разу – 

для Росії; частка алкілування та ізомеризації перевищує в 21,8 разу аналогічний 

показник для України та в 27,3 разу – для Росії. Дані табл. 3.5 підтверджують 

безумовне лідерство у світі американських нафтопереробних потужностей з 
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точки зору застосування таких сучасних технологій, як каталітичний крекінг, 

риформінг, гідроочищення, коксування, алкілування та ізомеризації.  

Таблиця 3.5 

Технологічна структура світової нафтопереробки (у % до виробничих 

потужностей первинної переробки нафти) 
Технологічні процеси Світ у 

цілому 

США Західна 

Європа 

Росія Україна 

Каталітичний крекінг 16,9 33,2 14 9,5 7,2 

Каталітичний риформінг 13,3 20,5 15,5 9,3 10,1 

Гідрокрекінг 5,5 8,8 3,2 0,6 - 

Гідроочищення 50,8 78,2   15,0 

Коксування 5,1 13,7 2,1 0,9 1,8 

Алкілування та ізомеризація 4,3 10,9 1,6 0,4 0,5 

Джерело: [6; 11].  

Для оцінки впливу параметрів сталого розвитку здійснимо кореляційний 

аналіз даних по 197 країнах та територіях у розрізі параметрів «тиску», «стану», 

«реакції» (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Параметри моделі «Тиск – стан – реакція», що були використані для 

оцінки трансформації світового ринку нафтопереробки у вимірах сталого 

розвитку  
Показники «Тиску» 

 
Показники «Стану» 

тис. бар. /день 
Показники «Реакції» 

 
‒ Емісія СО2 економіки у 

цілому (метричних тонн 

двоокису вуглецю за тисячу 

доларів  США); 

‒ емісія СО2 від споживання 

нафти (метричних тонн 

двоокису вуглецю за тисячу 

доларів  США); 

‒ емісія СО2 від споживання 

енергії (метричних тонн 

двоокису вуглецю за тисячу 

доларів  США); 

‒ чисельність населення (млн 

осіб) 

 

‒ Перегонка сирої нафти; 

‒ експорт сирої нафти; 

‒ імпорт сирої нафти; 

‒ каталітичний крекінг; 

‒ термічний крекінг; 

‒ риформінг; 

‒ імпорт нафтопродуктів; 

‒ експорт нафтопродуктів; 

‒ виробництво автомобільного 

бензину; 

‒ виробництво реактивного 

палива; 

‒ виробництво гасу; 

‒ виробництво дистиляту; 

‒ виробництво мазуту; 

‒ виробництво пропан-бутану; 

‒ виробництво інших 

нафтопродуктів; 

‒ загальне виробництво 

нафтопродуктів 

‒ Еко-інтенсивність 

(метричних тонн 

двоокису вуглецю на 

тисячу доларів  США у 

цінах 2005 р.);  

‒ еко-ефективність 

(метричних тонн 

двоокису вуглецю на одну 

особу); 

‒ енергомісткість ВВП 

(БТО на рік до 1 доларів  

США) 

 

Джерело: складено автором.  
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Інтерпретація показників кореляційного зв’язку між представленими 

змінними наведена в табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Кореляційний аналіз параметрів сталого розвитку, виробництва та 

зовнішньої торгівлі нафтопродуктами 
 Емісія 

СО2 

Перег

онка 

сирої 

нафти 

Терміч-

ний 

крекінг 

Каталітич

ний 

крекінг 

Риформін

г 

Еко-

інтенсив-

ність  

Енергоєм

-ність 

ВВП 

Імпорт 

нафто 

про-

дуктів 

Експорт 

нафто 

про-

дуктів 

Насе-

лення 

Емісія СО2  1 0,981** 0,880** 0,71** 0,941** -0,181 -0,174 0,969** 0,959** 0,974** 

Перегонка 

сирої нафти 

0,981** 1 0,951** 0,882** 0,984** -0,260 -0,237 0,970** 0,986** 0,926** 

Термічний 

крекінг 

0,880** 0,951** 1 0,79** 0,987** -0,370 -0,341 0,878** 0,930** 0,771* 

Каталітичний 

крекінг 

0,71** 0,882** 0,79** 1 0,956** -,221 -0,323 0,892** 0,878** 0,877** 

Риформінг 0,941** 0,984** 0,987** 0,956** 1 -,326 -0,312 0,926** 0,958** 0,857** 

Еко-

інтенсивність 

-0,181 -0,260 -0,370 -,221 -0,326 1 0,956** -0,257 -0,233 -0,103 

Енергоємність  -0,174 -0,237 -0,341 -0,323 -0,312 0,956** 1 -0,249 -0,200 -0,101 

Імпорт нафто-

продуктів 

0,969** 0,970** 0,878** 0,892** 0,926** -,257 -0,249 1 0,983** 0,949** 

Експорт 

нафтопродуктів 

0,959** 0,986** 0,930** 0,878** 0,958** -0,233 -0,200 0,983** 1 0,913** 

Населення, 

млн. осіб 

0,974** 0,926** 0,771* 0,877** 0,857** -0,103 -0,101 0,949** 0,913** 1 

Джерело: розраховано автором за даними додатку А.  
 

Проведений кореляційний аналіз показав, що на зростання викидів 

вуглецю найбільше впливають такі технології виробництва нафтопродуктів: 

виробнича перегонка сирої нафти (дуже висока кореляція ‒ 0,981), термічний 

крекінг (висока кореляція ‒ 0,88), риформінг нафти (дуже висока кореляція ‒ 

0,941). Зростання експорту нафти (дуже висока кореляція ‒ 0,959) сприяє 

нарощуванню виробничих потужностей, імпорт нафтопродуктів (дуже висока 

кореляція ‒ 0,969) та зростання населення (дуже висока кореляція ‒ 0,974) 

пов’язані з попитом на нафтопродукти з боку транспорту.  

Побудуємо лінійну економетричну модель. Запишемо спочатку загальний 

вигляд такої моделі (3.1): 

99887766554432102
xaxaxaxaxaxa+xa+xa+xa+a=Y 321CO 

  
(3.1) 
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У моделі (3.1) залежна змінна 
2COY ‒ емісія СО2; незалежні змінні: x1 – 

перегонка сирої нафти; x2 – термічний крекінг; x3 – каталітичний крекінг; x4 – 

риформінг; x5 – еко-інтенсивіність; x6 – енергоємність; х7 – імпорт 

нафтопродуктів; х8 ‒ експорт нафтопродуктів; х9 ‒ населення;  9,...,1,0іaі  – 

оцінки параметрів моделі (3.1), які необхідно кількісно виміряти на основі 

заданої емпіричної інформації.  

Оцінку параметрів моделі іâ  виконано на основі вибіркової сукупності 

197 спостережень. Кожне спостереження визначає щорічну кількісну оцінку 

викидів вуглецю та кожного з чинників, що впливають на цю величину. 

Фактичні та розраховані показники є близькими і мають незначні відмінності. 

Модельні розрахунки виявили, що окремі незалежні змінні (каталітичний 

крекінг; еко-інтенсивіність; енергоємність) відповідно до статистичних 

характеристик не можуть бути включені до моделі.  

У результаті розрахунків отримано багатофакторне рівняння регресії з 

вільним членом (3.2): 

2COY = ‒57,160+0,892*х1+0,354х2‒2,870х3+0,225х4‒0,681х5+0,668х6.   (3.2) 

У моделі (3.2) залежна змінна 
2COY ‒ емісія СО2; незалежні змінні: x1 – 

перегонка сирої нафти; x2 – термічний крекінг; x3 – риформінг; x4 – експорт 

нафтопродуктів; x5 – імпорт нафтопродуктів; x6 – населення.  

Обчислений коефіцієнт множинної кореляції R = 0,946 вказує на 

існування достатньо щільного зв'язку, що між факторними і результативною 

ознаками. Коефіцієнт детермінації R² – оцінка якості рівняння регресії, частка 

дисперсії виділеної залежної змінної у: 

R ² = 1 ‒ Σ (yi‒ yi) ² / Σ (yi ‒ y) ²,              (3.3) 

де yi – спостережуване значення залежної змінної y; 

yi – значення залежної змінної, передбачене за рівнянням регресії; 

y – середнє арифметичне залежної змінної.  

Сукупний коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,895 свідчить про те, 
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що варіація СО2 на 89,5% зумовлена факторами, введеними в регресійну 

модель. Це означає, що вибрані чинники суттєво впливають на досліджуваний 

показник.  

Наведені в табл. 3.8 та 3.9 статистичні характеристики свідчать, що 

побудована модель, яка відображена в табл. 3.1, високої якості.  

Таблиця 3.8 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0,946a 0,895 0,892 243,89612 1,88 

a. Predictors: (Constant), Населення, млн. осіб, Енергоємність, Термічний крекінг, Імпорт 

нафтопродуктів, Експорт нафтопродуктів, Риформінг, Перегонка сирої нафти  

b. Dependent Variable: Емісія СО2 

Таблиця 3.9 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig.  B Std. Error Beta 

(Constant) ‒57,160 26,629  ‒2,147 0,033 

х1 ‒ перегонка сирої нафти  0,892 0,085 1,933 10,506 0,000 

х2 ‒ термічний крекінг 0,354 0,318 0,090 1,114 0,267 

х3 ‒ риформінг ‒2,870 0,481 ‒1,069 ‒5,972 0,000 

х4 ‒ імпорт нафтопродуктів 0,225 0,092 0,081 2,454 0,015 

х5 ‒ експорт 

нафтопродуктів 

‒0,681 0,090 ‒0,370 ‒7,582 0,000 

х6 ‒ населення 0,668 0,325 0,119 2,058 0,041 

a. Dependent Variable: Емісія СО2 

 

Величина постійного члена вказує на значне значення залежної змінної за 

нульового значення незалежних змінних, тобто за умови виключення діяльності 

нафтопереробних підприємств, використання нафтопродуктів та зовнішньої 

торгівлі нафтопродуктами емісія СО2 буде мати від’ємне значення ‒57,16. Це 

означає, що включені незалежні змінні в отримане рівняння не повною мірою 

описують вплив факторів на емісію СО2, оскільки існують й інші сектори 

економіки, які також впливають на залежну змінну.  
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Величина стандартних похибок свідчить, що за умови довірчого 

інтервалу 95% кожний коефіцієнт може відхилятись від середнього значення на 

±2 Std. Error. Таким чином, величина емісії СО2 за умови відсутності впливу 

включених у модель факторів може відхилятись від середнього значення ‒57,16 

на величину ±2∙26,629, що дорівнює 53,258 тонн.  

Стандартизовані коефіцієнти регресії (Beta) показують відносну 

значимість незалежних змінних, які включені в регресійну модель, тобто 

вказують як сильно впливають досліджувані фактори на залежну змінну. Згідно 

з табл. 3.4 найбільшу значимість має перша незалежна змінна Х1 «Перегонка 

сирої нафти» (Beta = 1,933), тобто обсяги перегонки сирої нафти можуть у 1,8 

разу збільшувати емісію СО2 порівняно з наступним за значенням показником 

Х3 риформінг (Beta = ‒1,069), у п’ять разів більше показника експорту 

нафтопродуктів (Beta = ‒0,37) та в рази більше інших показників. Це 

обумовлено первинністю обсягів перегонки сирої нафти порівняно до обсягів 

більш глибокої її переробки.  

У стовпці Sig. табл. 3.9 Coefficients представлено рівень значимості для 

кожного регресійного коефіцієнта. При 5%‒му рівні значущості можна вважати 

нерівними нулю тільки ті коефіцієнти, для яких значення Sig. не перевищують 

0,05. Як видно з табл. 3.4, до таких коефіцієнтів відноситься значення Sig. для 

термічного крекінгу (0,267), який вищий 0,05, тобто цей параметр можна не 

враховувати.  

Значення показника «статистична значимість» таблиці становить 0,00, що 

менше 0,5, тобто регресійна модель, отримана на основі даних за вибраними 

показниками ринку нафтопродуктів, справедлива для всієї генеральної 

сукупності у цілому.  

Інтерпретація отриманої багатофакторної регресійної моделі дала змогу 

виявити найбільш значущий показник, яким є глибока переробка нафти – 

риформінг. При зростанні використання риформінгу на НПЗ країн світу на 1 

тис. барелів за день обсяг викидів СО2 знижується на ‒2,87 т, що можна 
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визначити як вимір вимог сталого розвитку до світового ринку нафтопереробки 

при модернізації НПЗ з використанням такої сучасної технології, як риформінг.  

Інтерпретацію моделі ТСР та отримані кількісні оцінки трансформації 

світового ринку нафтопродуктів маємо доповнити якісними характеристиками 

трансформацій світового ринку нафтопродуктів у параметрах сталого розвитку 

та дослідити за допомогою цілей та причинно-наслідкових зв’язків, що 

визначають ці перетворення (рис. 3.3).  

 Цілі і причинно-наслідкові зв'язки 

визначеність невизначеність 
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Тип 3: «адаптація на окремих 

сегментах світового ринку 

апробованих механізмів».  

Наприклад, створення ВІНК у 

пострадянських економіках  

 

Тип 4: «трансформація під впливом зміни 

техніко-економічних укладів».  

Трансформація характеризується найвищим 

рівнем невизначеності, пов'язаним як зі 

складністю планованих зусиль, так і з 

відсутністю сценаріїв розвитку.  

Наприклад, 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».  

Наприклад, вплив ДПП на комерційний 

видобуток сланців («сланцеву революцію») в 

США, вплив екологічних вимог до 

виробництва нафтопродуктів на поглиблення 

нафтопереробки  

Рис. 3.3. Матриця причинно-наслідкових зв’язків трансформації на 

світовому ринку нафтопродуктів  
Джерело: складено автором на основі інтерпретації матриці «цілі-зв’язки» на основі схеми 

Дж. Томсона [230]. 

На рис. 3.3 представлена інтерпретація матриці «цілі-зв’язки» для аналізу 

перетворень на світовому ринку нафтопереробки 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 ринку. Це дало змогу виокремити чотири типи перетворень на 

світовому ринку нафтопродуктів, де тип 1 «відсутність трансформації»; тип 2 

«трансформація під дією державної промислової та інноваційної політики»; тип 
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3 «адаптація на окремих сегментах світового ринку апробованих механізмів»; 

тип 4 «трансформація під впливом зміни техніко-економічних укладів».  Тип 1 

«відсутність трансформації» означає, що структурні зв’язки між суб’єктами 

ринку є стабільними, причинно-наслідкова обумовленість не вимагає змін у 

цілях розвитку компаній. Перетворення ринку типу 2 «трансформація під дією 

державної промислової, екологічної та інноваційної політики» базуються на 

визначених цілях та механізмах процесу трансформації та високій 

невизначеності щодо результатів. Трансформації цього типу орієнтовані на 

стимулювання напрямів змін цілеспрямованими діями державної промислової 

та інноваційної політики. Зокрема, вплив державно-приватного партнерства на 

«сланцеву революцію» в США, вплив екологічних вимог до виробництва та 

нафтопродуктів на поглиблення нафтопереробки. Перетворення 3-го типу 

«адаптація на окремих сегментах світового ринку апробованих механізмів» 

виникає під впливом причинно-наслідкових зв'язків, які характеризуються 

високою невизначеністю щодо тенденцій змін горизонтальної та вертикальної 

структури світового ринку нафтопродуктів. Разом з тим з урахуванням 

мультилокального характеру ринку нафтопереробки та дії ВІНК у різних 

країнах та регіонах світу висока невизначеність обумовлює застосування 

апробованих сценаріїв розвитку ринку. Прикладом цього типу трансформацій 

може слугувати ВІНК, створення яких на світовому ринку відбувалось 

еволюційним шляхом та було адаптовано економіками з ринками, що 

формуються. Наприклад, «з метою створення передумов для розвитку 

нафтогазового комплексу України необхідно реформувати економічні, 

організаційні та управлінські відносини з урахуванням особливостей процесу 

еволюції організації та управління нафтогазовим комплексом України, країн 

СНД, Америки, Європи. Для цього слід створити вертикально інтегровані 

нафтогазові компанії» (див. Постанову КМУ від 16 грудня 1996 р. № 1510 «Про 

Основні напрями реформування нафтогазового комплексу України). Реалізація 

цього типу трансформації потребує впровадження організаційних інновацій. 

Перетворення 4 типу «трансформація під впливом зміни техніко-економічних 
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укладів» спричинені причинно-наслідковими зв'язками з найвищим рівнем 

невизначеності щодо наслідків можливих сценаріїв розвитку нафтопереробної 

галузі, що призводить до високого рівня квазіінтеграції.  

Виконана оцінка впливу виділеної сукупності факторів на трансформацію 

ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку показала доцільність аналізу 

критеріїв і показників сталого розвитку нафтогазових компаній (у тому числі 

НПЗ) та визначення пріоритетів розвитку і типів трансформаційних 

перетворень світового ринку нафтопродуктів.  

 

 

 

3.2 Напрями удосконалення методики оцінки сталого розвитку 

нафтопереробних компаній на світовому ринку нафтопродуктів  

 

Інтерпретація концепції сталого розвитку на рівні корпоративного 

управління нафтопереробних компаній має враховувати загальні положення 

щодо сталості та галузеву їх специфіку. Складовими корпоративного сталого 

розвитку для НПЗ визначають: корпоративну соціальну відповідальність (КСВ), 

енергоефективність та енергозбереження, екологічно орієнтований бізнес, 

інноваційний розвиток [5; 134; 139]. Міжнародна рада з питань сталого 

розвитку стверджує, що КСВ – це «стійка прихильність бізнесу дотримання 

етики та вкладанню в економічний розвиток і в той же час покращення якості 

життя персоналу та їх сімей, а також допомога всьому співтовариству і 

суспільству в цілому» [139]. У свою чергу, «політика соціальної 

відповідальності бізнесу згідно з концепцією Business for Social Responsibility – 

це взаємопов'язаний набір політики, практики і програм, які інтегровані в 

процес бізнесу, ланцюжки поставок, процедури прийняття рішень на всіх 

рівнях компанії і включають відповідальність за поточну та минулу діяльність і 

майбутній вплив діяльності компанії на зовнішнє середовище» [139].  

Проведений аналіз показав, що нафтогазові компанії США, Канади та 
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країн Західної Європи основну частину доходу отримують не від продажу 

вуглеводнів, а від продажу продукції їх глибокої переробки (наприклад, шин і 

гумотехнічних виробів, пластичних мас, добрива, синтетичних тканин та 

виробів, лікарських препаратів і засобів для боротьби з шкідниками сільського 

господарства, реактивних і ракетних палив, синтетичного і природного мастила 

тощо) [5; 9; 134; 139; 147].  

При реалізації механізмів сталого розвитку компанії сьогодні у багатьох 

випадках спостерігається підміна загального, широкого поняття 

енергоефективності таким поняттям, як енергозбереження (окремий випадок 

енергоефективності), що істотно звужує перелік пріоритетів підвищення 

ефективності компанії. Під енергоефективністю сьогодні розуміється 

ефективне використання енергетичних ресурсів, тобто досягнення економічно 

обґрунтованого ефективного використання ПЕР при існуючому рівні розвитку 

техніки і технологій за безумовного дотримання вимог до охорони довкілля. У 

свою чергу, діяльність у сфері природоохоронної діяльності поділяється на три 

складові: 

1) скорочення витоків у навколишнє середовище вуглеводнів в процесі 

видобутку і транспортування;  

2) скорочення шкідливих викидів в атмосферу і скорочення обсягів 

вироблених токсичних відходів на об'єктах нафто- та газопереробки, нафто- та 

газохімії;  

3) дослідження в галузі НВДЕ та інших «зелених» технологій, які в 

перспективі можуть помітно потіснити традиційну вуглеводневу енергетику і 

транспорт [3; 135; 140]. Результати аналізу даних, наведених у Додатку Г, 

підтверджують, що для врахуванням вимог сталого розвитку НПЗ їх стратегічні 

цілі НПЗ мають бути представлені наступним переліком: збільшення 

потужності, глибини і якості переробки, розвиток нафтохімії; підтримання 

високої якості портфеля виробничих активів; розробка і впровадження 

передових технологій видобутку і переробки нафти; підтримка прибутковості 

капіталу; придбання переробних потужностей за кордоном. За результатами 
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співставного аналізу узагальнена характеристика цих складових зведена у табл. 

3.10.  

Таблиця 3.10  

Складові корпоративного сталого розвитку 

№ 

з/п 

Складова 
Характеристика 

1 Корпоративна 

соціальна 

відповідальність 

(КСВ) 

КСВ ґрунтується на наступних принципах: звітність; відкритість; 

сталий розвиток; соціальна домовленість з суспільством.  

Найширше трактування концепції КСВ охоплює: корпоративну 

етику; корпоративну соціальну політику щодо суспільства; 

політику в сфері охорони довкілля; принципи і підходи до 

корпоративного управління; питання дотримання прав людини в 

стосунках з постачальниками, споживачами, персоналом; 

політику щодо персоналу 

2 Енергоефективність 

та 

енергозбереження 

Підвищення енергоефективності – комплекс заходів щодо 

підвищення ККД виробничих процесів, оптимізації взаємодії 

ланок всередині виробничого ланцюжка, поліпшення бізнес-

процесів, підвищення екологічності виробництва, поліпшенню 

ефективності менеджменту, розвитку нематеріальних механізмів 

створення вартості всередині компанії, а також зростання її 

фінансової ефективності.  

Енергоефективність компанії може розглядатися на трьох рівнях 

– обладнання, технології, компанія у цілому 

3 Екологічно 

орієнтований бізнес 

У поняття екологізації входять відданість ідеї скорочення впливу 

процесів і продуктів ведення діяльності на довкілля і виконання 

відповідних дій за допомогою: 

– підвищення ефективності виробництва: підвищення 

ефективності використання ресурсів і оптимізації використання 

природних ресурсів у виробництві;  

– поліпшення екологічних результатів ведення діяльності: 

мінімізації впливів на навколишнє середовище за допомогою 

зниження обсягів створюваних відходів і викидів шкідливих 

речовин, екологічно раціонального регулювання залишкових 

відходів;  

– мінімізації ризиків для здоров'я: ризиків, викликаних викидами 

в навколишнє середовище поряд з наданням товарів і послуг, які 

підвищують ймовірність викиду шкідливих речовин  

4 Інноваційний 

розвиток 

Інноваційний розвиток є складовою і невід'ємною частиною 

корпоративного сталого розвитку. Інновація в її найбільш 

широкому розумінні як нововведення, що призводить до якісного 

підвищення ефективності, виходить далеко за рамки 

технологічних аспектів діяльності компанії. Вона рівною мірою 

може бути віднесена до процесів корпоративного управління, 

навчання персоналу тощо. Тому впровадження в компанії 

концепції сталого розвитку є складовою частиною  інноваційного 

розвитку.  

Джерело: складено за матеріалами [3; 135; 140].  
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Результати оцінки директивних документів провідних нафтових компаній 

Shell, ConocoPhillips, ПАТ «Лукойл» (Росія), ПАО «Газпром» (Росія), 

КазМунайГаз (Казахстан), ПАТ «Зарубежнефть» (Росія), ПАТ«НОВАТЕК» 

(Росія) з точки зору реалізації політики корпоративного сталого розвитку 

наведено в табл. Г2 додатку Г.  

На нашу думку, однією з придатних методологій дослідження є методика 

І. Адізеса щодо реорганізаційних змін з метою досягнення та утримання в 

динамічному стані оптимально збалансованого стану відкритої системи. Хоча 

оригінальна методика І. Адізеса являє собою набір методів і процедур з 

одинадцяти фаз для діагностики стану, розробки та застосування управлінських 

рішень, завдяки яким конкретні організації (суб’єкти підприємництва, 

державного управління та громадянського суспільства) досягають і 

залишаються гнучкими і контрольованими в умовах стрімких змін зовнішнього 

середовища, однак ця методологія успішно застосовується для діагностики та 

управління іншими суспільними явищами та процесами [1]. Особливе значення 

для аналізу трансформаційних змін має концепція життєвого циклу І. Адізеса, 

яка може бути застосована не лише для оцінки корпоративного управління 

нафтопереробних компаній, а й для оцінки перетворень на світовому ринку 

нафтопродуктів.  

Оскільки НПЗ як виробнича структура є відкритою соціально-

економічною системою, то при їх розгляді необхідно також враховувати 

фактори зовнішнього і внутрішнього середовища компанії [5; 9], що потребує 

формування відповідної системи комплексного управління ризиками. До 

переліку ризиків, стосовно яких існує висока ймовірність їх настання на НПЗ, 

експерти відносять ризики нормативного, правового, фінансового, 

економічного, соціального, ринкового, виробничого, екологічного і 

конкурентного характеру. Як наслідок, важливим аспектом розробки середньо- 

та довгострокових стратегій сталого розвитку НПЗ та корпоративної концепції 

КСВ є управління відповідною системою ризиків.  

Залежно від першочергових цілей діяльності ризики компанії 
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поділяються на групи, загальна характеристика яких наведена в табл. 3.11.  

Таблиця 3.11 

Групи ризиків нафтопереробних компаній 

Група ризиків Характеристика ризиків групи 

Стратегічні ризики Стратегічні ризики компанії пов'язані з досягненням довгострокових 

цілей, а також впливом конкуренції з боку інших підприємств галузі 

Операційні ризики Операційні ризики зумовлені особливостями всього циклу 

створення вартості Компанії та пов'язані з виробничими процесами 

розвідки, розробки, облаштування, видобутку, транспортування, 

переробки та реалізації нафтопродуктів 

Ризики, пов'язані з 

підготовкою звітності 

та управління 

фінансовими 

ресурсами 

Фінансові ризики як група комерційних ризиків, можуть виникати в 

результаті нестабільності ринків капіталу. Для оцінки ризику на 

рівні Компанії має використовуватися сценарний аналіз і має бути 

проведено стрес-тестування в нових макроекономічних параметрах 

Ризики відповідності 

вимогам 

законодавства і 

регулюючих органів 

Ризики, обумовлені змінами законодавчих вимог і нормативного 

регулювання, з неоднозначністю, невизначеністю, протиріччям норм 

чинного законодавства, зміною практики судових та 

адміністративних органів на територіях, на яких розташована та 

функціонує нафтопереробна компанія.  

Джерело: складено на основі [5].  

 

Проведені дослідження показали, що найбільш ефективним 

інструментарієм оцінки рівня корпоративного сталого розвитку для НПЗ може 

бути визначена лише збалансована система показників [5; 9]. Так, широко 

застосовується система ключових показників ефективності (Key Performance 

Indicators, KPI), яка допомагає сфокусуватися на головних, пріоритетних на 

даний час напрямках діяльності. Система KPI забезпечує переведення стратегії 

компанії в систему координат економічних показників та подальшим її втілення 

в життя; елементи системи KPI є індикаторами відповідності поточних 

показників діяльності стратегічним цілям компанії.  

При розгляді закордонних компаній функціональні ключові показники 

ефективності, в свою чергу, поділяються на два напрямки – «Розвідка і 

видобуток» та «Нафтохімія і нафтопереробка» [5; 9]. У напрямку «Розвідка і 

видобуток» для зарубіжних передових ВІНК основними ключовими 

показниками ефективності виділяються: валовий видобуток, витрати на 
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пошуково-розвідувальні роботи, коефіцієнт поповнення запасів, приріст 

видобутку, питомі витрати на пошуково-розвідувальні роботи, освоєння, 

видобуток. У напрямку «Нафтохімія і нафтопереробка» для зарубіжних 

передових ВІНК основними ключовими показниками ефективності є: 

коефіцієнт використання потужностей і маржа переробки, а також глибина 

переробки, вихід світлих нафтопродуктів, потужності, випуск бензину, 

дизельного палива, мазуту.  

Досліджено систему оцінки окремих зарубіжних ВІНК та їх ключові 

показники ефективності по бізнес-сегментах. Проаналізовано такі провідні 

компанії як British Petroleum, ExxonMobil, ConocoPhilips, Shell, Statoil, Total, 

PetroChina, Petrobras, Сhevron (див. табл. Г1 додатку Г) і російські (Башнефть, 

Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз) [9]. 

Аналіз даних свідчить про наступне. Провідні ВІНК (крім російських) 

пріоритетними показниками КРІ розглядають: за напрямком «Розвідка та 

видобуток»: приріст видобутку, питомі витрати на пошуково-розвідувальні 

роботи та питомі витрати на вилучення/видобуток; за напрямком «Нафтохімія 

та нафтопереробка»: маржа переробки, обсяги переробки та глибина переробки. 

Найбільш повно із визначеного переліку показники КРІ враховують такі ВІНК, 

як Statoil, Total, PetroChina та Shell (див. табл. Г1 додатку Г). Для виділених 

російських ВІНК основними показниками КРІ в бізнес-сегменті 

нафтопереробки та нафтохімії є: потужність, випуск бензину та випуск 

дизельного палива. Найбільш повно із визначеного переліку показники КРІ 

враховують такі ВІНК, як Сургутнефтегаз, Башнефть, Роснефть та Лукойл (див. 

табл. Г2 додатку Г).  

На відміну від відомої системи факторів, які розглянуті для нафтової 

компанії [5], для НПЗ введемо нову групу факторів (див. аналіз пп. 2.1‒2.6), які 

комплексно відображають ефективність політики енергоефективності (див. 

табл. 3.9). Класифікаці. факторів, що впливають на стратегію сталого розвитку 

НПЗ, а також виділення напрямку їх впливу (підвищення чи зниження) 

представленs в табл. 3.9.  
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Таблиця 3.12  

Класифікація факторів, що впливають на стратегію  

сталого розвитку НПЗ 

№ 

з/п 

Фактор Напрямок впливу 

Підвищення 

(максимальний) 

Зниження (мінімальний) 

Економічні фактори 

1.1 Економічний 

клімат 

Стабільний, сприятливий для 

економічного розвитку 

 

Нестабільний, дестабілізуючий 

 

1.2 Державне 

регулювання 

Стратегічний рівень 

прийняття, дієспроможність 

енергетичної стратегії 

 

Стратегія реалізується формально 

1.3 Ступінь розвитку 

законодавчої бази 

Законодавче регулювання 

надрокористування, введення 

диференційованого 

оподаткування 

 

Відсутність диференціації 

оподаткування і норм, 

стимулюючих розвиток 

вертикальної інтеграції 

 

1.4 Швидкість 

реалізації 

економічних 

реформ 

 

Позитивна динаміка 

 

Відсутність динаміки, 

стохастичний характер 

1.5 Виробничий і 

ресурсний 

потенціали 

компанії 

Приріст запасу перевищує 

обсяг видобутку, висока якість 

родовищ, оптимізація 

географії розміщення, 

модернізація виробництва, 

високий коефіцієнт вилучення 

нафти, висока глибина 

переробки нафти, розвиток 

дистрибуції  

Приріст запасів не покриває обсяг 

видобутку, переважання 

вироблених, важковилучуваних, 

обводнених родовищ, не-

розвинута логістика, високий знос 

обладнання, низька глибина 

переробки, низький розвиток 

дистрибуції 

1.6 Фінансова та 

економічна 

ефективність 

компанії 

Падіння витрат і зростання 

рентабельності 

Зростання витрат і падіння 

рентабельності 

1.7 Якість 

менеджменту 

Висока якість менеджменту Середня і низька якість 

менеджменту 

1.8 Організаційна 

архітектура 

Повна вертикальна інтеграція Неповноцінна вертикальна 

інтеграція 

1.9 Корпоративна 

культура 

Висока, включає ціннісні 

орієнтації, пов'язана зі стійким 

розвитком, самонавчальна 

організація 

Низька, відсутність культури 

самонавчання 

 

Фактори підвищення енергоефективності 

2.1 Політика 

енергоефективнос

ті (енергетична 

політика) 

Енергоефективне 

використання ПЕР;  

відповідає стандартам ІSО 

Нераціональне, марнотратне 

використання ПЕР;  

не відповідає стандартам ІSО 
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Продовження таблиці 3.12 

№ 

з/п 

Фактор Напрямок впливу 

Підвищення 

(максимальний) 

Зниження 

(мінімальний) 

2.2 Мотивація 

енергоефективної 

діяльності  

Включає всі процеси 

енергозабезпечення та 

енерговикористання 

Відсутня 

 

2.3 Культура 

енергоефективності 

Є елементом корпоративної 

культури 

Відсутня 

 

2.4 Енергетичний 

менеджмент згідно 

зі стандартом ISO 

50001 

Реалізований Не реалізований 

2.5 Енергетичний 

аудит 

Здійснюється і відповідає 

ІSО  

Відсутній або реалізований на 

рівні внутрішнього 

2.6 Безпека 

енергозабезпечення 

та 

енерговикористанн

я 

Основний принцип ‒ 

попередження 

 

Відсутня або виникає як реакція 

на наслідки 

3.1 Екологічна 

політика згідно зі 

стандартом ІSО 

14001 

1) Раціональне 

надрокористування;  

2) відповідає стандартам ІSО 

1) Ірраціональне 

надрокористування;  

2) не відповідає стандартам ІSО 

3.2 Мотивація 

екологічно 

орієнтованої 

діяльності 

Включає весь технологічний 

ланцюг 

Відсутня 

 

3.3 Екокультура 

 

Є елементом корпоративної 

культури 

Відсутня 

 

3.4 Екологічний 

менеджмент 

Реалізований Не реалізований 

3.5 Екологічний аудит Проходить і відповідає ІSО 

 

Відсутній або реалізований на 

рівні внутрішнього 

3.6 Екологічна безпека 

 

Основний принцип – 

попередження 

Відсутня або виникає як реакція 

на наслідки 

Соціальні фактори 

4.1 Соціальна 

державна політика 

Ефективна, зняття соціальної 

напруженості 

Слабка, соціальна напруженість 

 

4.2 Соціальна 

корпоративна 

політика 

Висока соціальна активність 

 

Часткова або відсутня 

 

Джерело: складено автором за матеріалами [5].  

 

Дослідження включає 23 фактори. Для попередньої оцінки вплив цих 

факторів на реалізацію стратегії сталого розвитку НПЗ будемо вважати 

рівнозначним. Крім того, за напрямками впливу (від мінімального до 

максимального) силу впливу будемо ранжувати за рівномірною шкалою від 1 
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(мінімальний вплив) до 7 (максимальний вплив). Тоді експертна оцінка стану 

поточної реалізації стратегії сталого розвитку на конкретному НПЗ може 

змінюватися від значень сумарної величини 23 (мінімальна оцінка) до 161 

(максимальна оцінка). У межах наведеної шкали [21 ÷ 161] цю оцінку 

проранжуємо за рівнями таким чином: 

1-й рівень: [150 ÷ 161] – максимальний;  

2-й рівень: [130 ÷ 149] – високий добрий;  

3-й рівень: [110 ÷ 129] – високий задовільний;  

4-й рівень: [90 ÷ 109] – середній добрий;  

5-й рівень: [70 ÷ 89] – середній задовільний;  

6-й рівень: [50 ÷ 69] – низький прийнятний;  

7-й рівень: [30 ÷ 49] – низький задовільний;  

8-й рівень: [21 ÷ 29] – мінімальний.  

Виділені рівні дають змогу на експертному рівні співставляти поточний 

стан реалізації стратегії сталого розвитку різних НПЗ, у тому числі як 

вітчизняних, так і закордонних. При необхідності ранжування впливу окремих 

груп факторів та й окремих факторів для врахування їх значимості можуть бути 

введені окремі вагові коефіцієнти, наприклад, за групами факторів: економічні 

фактори – 1,0; фактори підвищення енергоефективності – 0,9; екологічні 

фактори – 0,75; соціальні фактори – 0,7.  

На сьогодні важливим є формування універсальної системи показників, 

які повно і об'єктивно могли б відобразити внутрішній і зовнішній аспекти 

діяльності компаній з проведенням у подальшому комплексного аналізу [1]. З 

іншого боку, можливо застосовувати інтегральні показники діяльності НПЗ з 

точки зору функціонування цих компаній у порівнянні з іншими компаніями 

ПЕК з введенням не тільки таких індикаторів, як економічна ефективність, 

соціальна та екологічна відповідальність), а й показників інноваційного 

розвитку та ефективності ПДП [134; 139].  

У дослідженнях [3; 87; 139] запропоновано оригінальну методику оцінки 

ефективності та стійкості розвитку світових енергетичних компаній – систему 
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індексів IES (Innovation, Efficiency, Sustainability), що представляє широкий 

спектр можливостей проведення комплексного аналізу конкурентного 

положення і перспектив розвитку світових енергетичних компаній у ринковому 

середовищі.  

Безпосереднє використання системи IES дає змогу [3; 87]: 

– отримати порівняльну оцінку рівня сталого та інноваційного розвитку 

при співставленні провідних світових компаній-конкурентів;  

– визначити наявні та потенційні ризики в стратегічному управлінні, 

виробничої, маркетингової, науково-технічної, соціальної і екологічної 

політики компанії, а також розробити пропозиції з їх подолання та оптимізації 

діяльності в середньо- і довгостроковій перспективі;  

– розробити процедуру реалізації ключових принципів сталого та 

інноваційного розвитку в компанії, що надалі підвищить її суспільну 

привабливість і дасть можливість отримати ефективне позиціювання як на 

національному, так і на міжнародному рівні.  

Система індексів IES представлена такими індексами: 

– економічної ефективності (Index of Economical Efficiency);  

– екологічної відповідальності (Index of Ecological Responsibility);  

– соціальної відповідальності (Index of Social Responsibility);  

– інноваційної активності (Index of Innovation Activity);  

– ефективності ПДП (Index of Public-Private Partnership Efficiency).  

В дослідженнях [3; 87] запропоновано, щоб усі складові системи індексів 

IES мали рівні ваги в межах одиниці. Вага кожного індексу в підсумковому 

індексі IES становить 0,2. Індекси економічної ефективності, соціальної та 

екологічної відповідальності утворюють індекс сталого розвитку (Index of 

Sustainable Development). Однак, на наш погляд, збалансований підхід до 

визначення рівня сталого розвитку нафтопереробної компанії означає не 

рівність ваг складників, а обґрунтоване їх значення, з урахуванням 

мультилокальності світового ринку нафтопродуктів, вертикальної інтеграції, 
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високого рівня концентрації та виявлених тенденцій квазіінтеграції 

нафтопереробних компаній.  

Системи індексів IES авторами методики застосовуються для 

співставного аналізу розвитку світових енергетичних компаній, що належать до 

різних галузей світового енергетичного ринку (нафтогазовий блок, 

електроенергетика, вугільний блок). З метою аналізу стратегічного розвитку 

саме нафтопереробних компаній вважаємо за необхідне удосконалити цю 

методику компонентами інтегрального індексу, які відображають галузеву 

специфіку. Зокрема, індекс інноваційної активності в методиці розрахунку 

системи індексів IES (за методикою [3; 87]) доцільно формувати не з трьох 

коефіцієнтів (фінансування НДДКР, нематеріальні активи, освоєність 

технологій), а з чотирьох, де четвертим коефіцієнтом буде індекс складності 

Нельсона.  

Розглянемо більш детально цю пропозицію. У наявній методиці індекс 

інноваційної активності складається з таких показників: 

1) фінансування НДДКР (частка, яку отримують у результаті ділення 

обсягу фінансування НДДКР компанії на виручку компанії за один і 

той же проміжок часу;  

2) нематеріальні активи (частка, отримана в результаті ділення вартості 

нематеріальних активів до загальної вартості активів компанії);  

3) освоєність технологій (середнє арифметичне між індикативними 

параметрами, що відображають кількість використовуваних 

компанією інноваційних технологій за трьома напрямками: базові, 

процесні, проривні технології). Індикативний параметр обчислюється 

як частка наявних у компанії технологій до загальної кількості 

технологій. Переліки базових, процесних і проривних технологій 

формуються кожні 5 років на основі матеріалів Банку енергетичних 

технологій.  

Однак така методика розрахунку не відображає потреби врахування 

технологічної особливості рівня сучасних технологій на НПЗ, наприклад, 
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індекс складності Нельсона є навіть більш актуальним, ніж інша важлива 

складова інтегральної оцінки сталого розвитку НПЗ, якою є глибина переробки 

нафти. Глибина переробки нафти показує частку (у відсотках) відношення 

обсягу вироблених нафтопродуктів до загального обсягу витраченої при 

переробці нафти за формулою, де в чисельнику різниця обсягу нафтопереробки, 

обсягу виробництва мазуту та обсягу втрат палива на власні потреби, а у 

знаменнику обсяг нафтопереробки, помножений на 100%.  

Разом з тим сучасні тенденції розвитку галузі свідчать, що поруч з 

високотехнологічними виробництвами широко впроваджується введення в дію 

виробничих потужностей з первинної нафтопереробки для подальшого 

транспортування до місць більш глибокої переробки, які наближені до 

споживачів. Зокрема, в США, де найвища глибина нафтопереробки (95‒98%), 

великі сумарні потужності, зміна рівня рентабельності НПЗ США внаслідок 

комерційного видобутку сланцевої нафти, що змінило технічні вимоги до 

нафтопереробних потужностей, цінові флуктуації на ринку, висока 

завантаженість НПЗ протягом 2011‒2015 рр., було введено в дію низку заводів 

для первинної переробки сланцевої нафти, які власне не є НПЗ у класичному 

розумінні і мають низький індекс Нельсона, але отримані на таких 

підприємствах дизельне паливо та бензини транспортуються (переважно 

морським шляхом) до НПЗ з високим індексом складності (за Нельсоном).  

Тому нами запропоновано, по-перше, ввести четверту складову в 

формування індексу інноваційної активності ‒ індекс складності НПЗ за 

методикою Нельсона; по-друге, здійснити ваговий розподіл складових 

інтегрального індексу; по-третє, визначити порогові значення для визначення 

ваги кожної складової інтегрального індексу; по-четверте, зробити ранжування 

індексів шляхом виявлення значущості кожного з них на збалансованість 

інтегрального індексу сталого розвитку.  

Для виявлення ваг та складання рейтингу індексів нами обрано метод 

аналізу ієрархій Томаса Л. Сааті. З метою отримання єдиної оцінки, у першу 
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чергу, необхідно визначити вагу кожного індексу за допомогою методу парного 

порівняння на основі бальних оцінок індексів, наведених у табл. 3.13.  

Таблиця 3.13 

Оцінка індексів при парному порівнянні 
Бал Оцінка індексів 

1 Рівна перевага між індексами 

2 Слабка перевага 

3 Середня перевага 

4 Перевага, вище середнього 

5 Помірно суттєва перевага 

6 Суттєва перевага 

7 Дуже суттєва перевага 

8 Дуже, дуже суттєва перевага 

9 Абсолютна перевага 

Джерело: [106].  

 

Статистична вибірка дослідження включає в себе 7 фокус-груп, які 

складаються з керівників підприємств та підрозділів зареєстрованих 

юридичних осіб, основним видом діяльності яких є виробництво продуктів 

нафтоперероблення (КВЕД-2010: Група 19. 2), керівників юридичних осіб, 

основним видом діяльності яких є оптова торгівля паливом (КВЕД-2010: Група 

46. 71), керівників юридичних осіб, основним видом діяльності яких є 

роздрібна торгівля паливом (КВЕД-2010: Група 47. 30), державні службовці 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Міністерства 

екології та природних ресурсів України та Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, а також дослідники ринку нафтопродуктів з числа науковців 

та експертів-аналітиків. Вибірка кластерна. Репрезентативність вибірки 

визначалася шляхом розрахунку розміру вибірки для кожної фокус-групи з 

урахуванням коригування для малої генеральної сукупності. Довірча 

ймовірність становить 96%, довірчий інтервал ‒ 5%. Таким чином, вибірка 

репрезентативна. На підставі обробки запропонованих експертам анкет з 
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визначення значущості кожного індексу заповнимо матрицю парних порівнянь. 

У табл. 3.14 зведено результати експертного оцінювання складових системи 

IES для НПЗ та визначено їх усереднені значення.  

Таблиця 3.14  

Результати експертного оцінювання складових системи IES для НПЗ 
Назва індексу/ фокус 

група (ФГ) 

ФГ 1 ФГ 2 ФГ 3 ФГ 4 ФГ 5 ФГ 6 ФГ 7 Середнє 

Індекс 

економічної 

ефективності 

0,2 0,25 0,22 0,24 0,19 0,26 0,24 0,24 

Індекс екологічної 

відповідальності 

0,2 0,18 0,19 0,15 0,21 0,16 0,18 0,16 

Індекс соціальної 

відповідальності 

0,2 0,15 0,18 0,21 0,19 0,17 0,18 0,19 

Індекс 

інноваційної 

активності 

0,2 0,25 0,26 0,24 0,22 0,19 0,26 0,23 

Індекс 

ефективності ПДП 

0,2 0,17 0,15 0,16 0,19 0,22 0,14 0,18 

Разом 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Джерело: розраховано автором.  

 

З урахуванням висновків експертів визначено вагу кожного індексу і 

складено їхній рейтинг у складі інтегрального індексу сталого розвитку. За 

результатами експертного оцінювання складових системи IES можна зробити 

висновок, що для НПЗ переважаюче значення надається індексам, які 

відображають економічну ефективність та інноваційну активність.  

За аналогією з оцінкою факторів, представлених в табл. 3.12, для оцінки 

роботи НПЗ за узагальненими показниками системи IES запропонуємо 

наступний підхід. Нехай експертні усереднені оцінки, наведені в табл. 3.13, є 

максимальними значеннями індексів: 

– економічної ефективності – 0,24;  

– екологічної відповідальності – 0,16;  

– соціальної відповідальності – 0,19;  

– інноваційної активності – 0,23;  

– ефективності ПДП – 0,18.  
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Якщо в якості їх мінімальних значень взяти нульові значення, то внесок у 

загальний показник можна ранжувати за рівномірною шкалою від 0 

(мінімальний внесок) до 6 (максимальний внесок).  

Тоді експертна оцінка стану поточної реалізації стратегії сталого 

розвитку на конкретному НПЗ згідно зі складовими системи IES може 

змінюватися від значення 0 (мінімальна оцінка) до 6 (максимальна оцінка). В 

межах наведеної шкали [0 ÷ 6] цю оцінку доцільно градуювати за рівнями 

впливу наступним чином: 

1-й рівень: [5,5 ÷ 6,0] – максимальний;  

2-й рівень: [5,0 ÷ 5,49] – високий добрий;  

3-й рівень: [4,0 ÷ 4,99] – високий задовільний;  

4-й рівень: [3,0 ÷ 3,99] – середній добрий;  

5-й рівень: [2,0 ÷ 2,99] – середній задовільний;  

6-й рівень: [1,0 ÷ 1,99] – низький прийнятний;  

7-й рівень: [0,5 ÷ 0,99] – низький задовільний;  

8-й рівень: [0 ÷ 0,49] – мінімальний.  

Виділені нами рівні дають змогу на експертному рівні співставляти 

поточний стан реалізації стратегії сталого розвитку різних НПЗ згідно зі 

складовими системи інтегрованого Індексу сталого розвитку ВІНК (як 

вітчизняних, так і закордонних), а також порівнювати стан реалізації політики 

сталого розвитку НПЗ з підприємствами інших галузей та підгалузей ПЕК. При 

необхідності ранжування впливу окремих складових системи IES для 

врахування їх значимості можуть бути введені окремі вагові коефіцієнти, 

наприклад: економічної ефективності – 1,0; екологічної відповідальності – 0,9; 

соціальної відповідальності – 0,85; інноваційної активності – 1,1; ефективності 

ПДП – 0,7. Звичайно, що у цьому випадку умова рівності 1 суми всіх складових 

системи IES буде порушена.  
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3.3 Пріоритети розвитку ринку нафтопродуктів України згідно з 

тенденціями трансформації світового нафтопереробного ринку 

 

Виокремлення пріоритетів розвитку вітчизняного ринку нафтопродуктів 

передбачає врахування механізмів впливу вимог сталого розвитку на 

формування взаємозв’язків соціальних, економічних, технологічних та 

екологічних категорій світового ринку.  

У структурі балансу кінцевого споживання енергетичних ресурсів 

України нафта та нафтопродукти становлять лише 16,1% (за даними Держстату 

[108]). Зазначимо, що протягом 1992‒2015 рр. випуск продукції 

нафтопереробки скоротився у 8,1 разу з 809,9 тис. барелів на день у 1992 р. до 

100,0 тис. барелів на день у 2015 р. (див. рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Динаміка завантаженості виробничих потужностей НПЗ України, 

1992‒2015 рр., тисяч тонн  
Джерело: побудовано за даними [108; 112].  

 

Виокремлення пріоритетів розвитку вітчизняної нафтопереробної сфери з 

урахуванням загальносвітових тенденцій енергоспоживання та охорони 

довкілля відповідає «Основним засадам (стратегії) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року», де визначальним принципом 

національної екологічної політики є «посилення ролі екологічного управління в 

системі державного управління України з метою досягнення рівності трьох 

складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), яка зумовлює 

орієнтування на пріоритети сталого розвитку» [91].  
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Україна отримала у спадок шість НПЗ [11‒13; 94]: ПАТ 

«Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (м. 

Кременчук), ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (м. Дрогобич), 

ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», ПАТ «Херсонський 

нафтопереробний завод», ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод», 

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна). Також значна питома вага 

нафтопродуктів виробляється на міні-НПЗ та працюючих НПЗ з повним циклом 

нелегально, що спричиняє низьку якість продукції, недоотримання бюджетом 

коштів, спотворення ринкової кон’юнктури, ускладнення модернізації галузі.  

Єдиним працюючим нафтопереробним підприємством України 

залишилось ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія 

«Укртатнафта» (м. Кременчук) з потужністю первинної переробки нафти 18,6 

млн тонн на рік, але фактичний обсяг виробництва у 8 разів менший проектної. 

Компанія не розкриває інформацію щодо обсягів виробництва. Згідно з даними 

Держстату в 2014 р. в Україні використано 2,25 млн тонн нафти сирої, у т. ч. 

нафти, одержаної з бітумінозних мінералів, 99,0% спожито з метою 

виробництва інших видів палива, а 0,1 % ‒ на власне споживання енергетичним 

сектором. Звіт про використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти за 2014 р. підготовлений за даними форми державного 

статистичного спостереження № 4-мтп (річна) «Про залишки і використання 

енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» [108]. Разом з тим 

відмітимо поглиблення нафтопереробки та освоєння випуску високоякісних 

марок автомобільних бензинів компанією «Укртранснафта», яка інформує на 

своєму сайті, що «до асортименту продукції ПАТ «Укртатнафта» входять: 

автомобільний бензин марок А-92-Євро4-Е5 та А-95-Євро4-Е5 та дизельне 

паливо марок ДП-Л-Євро4-В0, ДП-З-Євро4-В0, ДП-Арк-Євро4-В0, ДП-Л-

Євро5-B0, ДП-З-Євро5-В0, ДП-Арк-Євро5» [10−13; 117−118].  
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На основі аналізу досліджень, фактичних, статистичних джерел та 

звітності НПЗ представимо розвиток нафтопереробної галузі України за роки 

незалежності шістьма етапами [11−13; 94; 103; 110]: 

– 1-й етап (1992–1995 рр.) – зниження переробки нафти з понад 50,0 млн 

тонн на рік (у 1990–1991 рр.) до 22–16 млн тонн на рік, відсутність коштів на 

технічний розвиток; заводи, які частково реалізували Програму реконструкції 

галузі (затверджена КМУ у 1993 р.), стали боржниками (Лисичанський НПЗ 

(борг – понад 100 млн доларів  США) і Одеський НПЗ (20 млн доларів  США);  

– 2-й етап (1996–2000 рр.) – переробка 13,0–8,5 млн тонн нафти на рік, 

початок процесу приватизації підприємств галузі;  

– 3-й етап (2000–2004 рр.) − обсяги переробки нафти досягли 15–21 млн 

тонн на рік, участь у процесі приватизації нафтових компаній ТНК-ВР, ЛукОйл, 

Альянс. У 2003 та 2004 рр. на НПЗ України перероблено найвищий упродовж 

попередніх 11 років обсяг нафти – по 21,2 млн тонн. Збільшення обсягів 

переробки нафти і виробництва товарної продукції дало змогу майже повністю 

забезпечити власною продукцією потреби українського ринку нафтопродуктів;  

– 4-й етап (2005–2006 рр.) – обсяги переробки знижені до 14 млн тонн на 

рік, підвищення цін на нафту на світових ринках, погіршення показників 

роботи галузі (Одеський та Херсонський НПЗ призупинили роботу);  

– 5-й етап (2007–2011 рр.) − обсяги переробки нафти знижені з 14 до 9–

10 млн тонн на рік, боротьба за якість нафтопродуктів, які виробляються та 

реалізовуються на ринку України. Здійснюються модернізація окремих НПЗ та 

поглиблення нафтопереробки, а також зміна структури кінцевого споживання 

нафтопродуктів у бік зменшення питомої ваги мазуту паливного з 2,1 млн тонн 

у 2009 р. до 0,8 млн тонн у 2010 р.;  

– 6-й етап (2012–2015 рр.) − п'ять із шести українських НПЗ практично не 

здійснюють переробку нафти. Зменшення кількості міні-НПЗ сприяло 

покращенню продуктової структури вітчизняного ринку. З 1 березня 2012 р. 
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зупинений один з найбільших ‒ Лисичанський НПЗ (ПрАТ «ЛИНІК»), що був 

одним з основних імпортерів в Україну російської нафти (до 5 млн тонн на рік), 

переробляючи її на давальницьких умовах. Зміна географічної структури 

експорту та імпорту сирої нафти та нафтопродуктів.  

Обсяг поставок нафтової сировини на українські НПЗ у 2012 р. становив 

4,6 млн тонн. При цьому змінилась географічна структура постачання нафти у 

порівнянні з 2011 р. Так, імпорт з Росії скоротився на 84,5 %, а поставки нафти 

з Казахстану зросли у 5,5 разу. А вже у 2015 р. імпорт нафтової сировини був 

знижений до 227,7 тисяч тонн, що складає лише 0,2% вартості сукупного 

експорту країни.  

Характеристика української нафтопереробки наведена в табл. 3.15‒3.16. 

Як свідчать дані табл. 3.15, в Україні загальний спад виробництва за період 

2005–2013 рр. склав: бензину – 4,79 разу; дизельного пального – 5,54 разу; 

мазуту – 9,55 разу; разом спад виробництва нафтопродуктів – 6,14 разу.   

Таблиця 3.15 

Обсяги та динаміка виробництва нафтопродуктів в Україні 

Паливо 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Виробництво нафтопродуктів, тис. т 

Бензин 4618,2 3926,4 4159,4 3218,4 3375,9 3083,6 2837,4 1629,6 963,6 

Дизельне 

паливо 

5265,4 4211,1 4096,8 3216,0 3451,5 3354,0 1636,4 1364,4 950,6 

Мазут  5731,9 3569,7 3324,3 2270,0 2391,9 2296,9 2030,0 715,3 600,1 

Разом 15615,5 11707,2 11580,5 8704,4 9219,3 8734,5 6503,8 3709,3 2514,3 

Темпи приросту (+) та спаду (–) виробництва нафтопродуктів, % 

Бензин – -14,98 +5,93 -22,62 +4,89 -8,66 -7,98 -42,57 -40,87 

Дизельне 

паливо 

– -20,02 -2,71 -20,50 +7,32 -2,82 -51,21 -16,62 -30,33 

Мазут  – -37,72 -6,87 -31,71 +5,37 -3,97 -11,62 -64,76 -16,11 

Разом – -25,03 -1,08 -24,84 +5,92 -5,26 -25,54 -42,97 -32,22 

Джерело: [103; 108; 116; 118].  

 

При цьому суттєво змінилася структура виробництва нафтопродуктів. У 

2005 р. структура виробництва була наступною (у відсотках): бензин – 29,57; 
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дизельне паливо – 33,72; мазут – 36,71. У 2013 р. структура виробництва стала 

(у відсотках): бензин – 38,32 (зростання в рази); дизельне паливо – 37,81 

(зростання в рази); мазут – 23,87 (спад в рази) (табл. 3.13).  

Таблиця 3.16  

Структура імпорту нафти (кількість купленої нафти, витрачені  

на це кошти і середня ціна за тонну) 

 2012 2011 2010 2009 

Країна Тис. т Млн 

дол.  

Ціна Тис. т Млн 

дол.  

Ціна Тис. т Млн 

дол.  

Ціна Тис. т Млн 

дол.  

Ціна 

Росія 725 547 755 4650 3440 740 5950 3138 527 6398 2600 406 

Казахстан 823 689 838 283 239 844 217 132 606 291 134 460 

Азербайджан - - - 717 569 794 1614 900 558 493 256 519 

Туркменістан - - - 29 24 805 - - - - - - 

Киргизстан - - - - - - 3 1,72 573 - - - 

Джерело: [15; 103; 108; 116; 118].  

 

Географічна структура імпорту сирої нафти у 2014 р. свідчить про 

залежність від одного постачальника − Республіки Казахстан, з якої надійшло 

99,9% імпорту сирої нафти і лише 0,1 % склала питома вага Румунії. У той же 

час імпорт всіх видів нафтопродуктів у 2015 р. становив 7,7 млн тонн, а 

експорт/реекспорт − 554,3 тисяч тонн. Відбулись зміни у структурі імпорту 

нафтопродуктів, наприклад, значно скоротилась питома вага РФ, з якої у 

2014 р. було імпортовано близько 1 млн тонн нафтопродуктів, що становило 

12,5% від загального обсягу (розраховано за даними [108]).  

За даними Державної служби статистики України основними видами 

імпортованих нафтопродуктів у 2015 р. були: 

– нафтопродукти, продукти з вмістом 70% і більше нафти ‒ 6,8 млн т, з 

яких 46 % отримано з Республіки Білорусь, 21,9 % – з РФ, 11,2 % – з Литви, 7,5 

% – з Польщі, 4,8 % – з Греції, 3 % – з Болгарії, 2 % – з Ізраїлю, по 1 % – з 

Румунії та Угорщини;  

– легкі дистиляти 839,9 тонн(44,1 % − з Білорусії, 20% ‒ з Литви, 15,1 ‒ з 

Польщі, 10,1% − з Болгарії);  

– інші нафтопродукти 3 тис. тонн(44,6 % ‒ з Білорусії, 27,5 %‒ з РФ, 8% ‒ 
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з Литви, 5,2 ‒ з Греції) [108].  

Структура імпорту нафтопродуктів України представлена в табл. 3.17.  

Таблиця 3.17 

Структура імпорту нафтопродуктів в Україну в 2007 – 2013 рр.  

Країна-експортер Рік 

2007 2011 2012 2013 

тис. т % тис. т % тис. т % тис. т % 

Імпорт усього, у т. ч.  4952,7 100 7213,8 100 7615,2 100 6538,6 100 

Білорусь 523 10,6 2986,2 41,4 3797,6 49,9 2314,7 35,4 

Ізраїль 0 0 0 0 125,4 1,6 195,6 3,0 

Казахстан 509,9 10,3 402,5 5,6 287,4 3,8 19,3 0,3 

Російська Федерація 2753 55,6 2127,7 29,5 1714 22,5 2013,4 30,8 

Греція 34,8 0,7 0,1 0 19,5 0,3 113,6 1,7 

Литва 266,1 5,4 622,8 8,6 669,2 8,8 758,7 11,6 

Польща 30,6 0,6 479,6 6,6 276,8 3,6 442,6 6,8 

Румунія 525,6 10,6 70,2 1 336,6 4,4 338,7 5,2 

Туркменістан 0 0 98,8 1,4 131,4 1,7 107,8 1,6 

Джерело: за [108; 172].  

 

Аналіз даних табл. 3.17 показав, що за період 2007–2013 рр. мало місце 

нарощування імпортних поставок нафтопродуктів (зростання у рази), зокрема, з 

Білорусі – в 4,43 разу; Литви – 2,85 разу; Польщі – 14,5 разу, а також зниження 

поставок нафтопродуктів з Росії – 1,36 разу та Казахстану – 26,34 разу, 1,55. У 

2013 р. необхідно відзначити появу нових країн-імпортерів – Ізраїль та 

Туркменістан. У результаті частка на українському ринку імпортованих 

нафтопродуктів за період 2007–2013 рр. для основних імпортерів змінилася 

наступним чином: Білорусь – зросла в 3,34 разу, Казахстан – зменшилася в 34,3 

разу, Російська Федерація – зменшилася в 1,8 разу, Литва – зросла в 2,15 разу, 

Румунія – зменшилася в 2,04 разу. У 2013–2014 рр. частка нафтопродуктів 

російського виробництва в структурі імпортного палива перевищила 35 %. 

Причому частка імпорту бензину зросла на 71 %, а дизельного палива – до 

88 %.  

НПЗ України у 2013 р. скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,5 

млн т, що на 19,9% менше за показники 2012 р. (табл. 3.18).  



161 

 

Таблиця 3.18 

Обсяги переробки нафти українськими НПЗ, млн тонн 

 Проектна  

потужність 

2009 2010 2011 2012 Виробництво у 

2012 році  

в співвідношенні 

до проектної 

потужності, % 

Кременчуцький 18,6 3,19 3,61 3,09 3,09 16,6 

Лисичанський 16 4,95 4,81 4,92 0,81 5,0 

Одеський 2,8 2,05 1,45 - - 0 

Дрогобицький 3,2 0,42 0,37 0,16 - 0 

Надвірнянський 2,6 0,16 0,19 0,14 0,009 0,3 

Херсонський 7,1 - - - - 0 

Всього Україна 50,3 10,77 10,43 8,31 3,91 8,0 

Джерело: [15; 103; 108; 116; 118].  

 

Виробництво бензину в 2013 р. скоротилося порівняно з 2012 р. на 40,6% 

– до 971 тис. тонн; дизельного палива за підсумками 2013 р. становило 969 тис. 

т, що на 29,3% менше ніж у 2012 р. 

За даними Держстату України у 2014 р. основними видами палива серед 

нафтопродуктів, що використовуються  в Україні були дизельне паливо (44%), 

бензин моторний (25%), нафта сира (18%) рис. 3.5. За роки незалежності в 

Україні різко змінилась структура споживання нафтопродуктів у цілому та 

окремих їх видів, зокрема, споживання мазуту у 2015 р. становило 144,7 тис. т. 

В Україні мазут паливний важкий використовується в якості палива для 

електростанцій та промислових котлоагрегатів. Однак сьогодні відбуваються 

прогресивні зрушення в структурі ПЕБ, які позначаються крім іншого і у 

зменшенні використання нафтопродуктів в якості палива. Наприклад, у 2015 р. 

лише 15,3% мазуту було використано на власне споживання енергетичним 

сектором, а 61,7% перетворено в інші види палива та енергію за допомогою 

установок вісбрекінгу з переробки мазуту.  

У структурі споживання світлих нафтопродуктів України зростає питома 

вага газойлю (дизельного пального) з обсягом споживання у 2014 р. 5437,3 тис. 

т. Така тенденція обумовлена нижчою ціною та кращими екологічними 
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показниками порівняно з бензином, зростанням кількості імпортних 

автомобілей, які обладнані дизельними двигунами тощо.  

 

 

Рис. 3.5. Витрати енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти за напрямами споживання в Україні,  2014 р., %  
Джерело: [12; 13; 103].  

 

У роздрібну вартість бензину чи дизеля закладено такі складові: 60% – 

вартість нафти, 5–7% – транспортні витрати, 3–5% – прибуток і 30% – податки. 

Про те, що значна частина нафтопродуктів ввозиться на територію України 

контрабандою, свідчить інформація Держстату про кількість споживання 

бензину у 2012 р., дані Держмитслужби про його імпорт та звіти Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості за 2012 р. Так, у 2012 р. різниця між 

офіційними даними з переробки, імпорту та споживання нафтопродуктів 

становить близько 2 млн тонн; держбюджет не отримав понад 4 млрд грн.  

Проведені дослідження підтвердили, що в Україні на ринку 

нафтопродуктів склалася кризова ситуація, коли, незважаючи на достатні 

потужності НПЗ та маючи кваліфіковані кадри, завантаження НПЗ 
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катастрофічно впало [10]. Морально застаріла технічна база та давно зношені 

основні фонди, несприятлива цінова кон’юнктура на вітчизняному ринку 

нафтопродуктів, монополізація ринку, до якої призвела непрозора енергетична 

політика, обумовили ситуацію, коли жоден з українських НПЗ не може 

конкурувати з європейськими підприємствами.  

Динаміка споживання нафтопродуктів та емісії СО2 в Україні 

представлена в табл. 3.19.  

Таблиця 3.19 

Динаміка споживання нафтопродуктів (тис. бар. на день) та емісії СО2  

в Україні (тис. метр. тонн) 

 

Роки 

Емісія СО2 

від 

споживання 

енергії 

Емісія СО2 

від 

споживання 

нафтопрод

уктів 

Автомобіль

ний бензин 

Паливо для 

реактивних 

двигунів  

Гас Дистилят 

палива  

Мазу

т 

Пропан

-Бутан 

Інші 

нафто-

продук-

ти 

Всі 

нафто-

про-

дукти 

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 між показником 

Емісія СО2 від споживання 

енергії та споживанням 

нафтопродукту 0,44 0,65 0,6 0,34 0,30 0,55 0,74 0,49 

Кореляція між показником 

Емісія СО2 від споживання 

нафти та споживанням 

нафтопродукту 0,62 0,56 0,26 0,14 0,50 0,62 0,38   

Джерело: складено і розраховано за даними [116, 130].  

 

Дані табл. 3.19 свідчать, що якщо за період 2007–2014 рр. емісія СО2 від 
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споживання енергії знизилася на 19,5 %, тоді як емісія СО2 від споживання 

нафтопродуктів знизилася на 6,47 %. При цьому споживання автомобільного 

бензину знизилося в 1,56 разу, а всіх нафтопродуктів – в 1,78 разу. У структурі 

експорту нафтопродуктів та продуктів з вмістом нафти від 70% і вище частка 

Кіпру становить 32%, Італії – 29 %, Великобританії – 6%. Експорт легких 

дистилятів на 99,8 % спрямовується до Угорщини, інші нафтопродукти 

експортуються до Кіпру, Італії – 30,3 %, Грузії – 7,5 %, Великобританії − 5,9%, 

Греції – 2,1 % та інших країн [12; 13; 108].  

Стан українського ринку нафти і нафтопродуктів відображає особливості 

кризових явищ останніх років у нафтовій галузі в цілому [10‒13; 103; 109]. 

Низька платоспроможність населення призвела до збільшення споживання 

дешевого палива. Відсутність державного контролю якості, наявність 

нелегального виробництва та реалізації нафтопродуктів призвели до 

розширення тіньового сегменту ринку. Зниження конкурентоспроможності 

вітчизняних НПЗ, непрозорі ринки нафтопродуктів, відсутність у 

нафтопереробних підприємств стимулів до реконструкції і модернізації стали 

причиною важкого фінансового стану галузі.  

Мотивацією для ввозу нафтопродуктів (моторного палива) з-за кордону є 

невідповідність вітчизняної продукції екологічним вимогам, які мають 

відповідати європейським стандартам. Збільшення частки імпорту більш 

якісних нафтопродуктів негативно позначилося на ефективності роботи НПЗ 

України, яким важко конкурувати з постачальниками з РФ та Білорусі 

внаслідок вищої ціни на імпортовану нафту, а отже, і більш високу собівартість 

власної продукції. Більш конкурентоспроможними вважаються також 

нафтопродукти, імпортовані з Румунії, Литви та інших країн ЄС, які мають 

сучасні НПЗ і виробляють якіснішу продукцію.  

Україна експортує нафтопродукти в інші країни (Велику Британію, Кіпр, 

Латвію, Румунію, Італію тощо). Наприклад, експортований Україною мазут має 

ціну на 17,7% нижчу від ціни імпортної нафти. Це пояснюється тим, що 
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вітчизняні НПЗ не можуть вилучати з важких залишків нафти легкі фракції 

моторного палива. Ситуація повинна змінитися в разі модернізації українських 

НПЗ, коли з’явиться можливість замінити в експорті мазут на дорожчі дизельне 

паливо й автомобільний бензин.  

Доцільно оцінити стан та подальше використання окремих видів палива. 

Важливим фактором структурних зрушень, характерним для перспективного 

розвитку нафтопереробної промисловості, є попит на котельне паливо. У 

розвинених країнах мазут активно заміщується природним газом, менш активно 

– у країнах, що розвиваються.  

Результати багатьох досліджень вказують на необхідність модернізації 

нафтового сектора України з врахуванням більш реальної зваженої оцінки 

інвестиційних можливостей і відповідно інноваційного розвитку. Реконструкція 

та модернізація українських НПЗ повинні узгоджуватися з державною 

політикою регулювання імпорту нафтопродуктів. При виборі конкретного 

варіанта модернізації бажано виходити з низки таких критеріїв: максимальна 

економічна ефективність; мінімальна екологічна шкода навколишньому 

природному середовищу; максимальний технологічний рівень; мінімальний 

рівень ризиків на етапі будівництва та подальшого функціонування [66].  

Технологічна група показників характеризує, перш за все, зростання 

глибини переробки нафтової сировини [66]. Наприклад, зростання вторинної 

переробки, природно, підвищує ефективність за рахунок отримання у великих 

обсягах (за інших рівних умов) більш дорогих світлих нафтопродуктів. Однак 

ступінь їх використання залежить від рівня розвитку внутрішнього попиту на ці 

продукти та від якості використовуваної нафтової сировини. Важливе значення 

має процес реалізації сучасних технологій та інновацій. 

 Екологічна група критеріїв має безпосередній вплив на ефективність 

модернізації виробництва. Цей вплив проявляється не тільки в досягненні 

відповідності виробленої продукції екологічним стандартам, а й в запобіганні 

(та зниженні) негативному впливу на довкілля самого виробничого процесу 
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переробки нафти. Економічна група критеріїв характеризує вартісні витрати на 

модернізацію НПЗ і термін її окупності.  

Основні групи критеріїв, пропонованих для оцінки ефективності 

модернізації НПЗ згідно з вимогами сталого розвиту української 

нафтопереробки, зведені в табл. 3.20.  

Таблиця 3.20 

Основні групи критеріїв і показники оцінки ефективності  

модернізації НПЗ 

 
Група критеріїв Система показників 

1. Технологічні 

критерії 

1. Глибина переробки нафти;  

2. Вихід світлих продуктів;  

3. Частка вторинних процесів;  

4. Коефіцієнт складності Нельсона;  

5. Технологічний рівень 

2. Фінансово-

економічні критерії 

1. Розмір інвестицій за проектом модернізації (вкладення у 

виробництво, вкладення в маркетинг, для проектів НДДКР витрати на 

проведення досліджень і т. д.);  

2. Очікуваний розмір виручки і прибутку;  

3. Чиста поточна вартість процесу модернізації;  

4. Внутрішня норма прибутковості процесу модернізації;  

5. Індекс рентабельності процесу модернізації;  

6. Відповідність проекту критеріям економічної ефективності 

капіталовкладень, прийнятим в галузі (корпорації);  

7. Період окупності проектів модернізації;  

8. Фінансові ризики, пов'язані з процесом модернізації 

3. Екологічні 

критерії  

1. Сумарні викиди парникових газів в еквіваленті CO2;  

2. Викиди в атмосферу NO;  

3. Викиди в атмосферу SO;  

4. Загальний обсяг рідких і твердих відходів;  

5. Пряме використання енергії;  

6. Загальна кількість необхідної води;  

7. Загальні витрати і інвестиції на охорону довкілля 

Джерело: складено за [57].  
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Слід звернути увагу на успішний досвід Польщі в питаннях 

функціонування НПЗ невеликих потужностей [9]. Перехід нафтопереробної 

галузі цієї країни на ринкові відносини супроводжувався створенням сучасних 

НПЗ на рівні найкращих західноєвропейських підприємств. Важливим 

напрямом їх розвитку була співпраця з відомими нафтовими компаніями 

Заходу: виробництво мастильних матеріалів на Чеховіцькому НПЗ (спільно з 

французьким концерном Elf); модернізація НПЗ у м. Ясло при технічній 

співпраці з французькою фірмою Emulbitume; упровадження італійської 

технології VISCOLUBE з гідроочищення відпрацьованих мастил потужністю 

80 тис. тонн на рік і французької технології на установці потужністю 60 тис. 

тонн на рік на НПЗ «Едліче», визнаному лідеру з регенерації відпрацьованих 

мастил.  

Одним із шляхів модернізації українських НПЗ, що широко 

використовується провідними країнами, є модель реформування 

нафтопереробки з урахуванням еталонного НПЗ країн Євросоюзу (див. табл. 

3.21) [9; 47; 51].  

Таблиця 3.21 

Пропозиції щодо досягнення еталона технологічної структури НПЗ 

України, тис. тонн 
Технологічна 

структура 

Еталонний НПЗ, % 

до потужності 

первинної 

переробки 

ВАТ «Лисичанськ- 

нафтооргсинтез» 

ВАТ «Укртатнафта» 

факт дефіцит (+), 

надлишок (‒) 

факт дефіцит (+), 

надлишок (‒) 

Первинна переробка  15976,0  18625  

Термічний крекінг та 

вісбрекінг 

12  + 1917  +2235 

Каталітичний крекінг 20 2200 +995,2 1500 +2225 

Каталітичний 

риформінг 

17 2316,8 +399,1 1900 +1266 

Гідрокрекінг 4 ‒ +639,0 ‒ +745 

Гідроочищення 50 2056,6 +5931,4 3300 +6012 

Коксування 5 ‒ +799 ‒ +931 

Алкілування 2 ‒ +319,5 ‒ +373 

Ізомеризація 4 ‒ +639,0 ‒ +746 

Виробництво ЕТБЕ 1  +159,8 ‒ 186,3 

Виробництво мастил 3 ‒  362 +197 
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Виробництво бітуму 3  +479 343 +216 

Джерело: [10‒11]. 

Для модернізації діючих в Україні підприємств за такою схемою потреба 

в інвестиційних ресурсах становить 2,5 млрд доларів, що еквівалентно вартості 

будівництву сучасного НПЗ потужністю 8 млн тонн / рік із терміном 

будівництва 1,5‒2 роки.  

На сьогодні споживання нафтопродуктів (в основному за рахунок їх 

імпорту) в Україні щороку становить приблизно 11,3% від загального обсягу 

енергоносіїв, тоді як у світі цей показник – 35,6%, у країнах ЄС – 25–40,0%, у 

колишньому СРСР – 17,8%. Така ситуація негативно позначається на 

енергетичній безпеці держави й стані економіки у цілому. Енергетична 

залежність від імпорту для сфери нафтопереробки може оцінюватися за трьома 

індикаторами (енергозалежність від імпорту нафти та газового конденсату, 

енергозалежність від імпорту нафтопродуктів, енергозалежність від імпорту 

моторного палива), параметри яких наведено у табл. 3.22.  

Таблиця 3.22 

Динаміка індикаторів енергетичної залежності від імпорту нафти та 

нафтопродуктів у 2007 – 2013 рр.  
Показник 2007 2011 2012 2013 

Нетто-імпорт нафти та газового конденсату, млн т 9,8 5,7 1,5 0,8 

Енергозалежність від імпорту нафти та газового 

конденсату, % 

68,8 63,1 32 22,9 

Нетто-імпорт нафтопродуктів, млн т 0,8 3,1 6 5,4 

Енергозалежність від імпорту нафтопродуктів, % 7,1 29,6 56,8 48,2 

Нетто-імпорт моторного палива, млн т 2,6 4,1 6,3 5,7 

Енергозалежність від імпорту моторного палива, % 23,8 38,7 59,6 55,3 

Джерело: [129, с. 145].  
 

Аналіз даних табл. 3.19 показав, що якщо енергозалежність від імпорту 

нафти та газового конденсату за період з 2007 по 2013 рр. знизилась у три рази, 

то енергетична залежність від імпорту нафтопродуктів зросла протягом 

2007‒2013 рр. майже у сім разів (з 7,1 до 48,2%). У 2,3 разу зросла залежність 

від імпорту моторного палива з критичним показником у 2013 р. 55,3% (див. 
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табл. 3.20). Так, переробні потужності двох польських нафтових компаній – 

Grupa Lotos та PKN Orlen − становить 6 і 14,5 млн тонн відповідно. При цьому 

польський ринок нафтопродуктів лише на 20% залежний від імпорту 

дизельного пального. У табл. 3.23 як приклад узагальнені результати 

комплексного аналізу енергетичної безпеки в сфері нафтопереробки України та 

Польщі.  

Таблиця 3.23 

Показники енергетичної безпеки в сфері нафтопереробки  

України та Польщі 
№ 

з/п 

Показник Стан Польща,  

2012 р.  

Україна,  

2013 р.  Нормаль-

ний (Н) 

Перед-

кризов

ий 

(ПК) 

Кризов

ий (К) 

1 Частка нафти і газового 

конденсату в паливно-

енергетичному балансі,% 

Не більше 

30% 

30–

50% 

Більше 

50% 

Н Н 

2 Частка нафтопродуктів у 

кінцевому енергоспоживанні,% 

 

Не більше 

30% 

30–

50% 

Більше 

50% 

Н Н 

3 Енергетична залежність від 

імпорту нафти і газового 

конденсату,% 

Не більше 

30% 

30–

50% 

Більше 

50% 

К Н 

4 Енергетична залежність від 

імпорту нафтопродуктів,% 

Не більше 

10% 

10–

30% 

Більше 

30% 

Н К 

5 Енергетична залежність від 

імпорту моторного палива,% 

Не більше 

30% 

30–

50% 

Більше 

50% 

Н К 

6 Співвідношення обсягів видобутку 

і споживання нафти і газового 

конденсату, місяців 

Не менше 

12 міс.  

8–12 

міс.  

Менше 

8 міс.  

К ПК 

7 Темп зростання видобутку нафти і 

газового конденсату,% 

Не менше 

100% 

100–

75% 

Менше 

75% 

Н К 

8 Темп зростання виробництва 

моторного палива, % 

Не менше 

100% 

100–

75% 

Менше 

75% 

Н К 

9 Рівень завантаження виробничих 

потужностей нафтопереробки, % 

Не менше 

75% 

75–

50% 

Менше 

50% 

Н К 

10 Вихід світлих нафтопродуктів, % Не менше 

70% 

70–

60% 

Менше 

60% 

Н ПК 

11 Диверсифікованість внутрішнього 

виробництва моторного палива 

(згідно з індексом Херфіндаля-

Хіршмана) 

Не більше 

1000 

1000–

1800 

Більше 

1800 

К К 

12 Диверсифікованість імпорту 

нафтопродуктів (згідно з індексом 

Херфіндаля-Хіршмана)  

Не більше 

1000 

1000–

1800 

Більше 

1800 

К К 

Джерело: [140, с. 279].  
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Польська нафтопереробна галузь забезпечує внутрішній ринок 

нафтопродуктами, однак його специфіка є такою, що експорт вигідніший за 

продаж на внутрішньому ринку. У зв'язку з цим Польща імпортує 39% бензину 

для потреб населення. Проведений порівняльний аналіз стану нафтопереробки 

в Україні та Польщі в сфері дозволив зробити висновок про прийнятність 

польського варіанта для модернізації українського ринку моторного палива. 

Зокрема, з врахуванням наступних факторів: 

– відсутність достатніх запасів нафти на їх територіях, які спроможні 

забезпечити стабільну роботу нафтопереробної промисловості;  

– висока енергетична залежність від імпорту нафти при низькій 

диверсифікованості поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів;  

– сучасний етап нафтовидобутку Польщі та України характеризується 

зниженням обсягів нафтовидобутку внаслідок вичерпання діючих поверхневих 

і важкодоступних нових родовищ;  

– транспортна інфраструктура України та Польщі орієнтовані на імпорт 

важкої високосірчистої нафти з Російської Федерації [140, с. 276‒282].  

Як базові (незмінні) для України враховано такі показники, як перегонка 

сирої нафти, каталітичний крекінг, термічний крекінг, риформінг, емісія СО2, 

імпорт нафтопродуктів, експорт нафтопродуктів, загальне виробництво 

нафтопродуктів, емісія СО2 від споживання нафти, емісія СО2 від споживання 

енергії. У зв’язку з незначними обсягами виробництва нафтопродуктів на 

сьогодні в моделі не враховується деталізація виробництва окремих груп 

нафтопродуктів, тобто не враховуються показники: виробництво 

автомобільного бензину, виробництво реактивного палива, виробництво гасу, 

виробництво дистиляту. виробництво мазуту, виробництво пропан-бутану, 

виробництво інших нафтопродуктів.  

Для оцінки впливу вимог сталого розвитку на функціонування 

української нафтопереробки України здійснено SWOT-аналіз, результати якого 

зведено до табл. 3.24. За результатами наведеного SWOT-аналізу можна 



171 

 

зазначити наступне. Має місце переважання слабких сторін та загроз над 

сильними сторонами та можливостями на українському ринку нафти та 

нафтопродуктів, що свідчить про високий рівень ризиків успішного розвитку 

української нафтопереробки. Для оцінки впливу параметрів сталого розвитку 

на сферу нафтопереробки України здійснимо кореляційний аналіз впливу 

параметрів сталого розвитку, доповнюючи множину показників, наведених у 

підрозділі 3.1, показниками, які більш повно відображають розвиток 

національної нафтопереробки.  

Таблиця 3.24 

SWOT-аналіз сталого розвитку України в сфері нафтопереробки 
 

Сильні сторони /  

Внутрішня стійкість 

Слабкі сторони /  

Внутрішні ризики 

 Наявність трьох нафтогазоносних 

регіонів: Карпатського, 

Причорноморсько-Кримського, 

Дніпровсько-Донецького.  

Наявність сировинної бази (кам'яне 

та буре вугілля) для виробництва 

синтетичних вуглеводнів.  

Достатні виробничі потужності 

нафтопереробного комплексу, здатні 

задовольнити потреби національної 

економіки в моторному паливі.  

Часткове оновлення національних 

НПЗ (зокрема, Кременчуцького) та 

налагодження виробництва окремих 

видів моторного палива стандарту 

Євро-4.  

Здатність українських НПЗ 

працювати на високосірчаних марках 

нафти.  

Зростаючий попит за рахунок 

автомобілізації населення та 

економіки.  

Заміщення дорогого моторного 

 Малий обсяг видобутку нафти та газового 

конденсату, що не дає змогу забезпечити власною 

сировиною НПЗ протягом належного терміну.  

Високий рівень концентрації ринку в 

олігархічних структурах: Роснафта, Група 

СЕТЕК, Група «Приват», НАК «Нафтогаз 

Україна». Нестабільність роботи окремих 

підприємств: закриття Одеського НПЗ в 2010 р. 

через проблеми з сировиною, закриття 

Лисичанського НПЗ в 2012 р. через низьку 

рентабельність, зупинка Дрогобицького та 

Надвірнянського НПЗ через фізичну зношеність 

основних засобів та відсутність нафтової 

сировини. Різке скорочення завантаженості 

нафтопереробного комплексу призводить до 

фізичного та морального руйнування галузі.  

Застарілість технологій переробки сирої нафти, 

що обумовлює низький вихід світлих 

нафтопродуктів; надлишкове виробництво 

дешевого мазуту, який експортується.  

 Низькі стандарти якості моторного палива.  

 Висока еластичність споживання моторного 

палива за доходами населення та обсягами 
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палива більш дешевим (дизельним 

паливом та природним газом) 

економічної діяльності 

Продовження таблиці 3.24 
 

Можливості / Зовнішня стійкість Загрози / Зовнішні ризики 

Розширення структури імпорту 

нафтопродуктів до Україні (поставки 

більш якісного пального з Литви, 

Румунії та Польщі).  

Доступ до Європейського спотового 

ринку нафти та газового конденсату; 

можливості транспортування нафти 

магістральними нафтотрубопроводами в 

реверсному напрямі та морськими 

шляхами 

Україна є нетто-імпортером нафти та 

газового конденсату.  

Наявна тенденція зростання енергетичної 

залежності від імпорту нафтопродуктів.  

Вступ України до СОТ призвів до 

неможливості ведення політики 

протекціонізму на українському ринку 

моторного палива.  

Орієнтація на експорт дешевого мазуту та 

імпорт продукції з високою доданою 

вартістю моторного палива 

Основними імпортерами нафтопродуктів до 

України є Білорусь та РФ.  

Спільна система нафтотрубопроводів 

«Дружба» обумовлює єдиний напрям 

постачання; складність морських шляхів 

через затоку Босфор 

Джерело: [103; 110; 122; 141].  

 

На основі сформованих вимог впливу параметрів сталого розвитку на 

сферу нафтопереробки України побудовано лінійну економетричну модель. У 

результаті розрахунків отримано багатофакторне рівняння регресії з вільним 

членом (3.4): 

Ni321CO xa+xa+xa+xa+a=Y ....32102
. (3.4) 

У цій моделі  Nіaі ,...,1,0 – оцінки параметрів моделі (3.4), які необхідно 

кількісно виміряти на основі заданої емпіричної інформації.  

Оцінки параметрів моделі іâ  виконано на основі вибіркової сукупності 

спостережень, яка включає 24 спостереження за період з 2001 по 2011 р. за 

даними [107˗110; 113˗116], представленими в табл. 3.21.  

Параметри впливу сталого розвитку за показниками та роками на сферу 
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нафтопереробки України наведені в табл. 3.25.  
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Таблиця 3.25 

Параметри впливу сталого розвитку за показниками та роками на сферу 

нафтопереробки України (2001−2012 рр.) 
Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Загальне виробництво 

нафтопродуктів, тис. бар/ день 470,7 457,0 492,0 504,5 492,0 378,5 347,8 262,2 257,4 260,9 214,4 118,7 

Розвідані доведені запаси сирої 

нафти, млн бар.  395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 

Емісія СО2 кт 321,7 318,7 352,3 343,1 333,9 326,5 321,4 311,0 260,1 304,5 286,2 321,7 

Емісія СО2 від споживання 

енергії, т 316,7 324,7 355,3 344,7 351,1 329,4 351,0 342,4 245,5 277,7 298,1 290,4 

Емісія СО2 від споживання 

нафти, т 43,5 40,5 44,7 46,0 49,2 50,8 47,3 46,8 40,2 42,3 41,8 44,4 

Риформінг, 

тис. бар/ день 100,3 100,3 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 

Первинна переробка нафти, тис. 

бар/ день 1026,3 1026,3 1024,8 1024,8 879,8 879,8 879,8 879,8 879,8 879,8 879,8 879,8 

Каталітичний крекінг, тис. бар/ 

день 69,0 69,0 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 

Термічний крекінг 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

Імпорт нафтопродуктів, (тис. 

барелів на день) 40,2 27,1 32,8 36,9 52,1 83,6 109,9 148,9 88,4 126,6 162,3 175,1 

Імпорт автомобільного бензину, 

тис. бар/ день 13,4 9,7 2,6 6,4 13,4 25,7 28,1 52,2 39,1 49,5 51,7 47,7 

Імпорт палива для реактивних 

двигунів, тис. бар/ день 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,7 2,3 

Імпорт гасу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Імпорт дистиляту мазуту, 

тис. бар/ день 15,2 10,1 7,8 10,4 17,1 38,2 44,1 66,9 21,2 50,5 76,8 97,4 

Імпорт мазуту, тис. бар/ день 4,0 0,3 0,1 0,3 0,9 9,2 15,3 17,5 17,0 9,9 11,4 2,8 

Імпорт пропан-бутану 4,0 0,3 0,1 0,3 0,9 9,2 15,3 17,5 17,0 9,9 11,4 2,8 

Імпорт інших нафтопродуктів 7,3 7,1 20,2 19,5 20,0 8,9 21,4 11,1 7,7 14,0 13,7 15,2 

Експорт нафтопродуктів 108,1 92,8 194,1 206,2 188,7 94,2 94,0 76,1 51,9 81,0 85,5 35,0 

Експорт автомобільного 

бензину, тис. бар/ день 1,6 9,3 8,2 9,2 11,6 6,4 3,1 5,6 6,3 13,3 22,7 10,8 

Експорт дистиляту мазуту 19,8 28,6 33,0 30,9 30,0 11,8 13,0 14,6 9,7 14,2 17,8 10,4 

Експорт мазуту, тис. бар. / день 81,2 46,3 133,6 140,5 130,0 62,0 55,9 49,2 31,7 46,0 35,0 9,3 

Експорт пропан-бутану, тис. 

бар/ день 3,6 5,9 10,3 8,7 8,5 4,8 3,8 1,7 1,3 0,0 4,0 2,2 

Імпорт сирої нафти, тис. бар/ 

день 365,6 377,2 449,1 432,7 389,1 270,5 227,0 131,7 151,6 166,9 125,1 151,6 

Джерело: [107-110; 113-116].  
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Як додаткові показники моделі враховуються показники, що 

відображають як стан забезпеченістю нафтою, так і характеристики експортно-

імпортних операцій: розвідані запаси сирої нафти, імпорт сирої нафти, імпорт 

нафтопродуктів, імпорт автомобільного бензину, імпорт палива для реактивних 

двигунів, імпорт гасу, імпорт дистиляту мазуту, імпорт мазуту, імпорт пропан-

бутану, імпорт інших нафтопродуктів, експорт автомобільного бензину, 

експорт дистиляту мазуту, експорт мазуту, експорт пропан-бутану.  

Кожне спостереження дає щорічну кількісну оцінку викидів вуглецю та 

характеристику кожного з чинників, які впливають на цю величину. Фактичні 

та розраховані показники є близькими і мають незначні відмінності, а 

статистичні характеристики задовольняють вихідну гіпотезу лише за 

незалежними змінними: термічний крекінг (змінна х1), риформінг (змінна х2), 

енергомісткість ВВП (змінна х3).  

У результаті розрахунків отримано багатофакторне рівняння регресії з 

вільним членом (3.5): 

2COY = –4664,46 – 27,84∙х1 + 0,62∙х2+0,51∙х3,              (3.5) 

де залежна змінна 
2COY – емісія вуглецю, кт;  

х1 –термічний крекінг, тис. барелів на день;  

х2 – риформінг, тис. барелів на день;  

х3 – енергомісткість ВВП, ТДж на 1 тисячу доларів  США (за цінами 2005 р.).  

Як свідчать отримані статистичні характеристики (див. табл. 3.26), 

отримана модель високої якості.  

Таблиця 3.26 

Статистичні характеристики моделі оцінки впливу показників 

українського ринку нафтопродуктів на емісію СО2 

23Model R R Square 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square Change  

1 0,99a 0,98 0,99 1,895 

a. Predictors: (Constant), Енергоємність, Термічний крекінг, Риформінг.  

b. Dependent Variable: Емісія СО2.  
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Обчислений коефіцієнт множинної кореляції R = 0,987 вказує на 

існування достатньо щільного зв'язку між факторними і результативною 

ознаками. Сукупний коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,987 свідчить про 

те, що варіація СО2 зумовлена факторами, введеними в регресійну модель.  

Вибрані чинники суттєво впливають на досліджуваний показник. 

Значення коефіцієнта «статистична значимість» має бути меншим чи 

дорівнювати 0,5, в нашому випадку Sig. дорівнює «0». Модель, яка побудована 

на основі даних 24 спостережень за період з 2001 по 2011 рр., справедлива для 

емісії СО2 в нафтопереробці України у цілому. Стандартизовані коефіцієнти 

регресії (Beta) показують відносну значимість включених до моделі незалежних 

змінних. У нашій моделі найбільшу значимість має термічний крекінг (Beta = 

‒1,44), що не суттєво більше величини значимості риформінгу (Beta = 1,313) та 

більше ніж у 2 рази перевищує відповідне значення для енергомісткості ВВП 

(Beta = 0,061). Перевірку запропонованої моделі на адекватність здійснено за 

тестом Дарбіна-Уотсона. Оскільки у нашому випадку показник становить 1,895 

(наближається до 2), тобто модель адекватна.  

Інтерпретація отриманої багатофакторної регресійної моделі полягає у 

виявленні найбільш значущого показника, яким є, як показали дослідження, 

глибока переробка нафти – термічний крекінг, риформінг, а також 

енергомісткість ВВП. Наявність константи з від’ємним значенням свідчить про 

те, що за умови нульового значення незалежних змінних емісія СО2 буде менше 

4664,5 кт. На сучасному етапі розвитку нафтопереробної сфери України 

переважають низькотехнологічні процеси, що має статистичне відображення у 

цій моделі, яка демонструє протилежні результати з модельними розрахунками 

за даними всіх країн світу. Іншою особливістю економіки України є низький 

рівень енергоефективності та енергозбереження. Зростання енергомісткості 

економіки України призводить до збільшенні емісії СО2 на 0,51 кт, що 

підтверджує тезу про необхідність інтенсифікації заходів енергозбереження та 

енергоефективності.  

Побудова багатофакторної регресійної моделі дала змогу: 
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 виявити найбільш значимі факти ринку нафтопродуктів України, 

зокрема, технологічні (термічний крекінг, риформінг) та енергомісткість ВВП, 

які впливають на емісію СО2 з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності 

на цьому ринку;  

 здійснити кількісну оцінку впливу виокремлених факторів на емісію 

СО2;  

 підтвердити гіпотезу про доцільність впровадження технологій 

глибокої переробки нафти;  

 обґрунтувати важливість заходів з енергоефективності на всіх рівнях 

управління (національному, місцевому та приватному).  

Забезпечення українського ринку якісними нафтопродуктами можливе за 

трьома варіантами: 

1) перехід на 100 %-ий імпорт необхідних нафтопродуктів (фактична 

ліквідація української нафтопереробної галузі);  

2) модернізація наявних українських НПЗ;  

3) спорудження нового сучасного нафтохімічного комплексу, 

спроможного виробляти ліквідні високоякісні нафтопродукти та сучасну 

сировину для хімічної промисловості [10‒13; 15; 54; 105; 122; 127; 140; 146].  

Розрахунок коефіцієнтів кореляції за даними Держстату України та 

Енергетичної агенції США дав 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). При цьому імпорт нафтопродуктів має обернений дуже 

щільний зв’язок (‒0,94), тобто чим вище імпорт нафтопродуктів, тим менше 

виробництво в Україні.  

З точки зору вимог сталого розвитку українського ринку нафтопродуктів 

сценарій повної відмови від власного виробництва нафтопродуктів є 

неприйнятним, оцінка другого та третього варіантів потребує комплексного 

аналізу. Для прикладу, в табл. 3.27 наведено можливі етапи модернізації 
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нафтопереробної промисловості України згідно положень державних програм 

розвитку енергетики [28; 47˗48; 51; 86; 96‒99; 103; 110; 121].  

Таблиця 3.27  

Можливі етапи модернізації нафтопереробної промисловості України 
Номер етапу  Зміст етапу  

1 

(орієнтовно 

 до 2020 р.) 

Необхідно завершити цикл глибокої переробки нафти переважно 

шляхом будівництва установок каталітичного крекінгу, 

гідрокрекінгу і вісбрекінгу, а також коксування і виробництва 

бітуму. При цьому глибина переробки нафти може бути доведена до 

73 – 75%. Необхідно модернізувати установки гідроочищення і 

каталітичного риформінгу, а також побудувати установки 

ізомеризації та алкілування з метою випуску високоякісних 

моторних палив 

2 

 (2020–2025 рр.) 

Глибину переробки нафти має бути доведено до 85% шляхом 

будівництва установок деасфальтизації, деметалізації і коксування 

гудрону, гідрокрекінгу вакуумного газойлю та деасфальтизатів. На 

цьому етапі мають бути побудовані нові установки риформінгу, 

алкілування та полімеризації, а також нові атмосферно-вакумні 

трубчатки замість застарілих  

3  

(після 2025 р.) 

Потребуватимуть здебільшого заміни морально і фізично зношені 

установки на нові того ж призначення, що забезпечить виробництво 

усіх основних видів нафтопродуктів з глибиною переробки нафти не 

нижче 90%, а на новітніх технологічних лініях – не нижче 95%  

Джерело: [10‒13; 105; 122; 127; 140; 146].  

 

Для здійснення модернізації нафтопереробки Україна має поступово 

наблизити своє законодавство до законодавства ЄС. Так, регулювання ринку 

нафти має відбуватися згідно з положеннями Директиви №2006/67/ЄС [39] 

щодо підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або нафтопродуктів; 

розвідка та розробка вуглеводнів здійснюватиметься відповідно до Директиви 

№ 94/22/ЄС [29; 40]. Важливою складовою є регламент щодо нафтових 

танкерів. Регламент (ЄС) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 

лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус 

або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден та про 

припинення дії Регламенту Ради (ЄС) 2978/94. У табл. 3.28 представлені 

результати систематизації інших важливих директив ЄС, які визначають 
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пріоритети розвитку нафтопереробного комплексу.  

Таблиця 3.28  

Систематизація директив ЄС, які визначають пріоритети розвитку 

нафтопереробного комплексу 
Директива /  

Регламент 

Назва Суть 

Директива 

№2003/87/ЄС 

(внесення змін 

і доповнень до 

Директиви № 

96/61/ЄС із 

змінами і 

доповненнями, 

внесеними 

Директивою № 

2004/101/ЄС) 

Про 

встановлення 

схеми торгівлі 

викидами 

парникових 

газів 

Прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

– встановлення системи визначення відповідних 

споруд/установок та визначення парникових газів 

(Додатки І та ІІ);  

– розроблення національного плану розподілу квот між 

заводами/комплексами (ст. 9);  

– запровадження дозвільної системи на викиди 

парникових газів та на квоти, що продаватимуться на 

національному рівні між заводами/промисловими 

комплексами в Україні (ст. 4, 11‒13);  

– створення системи моніторингу, звітності, здійснення 

перевірок і належного впровадження, а також 

процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14‒17, 

19, 21) 

Директива № 

2006/21/ЄС 

(внесення змін 

і доповнень до 

Директиви № 

2004/35/ЄС) 

Про 

управління 

відходами 

видобувної 

промисловості 

Прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

– встановлення системи, яка забезпечить 

створення/розроблення операторами (суб’єктами 

господарювання) планів управління відходами 

(визначення та класифікація засобів 

поводження/переробки з відходами; характеристика 

відходів) (ст. 4, 9);   

– встановлення дозвільної системи, фінансових 

гарантій та системи контролю (ст. 7, 14, 17);  

– встановлення процедур управління та моніторингу 

видобувних пустот (ст. 10);  

– встановлення процедур закриття та подальшого 

нагляду за виробничими майданчиками відходів 

видобувної діяльності (ст. 12);  

– створення реєстру закритих майданчиків відходів 

видобувної діяльності (ст. 20). 

Директива № 

96/82/ЄС 

(зі змінами і 

доповненнями, 

внесеними 

Директивою № 

2003/105/ ЄС 

та Регламентом 

(ЄС) № 

1882/2003)  

Про контроль 

за загрозами 

значних 

небезпек, 

пов’язаних з 

небезпечними 

речовинами 

 

Прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

– створення ефективних механізмів координації між 

відповідними владними органами;  

– запровадження систем запису інформації щодо 

відповідних споруд/установок та звітування про великі 

аварії (ст. 13 та 14) 

 

 



180 

 

Продовження таблиці 3.28 

Директива /  

Регламент 

Назва Суть 

Директива № 

2006/21/ЄС 

(внесення змін 

і доповнень до 

Директиви № 

2004/35/ЄС) 

Про 

управління 

відходами 

видобувної 

промисловості 

Прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

– встановлення системи, яка забезпечить 

створення/розроблення операторами (суб’єктами 

господарювання) планів управління відходами 

(визначення та класифікація засобів 

поводження/переробки з відходами; характеристика 

відходів) (ст. 4, 9);  

– встановлення дозвільної системи, фінансових 

гарантій та системи контролю (ст. 7, 14 та 17);  

– встановлення процедур управління та моніторингу 

видобувних пустот (ст. 10);  

встановлення процедур закриття та подальшого 

нагляду за виробничими майданчиками відходів 

видобувної діяльності (ст. 12);  

– створення реєстру закритих майданчиків відходів 

видобувної діяльності (ст. 20). 

Директива № 

2008/98/ЄС 

Про відходи 

 

Прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

– підготовка планів щодо управління відходами згідно 

із п’яти етапною ієрархією відходів та програм щодо 

попередження утворення відходів (Глава V Директиви 

№ 2008/98/ЄС);  

– встановлення механізму повного покриття витрат 

згідно з принципом «забруднювач платить» та 

принципом розширеної відповідальності виробника 

(ст. 14).  

Директива № 

2010/75/ЄС 

Про 

промислові 

викиди 

(всеохоплююч

е запобігання і 

контроль 

забруднень) 

(переглянута) 

Прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

– визначення обладнання, яке потребує дозволу 

(Додаток І);  

– запровадження найкращих наявних методик з 

урахуванням висновків довідкових документів щодо 

найкращих наявних методик (BREFs) (статті 14 (3‒6) 

та 15 (2‒4));  

– встановлення інтегрованої дозвільної системи (ст. 

6‒9 та 13);  

– встановлення механізму моніторингу відповідності 

(ст. 8, 14(1d) та 23(1));  

– встановлення граничних значень викидів від 

спалювання (ст. 30 та Додаток V);  

– підготовка програм зі скорочення загального річного 

обсягу викидів від існуючих установок (додаткове 

встановлення граничних значень викидів для існуючих 

установок (ст. 32).  

Джерело: складено автором за [29‒44; 175‒177].  

 

За результатами досліджень у табл. 3.29 зведемо першочергові пропозиції 
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для вдосконалення українського ринку нафтопродуктів.  

Таблиця 3.29  

Першочергові пропозиції для вдосконалення української нафтопереробки 

№ 

з/п 

Державний 

орган, галузь, 

компанія 

Завдання 

1 2 3 

1 Верховна Рада 

України 

Забезпечити відповідність вітчизняної конкурентної політики цілям 

Європейської енергетичної Хартії та Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, зокрема, приведення нафтопереробки відповідно до 

європейських нормативів (у частині регулювання конкуренції на 

ринку та якості автомобільного пального).  

Розробити нормативну базу у частині створення стратегічного 

резерву нафти та нафтопродуктів у країні, створити дієву систему 

розподілу витрат на формування резерву між державою і 

приватними компаніями.  

Ліквідувати необґрунтовані форми державної підтримки НПЗ, а 

також утримуватися від надання податкових пільг.  

Удосконалити державну систему контролю якості нафтопродуктів 

(посилення стандартів якості моторного палива та контролю за їх 

дотриманням роздрібною мережею).  

Удосконалити нормативно-правову базу щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в нафтопереробній галузі, на ринку 

нафтопродуктів та бурових робіт:  

–поступово до 2020 р. довести якість моторних палив, що 

виробляються в Україні, до екологічних норм Євро-5;  

– визначити повноваження та межі компетенції контролюючого 

органу та розробити механізм періодичності проведення перевірок 

чи здійснення інших контрольних заходів та їх фінансування 

2 Кабінет 

Міністрів 

України 

Розробити комплексну програму розвитку нафтопереробної галузі 

України, яка б передбачала: 

- реалізацію проектів модернізації окремих, діючих в Україні 

нафтопереробних потужностей;  

- створення умов залучення стратегічного інвестора до побудови в 

Україні щонайменше одного сучасного НПЗ з виробництва 

дизельного палива для потреб українського та європейського ринків;  

- заходи підвищення покращення якості нафтопродуктів та 

забезпечення контролю відповідності характеристик вимог 

стандартів;  

- формування конкурентного ринку нафтопродуктів та недопущення 

монополізації ринку однією фінансово-промисловою групою;  

- недопущення незаконного постачання нафтопродуктів на митну 

територію України;  

– забезпечення формування резерву енергетичних ресурсів на 

випадок кризових та надзвичайних ситуацій (виконання Директиви 

Ради 2009/119/ЄС щодо зобов’язання держав-членів підтримувати 

мінімальний рівень резервів сирої нафти та нафтопродуктів);  
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Продовження таблиці 3.29 

1 2 3 
  - визначитись щодо диверсифікації шляхів постачання нафти на НПЗ 

України.  

Повноцінне впровадження системи ринкового нагляду за якістю 

нафтопродуктів, посилення відповідальності компаній за поширення 

неякісного палива.  

Запровадження програм виробництва альтернативних і 

нетрадиційних видів моторного палива (біопалива другого 

покоління, скрапленого нафтового і скрапленого природного газу, 

сумішевих палив тощо). 
3 Міністерство 

фінансів 

України разом з 

Міністерством 

економічного 

розвитку і 

торгівлі  

Розробити механізм підтримки реконструкції та модернізації НПЗ з 

урахуванням відповідальності власників НПЗ та на засадах ДПП;  

– розробити механізм посилення відповідальності власників НПЗ за 

несвоєчасне виконання робіт із модернізації та реконструкції, а 

також передбачити засоби впливу у разі зриву їх проведення;  

– розробити чіткі та прозорі механізми тарифоутворення на ринку 

нафтопродуктів, а також на основі прогнозованості, ефективності і 

прозорості;  

– забезпечити детінізацію розрахунків і схем постачання 

нафтопродуктів; 

– удосконалити фіскальні та цінові інструменти щодо розвитку 

ринку 
4 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

Затвердити програми реконструкції та модернізації нафтопереробної 

галузі:  

– ліквідація необґрунтованих форм державної підтримки НПЗ, 

утримання від надання податкових пільг тощо;  

– запровадження вимоги про те, що річний обсяг імпорту 

нафти/нафтопродуктів з одного джерела не може перевищувати 30%;  

– удосконалення державної системи контролю якості 

нафтопродуктів (посилення стандартів якості моторного палива та 

контролю за їх дотриманням роздрібною мережею; визначення 

органу виконавчої влади, на який будуть покладені вказані 

повноваження, межі компетенції цього органу, періодичність 

проведення перевірок чи здійснення інших контрольних заходів 

тощо);  

– запровадження програми виробництва в Україні колісних 

транспортних засобів з бензиновими двигунами, пристосованими для 

роботи на сумішевому бензині зі вмістом біоетанолу до 10%  
5 Антимонопольн

ий комітет 

України 

З метою виявлення необґрунтовано завищених цін, які 

встановлюють провідні оператори ринку, створити систему 

моніторингу цін, яка б враховувала динаміку обмінного курсу, 

імпортних цін на паливо, собівартості господарської діяльності 

мереж АЗС 
6 Суб’єкти 

господарювання 

Забезпечення фінансової дисципліни акумулювання амортизаційних 

відрахувань на спеціальних депозитних рахунках підприємств.  

Маневрування відносними обсягами випуску продукції з метою 

повного зупинення випуску низько- та підвищення обсягів випуску 

високорентабельної продукції (наприклад, дизельного палива зі 

зниженим вмістом сірки, високооктанові марки бензинів)  

Джерело: складено автором з урахуванням [104‒105; 121; 122; 140‒141].  
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Запропоновано напрями удосконалення механізмів інтеграції ринку 

нафтопродуктів України до світового ринку нафтопродуктів з урахуванням 

євроінтеграційних пріоритетів та адаптації успішного зарубіжного досвіду з 

виокремленням кортоко- та довгострокового періодів реалізації. Успіх 

реалізації цих пропозицій залежить від ефективного ДПП, впровадження 

механізмів узгодження дій органів державної влади та суб’єктів господарювання. 

Таким чином, пріоритети розвитку ринку нафтопродуктів України мають 

враховувати такі основні проблеми розвитку ринку нафтопродуктів України: 

незначні власні доведені запаси нафти; орієнтація наявних виробничих 

потужностей на важкі сорти нафти РФ; низька глибина нафтопереробки; 

фізично та морально застаріла інфраструктура нафтопереробки, яка не 

відповідає європейським стандартам; неякісні нафтопродукти в розподільних 

мережах; висока питома вага контрабандних нафтопродуктів; велика кількість 

міні-НПЗ, на яких технологічно не можливо досягти високої якості 

нафтопродуктів; слабка виконавча дисципліна в регулюючих органах; низька 

результативність державного регулювання; висока питома вага тіньового 

виробництва спотворює ринкові стимули; потреба у значних коштах для 

відновлення та модернізації п̕яти зупинених НПЗ, низька КСВ працюючого 

НПЗ. Виокремлено пріоритет розвитку ринку нафтопродуктів України, яким є 

доцільність впровадження технологій глибокої переробки нафти, застосування 

заходів з енергоефективності та енергозбереження на всіх рівнях регулювання 

ринку нафтопродуктів (національному, місцевому та приватному), 

удосконалення фіскального та митно-тарифного регулювання. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Здійснено кількісну оцінку взаємозв’язку між ключовими вимогами 

сталого розвитку та трансформацією світового ринку нафтопродуктів на основі 

економіко-математичного моделювання. Отримано багатофакторну регресійну 
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модель, яка дає змогу виокремити найбільш значущий показник, яким є глибока 

переробка нафти – риформінг. При зростанні використання риформінгу на НПЗ 

країн світу на 1 тисячу барелів на день обсяг викидів СО2 знижується на 2,87 т, 

що свідчить про вплив вимог сталого розвитку на світовий ринок 

нафтопереробки.  

2. 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»).  

3. Виявлено та здійснено оцінку найбільш суттєвих чинників сталого 

розвитку 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. Це підтвердило вихідну 

гіпотезу та стало 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), удосконалення фіскального та 

митно-тарифного регулювання.  
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4. Основними проблемами розвитку ринку нафтопродуктів України є такі: 

незначні власні доведені запаси нафти; орієнтація наявних виробничих 

потужностей на важкі сорти нафти РФ; низька глибина нафтопереробки; 

фізично та морально застаріла інфраструктура нафтопереробки, яка не 

відповідає європейським стандартам; неякісні нафтопродукти в розподільних 

мережах; висока питома вага контрабандних нафтопродуктів; велика кількість 

міні-НПЗ, на яких технологічно не можливо досягти високої якості 

нафтопродуктів; слабка виконавча дисципліна в регулюючих органах; низька 

результативність державного регулювання; висока питома вага тіньового 

виробництва спотворює ринкові стимули; потреба у значних коштах для 

відновлення та модернізації п̕яти зупинених НПЗ, низька КСВ працюючого 

НПЗ.  

5. Специфікою України є потреба у низькоякісному нафтопродукті (мазуті) 

для підвищення теплотворності вугілля, оскільки основним промисловим 

споживачем є ТЕС, а таке виробництво не відповідає вимогам сталого розвитку.  

6. Запропоновано напрями удосконалення механізмів інтеграції ринку 

нафтопродуктів України до світового ринку нафтопродуктів з урахуванням 

євроінтеграційних пріоритетів та адаптації успішного зарубіжного досвіду з 

виокремленням короткострокового та довгострокового періодів реалізації. 

Стратегічними пріоритетами України в сфері інтеграції національної сфери 

нафтопереробки до світового ринку є недоцільність значних суспільних витрат 

у розвиток цієї 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. Для успішної інтеграції до 

Європейського Енергетичного Союзу та інших регіональних та світових 

енергетичних ринків передусім необхідно забезпечити інституційні умови, 

якими є реальне впровадження комплексу антикорупційних механізмів, дієве 
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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.  

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора 

[158‒159; 161; 163; 216].  
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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 обґрунтування пріоритетів 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 обґрунтовують позитивний вплив 

сталого розвитку з точки зору досягнення свiтoвoгo екoнoмiчнoгo лiдерства на 

галузевому ринку (нафтопереробки). Сталий розвиток передбачає досягнення 

конкретних параметрів (економічна доцільність, енергоефективність, 

технологічність, соціальна значимість, дотримання прав людини і трудових 

практик та еколого-енергетична безпека); впровадження випереджальної 

стратегії інноваційного розвитку; моніторинг досягнення індикативних 

показників сталого розвитку з точки зору позиціонування країни у системі 

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 



188 

 

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 фінансиалізації ринку нафти з перетворенням із 

матеріального товару в глобальний фінансовий актив та вимог сталого 

розвитку. Розширено етапізацію розвитку світового ринку нафти та 

нафтопродуктів за період з 1928 р. донині за критеріями: рівень 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 зміни усіх 

елементів та компонентів з урахуванням прямого та опосередкованого впливу 

держави на досягнення конкурентних переваг ВІНК. Основними чинниками 



189 

 

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 адаптації, систематизації для 

подальшого використання у модельних розрахунках параметрів ринку: 197 

країн та територій світу у цілому, G7, країн БРІКС, України. Цей підхід дав 

можливість кількісна виміряти й оцінити рівень впливу окремих факторів на 

процес трансформації світового ринку нафтопереробки та ролі технологічного 

лідерства на ринку впливу в глобальному економічному середовищі.  

7. Із застосуванням системного підходу до аналізу трансформації 

світового ринку нафтопродуктів проаналізовано ефективність 

енергоспоживання у вимірах сталого розвитку в країнах та групах країн з 

різним рівнем добробуту. На основі розрахунків енергоємності ВВП та еко-
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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 елемента 

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 у розвиток цієї 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 
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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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Додаток А Таблиця А1 

Розвиток виробництва нафтопродуктів на установках різного технологічного рівня у країнах американського континенту  

(2008-2012 рр.), тисяч барелів на день, складено за [107] 

 Термічний крекінг  Риформінг  Каталітичний крекинг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Північна Америка 2601,59 2627,18 2623,17 2628,94 2622,24 4346,83 4273,76 4149,65 4115,93 4115,97 6895,41 6911,27 6781,474 6768,707 6772,875 

Канада 130,74 130,74 132,74 128,13 121,43 377,80 372,10 368,50 354,89 354,93 500,10 504,50 503,5 478,3 482,468 

Мексика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 380,50 380,50 380,5 380,5 380,5 

Сполучені Штати Америки 2470,85 2496,44 2490,43 2500,81 2500,81 3689,73 3622,36 3501,85 3481,74 3481,74 6014,81 6026,27 5897,474 5909,907 5909,907 

Латинська Америка 420,28 419,32 419,32 419,32 419,32 404,05 399,29 380,86 398,84 398,84 1311,41 1311,41 1311,412 1312,912 1312,912 

Аргентина 38,42 38,42 38,42 38,42 38,42 56,63 56,63 56,63 56,63 56,63 141,18 141,18 141,18 141,18 141,18 

Болівія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 0,00 0,00 0 0 0 

Бразилія 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 505,29 505,29 505,287 505,287 505,287 

Кайманові Острови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 14,7 

Чилі 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 26,46 26,46 26,46 26,46 26,46 50,54 50,54 50,54 50,54 50,54 

Колумбія 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90 90 90 

Коста-Ріка 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0 0 0 

Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 14,70 14,70  14,7 14,7 

Домініканська Республіка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0 0 0 

Еквадор 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 18,00 18,00 18 18 18 

Сальвадор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0 0 0 

Ямайка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0 0 0 

Мартинюк 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 3,02 3,02 2,86 2,86 0,00 0,00 0 0 0 

Нідерланд. Антильські остр. 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 50 50 50 

Нікарагуа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0 0 0 

Перу 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 32,00 32,00 32 33,5 33,5 

Пуерто-Ріко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 18,33 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0 0 0 

Сурінам 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Тринідад і Тобаго 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 24,00 24,00 24 24 24 

Уругвай 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12 12 12 

Венесуела 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 231,80 231,80 231,8 231,8 231,8 

Віргінські острови, США 98,10 97,14 97,14 97,14 97,14 109,52 104,76 104,76 101,90 101,90 141,90 141,90 141,9048 141,9048 141,9048 
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Таблиця А2 

Розвиток виробництва нафтопродуктів на установках різного технологічного рівня у країнах Європи (2008-2012 рр.), складено за [107]  

 Термічний крекінг Реформінг Ємність Каталітичний крекинг 
Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Європа 1706,897 1706,457 1706,25 1683,25 1676,917 2481,638 2477,295 2480,142 2484,601 2431,622 2443,716 2469,437 2533,675 2536,748 2494,022 

Албанія 0 0 0 0 0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 0 

Австрія 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 32,725 32,725 32,725 32,725 32,725 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 

Бельгія 53,016 53,016 53,016 30,016 30,016 104,017 104,517 104,517 105,589 105,589 132,684 132,684 132,684 132,972 133,553 

Болгарія 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

Хорватія 23,526 23,526 23,526 23,526 23,526 49,368 49,368 49,368 49,368 49,368 51,002 51,002 51,002 51,002 51,002 

Кіпр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чеська Республіка 17 17 17 17 17 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 0 0 0 0 0 

Данія 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 0 0 0 0 0 

Фінляндія 30,78 31,8 32,7 32,7 34,42 44,43 45,73 46,7 46,7 50,06 25,8 51,4 53,6 53,6 56,69 

Франція 144,336 146,546 146,546 146,546 146,872 289,299 289,299 290,676 291,93 256,669 388,559 388,559 390,805 392,09 347,052 

Німеччина 247,445 247,445 247,445 247,445 247,445 407,823 405,85 405,85 405,85 404,822 350,171 350,171 349,171 349,171 349,171 

Греція 49 49 49 49 49 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 75,55 75,55 75,55 75,55 75,55 

Угорщина 14 14 14 14 14 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 24 24 24 24 24 

Ірландія 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 

Італія 448,204 448,204 448,204 448,204 448,204 286,569 286,569 287,069 288,069 287,069 312,5 313,5 320 321,5 321,5 

Македонія 0 0 0 0 0 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 0 0 0 0 0 

Нідерланди 97,7 94,03 92,923 92,923 91,404 152,773 149,753 149,753 150,386 148,616 49 49 103,342 103,342 101,983 

Норвегія 32 32 32 32 32 36,4 36,4 36,4 36,4 34,9 49 49 49 49 49 

Польща 0 0 0 0 0 67,514 67,514 67,514 67,514 67,514 32,985 32,985 32,985 32,985 32,985 

Португалія 23,4 23,4 23,4 23,4 36,54 50,182 50,182 50,182 50,182 50,182 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

Румунія 37,577 37,577 37,577 37,577 37,577 61,763 61,763 61,763 61,763 61,763 109,478 109,478 109,478 109,478 109,478 

Сербія 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 18,822 18,822 18,822 18,822 18,822 19 19 18,95 18,95 18,95 

Словаччина 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 18 18 18 18 18 

Іспанія 149,2 149,2 149,2 149,2 149,2 198,4 196,75 196,75 196,75 196,75 194,3 191,3 191,3 191,3 191,3 

Швеція 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 70,66 70,66 70,66 70,66 70,66 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

Швейцарія 20 20 20 20 0 28 28 28 28 12 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 

Туреччина 23,59 23,59 23,59 23,59 23,59 65,662 65,662 65,662 65,662 65,662 28,935 28,935 28,935 28,935 28,935 

Великобританія 106,958 106,958 106,958 106,958 106,958 338,551 339,051 339,051 339,551 339,771 442,602 444,723 444,723 444,723 444,723 
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Таблиця А3 

Розвиток виробництва нафтопродуктів на різних технологічних установках у країнах Євразії  

(2008-2012 рр.), тис. барелів на день, складено за [107]  

 Термічний крекінг Риформінг Каталітичний крекінг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Євразія 550,34 550,34 550,34 550,34 550,34 1180,425 1180,425 1180,425 1180,425 1180,425 599,374 599,374 599,374 599,374 599,374 

Азербайджан 0 0 0 0 0 24,466 24,466 24,466 24,466 24,466 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 

Білорусь 60 60 60 60 60 92 92 92 92 92 44 44 44 44 44 

Грузія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Казахстан 52,071 52,071 52,071 52,071 52,071 51,586 51,586 51,586 51,586 51,586 38,356 38,356 38,356 38,356 38,356 

Киргизія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Латвія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литва 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Молдова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Росія 382,593 382,593 382,593 382,593 382,593 745,735 745,735 745,735 745,735 745,735 330,817 330,817 330,817 330,817 330,817 

Таджикистан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Туркменістан 0 0 0 0 0 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54 15,151 15,151 15,151 15,151 15,151 

Україна 17,291 17,291 17,291 17,291 17,291 144,711 144,711 144,711 144,711 144,711 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 

Узбекистан 9,585 9,585 9,585 9,585 9,585 23,487 23,487 23,487 23,487 23,487 0 0 0 0 0 
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Таблиця А4 

Розвиток виробництва нафтопродуктів на установках різного технологічного рівня у країнах Близького Сходу 

 (2008-2012 рр.), складено за [107]  
 

 Термічний крекінг Риформінг Каталітичний крекінг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Близький Схід 541,69 541,69 539,29 539,29 539,29 652,90 652,90 654,40 660,40 660,40 364,45 364,45 357,55 357,55 357,55 

Бахрейн 24,00 24,00 21,60 21,60 21,60 12,00 12,00 13,50 13,50 13,50 42,00 42,00 35,10 35,10 35,10 

Іран 290,80 290,80 290,80 290,80 290,80 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Ірак 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ізраїль 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 

Йорданія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Кувейт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,62 46,62 46,62 46,62 46,62 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Ліван 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оман 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Палестинські 

Території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Катар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Саудівська Аравія 138,20 138,20 138,20 138,20 138,20 193,16 193,16 193,16 193,16 193,16 

103,6

0 

103,6

0 

103,6

0 

103,6

0 103,60 

Сирія 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Об'єднані 

Арабські Емірати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 25,88 25,88 25,88 25,88 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35 

Ємен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблиця А5 

Розвиток виробництва нафтопродуктів на установках різного технологічного рівня у країнах Африки  

(2008-2012 рр.), тисяч барелів на день, складено за [107]  

 Термічний крекінг Риформінг Каталітичний крекінг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Африка 70,11 70,11 70,11 73,02 71,72 458,43 458,43 458,43 458,83 458,43 205,77 205,77 205,77 209,28 210,38 

Алжир 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ангола 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бенін 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ботсвана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Буркіна-Фасо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бурунді 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Камерун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кабо-Верде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центрально-Африканська Республіка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коморські острови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Конго (Браззавіль) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Конго (Кіншаса) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Берег Слонової Кістки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Джибуті 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Єгипет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,24 62,24 62,24 62,24 62,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Екваторіальна Гвінея 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еритрея 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ефіопія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Габон 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гамбія, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Гвінея 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гвінея-Бісау 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кенія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Лесото 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ліберія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження таблиці А5 

 Термічний крекінг Риформінг Каталітичний крекінг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Лівія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мадагаскар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Малаві 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Малі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мавританія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Маврикій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Марокко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,36 24,36 24,36 24,36 24,36 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 

Мозамбік 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Намібія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нігер 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нігерія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,07 70,07 70,07 70,07 70,07 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 

Реюньйон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Руанда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Острів Святої Єлени 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сан-Томе і Принсіпі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сенегал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сейшельські острови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сьєрра-Леоне 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сомалі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Південна Африка 58,39 58,39 58,39 61,30 60,00 77,14 77,14 77,14 77,54 77,14 104,03 104,03 104,03 107,54 108,64 

Судан і Південний Судан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Свазіленд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Танзанія 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Йти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Туніс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уганда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Західна Сахара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Замбія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зімбабве 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблиця А6 

Розвиток виробництва нафтопродуктів на установках різного технологічного рівня у країнах Азії та Океанії  

(2008-2012 рр.), тисяч барелів на день, складено за [107]  

 

 Термічний крекінг Риформінг Каталітичний крекінг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Азія та Океанія 474,19 464,69 442,24 462,24 448,23 2001,72 2140,78 2114,86 2149,95 2208,82 2788,29 2799,68 3019,53 3078,37 3208,37 

Афганістан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Американське Самоа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Австралія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,84 165,40 165,40 171,00 172,05 234,31 228,20 228,20 235,04 235,04 

Бангладеш 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бутан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бруней 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бірма (М'янма) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Камбоджа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Китай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 178,00 178,00 178,00 178,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 

Острови Кука 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фіджі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Французька Полінезія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гуам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гавайський торгової зони -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Гонконг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Індія 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 41,67 41,67 41,67 51,67 51,67 303,31 303,31 503,31 503,31 531,31 

Індонезія 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 

Японія 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 725,43 782,83 785,23 829,23 829,23 923,13 932,63 934,98 986,98 986,98 

Кірібаті 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Північна Корея 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Південна Корея 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,87 261,47 261,47 266,47 342,00 187,00 195,00 212,00 212,00 314,00 

Лаос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Макао 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Малайзія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,07 86,57 86,07 78,07 75,07 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 
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Продовження таблиці А6 

 Термічний крекінг Риформінг Каталітичний крекінг 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Мальдіви 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Монголія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Науру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Непал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нова Каледонія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нова Зеландія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,84 25,84 25,84 25,84 25,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ніуе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пакистан 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00 26,37 26,37 26,37 26,37 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Папуа - Нова Гвінея 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Філіппіни 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Самоа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сінгапур 213,21 203,71 203,71 203,71 203,71 132,97 167,97 167,97 146,47 146,47 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Соломонові острови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Шрі Ланка 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тайвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 217,90 217,90 217,90 217,90 217,90 

Таїланд 39,43 39,43 16,98 16,98 16,98 125,59 125,59 97,77 97,77 97,77 91,49 91,49 91,99 91,99 91,99 

Тимор-Лешті (Східний Тимор) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тонга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

США, тихоокеанські острови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вануату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В'єтнам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Острів Уейк 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Додаток Б Таблиця Б1  

Емісія СО2 від споживання нафти (2001-2013 рр.), млн тонн [107] 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Північна 

Америка 2999,7 2991,1 3052,9 3158,6 3197,0 3159,9 3183,7 3011,8 2857,1 2850,6 2840,3 2794,7 2821,9 

Бермудські 

острови 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

Канада 263,2 264,9 281,3 293,3 300,8 281,4 291,5 283,3 271,8 283,8 289,0 290,5 293,7 

Гренландія 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 0,6 

Мексика 262,0 253,5 252,1 255,5 267,2 274,7 287,6 283,5 263,8 265,9 259,1 262,9 258,1 

Сен-П'єр і 

Мікелон 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Сполучені 

Штати 2473,3 2471,6 2518,4 2608,6 2627,6 2602,5 2603,2 2443,5 2320,0 2299,0 2290,9 2239,9 2268,7 

Латинська 

Америка 725,3 715,8 722,5 738,7 760,5 794,9 812,7 837,1 841,0 914,8 918,2 944,9 957,5 

Антарктида 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Антигуа і 

Барбуда 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

Аргентина 64,1 57,9 62,7 62,8 69,5 71,5 77,3 78,3 79,6 98,2 98,3 99,3 102,2 

Аруба 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 

Багамські 

Острови, 3,4 3,4 4,2 4,3 4,9 4,9 4,7 5,1 3,6 3,6 3,6 3,8 4,1 

Барбадос 1,6 1,6 1,6 1,1 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 

Беліз 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 

Болівія 6,1 6,9 6,8 7,2 7,1 7,8 7,8 8,1 7,2 8,0 9,2 9,6 9,8 

Бразилія 281,2 276,6 274,2 276,1 288,1 301,4 315,0 332,4 329,9 362,4 375,9 390,3 403,3 

Кайманові 

острови 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Чилі 32,1 30,6 31,6 33,0 36,4 39,1 37,2 39,3 48,3 45,6 41,7 44,4 44,8 

Колумбія 37,0 35,7 36,4 37,0 37,4 38,5 39,4 40,5 35,8 38,1 41,3 42,7 42,9 

Коста-Ріка 5,2 5,3 5,7 5,5 5,6 6,5 6,9 6,8 6,6 6,8 6,4 7,0 7,2 

Куба 32,4 33,1 32,2 32,1 27,5 24,2 24,9 26,6 26,7 25,8 25,7 23,9 23,9 

Домініка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Домініканська 

республіка 16,1 16,6 16,5 16,0 15,8 16,0 16,2 16,4 15,0 15,1 16,5 16,9 17,0 

Еквадор 19,3 19,7 20,2 21,2 22,3 24,1 24,1 24,7 28,4 33,1 32,9 34,8 35,8 

Сальвадор 5,7 5,8 6,1 6,0 6,2 6,2 6,3 5,9 5,9 5,9 6,3 6,4 6,5 

Фолклендські 

(Мальвінські) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Французька 

Гвіана 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1 

Гренада 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 

Гваделупа 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,5 2,4 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 

Гватемала 9,5 9,3 9,4 9,8 10,1 10,1 10,7 9,9 11,0 9,6 11,4 11,5 11,5 

Гайана 1,7 1,8 1,7 1,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 

Гаїті 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 
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Продовження таблиці Б1 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Гондурас 5,0 5,6 5,6 6,6 6,8 7,1 8,0 7,5 6,8 7,1 7,5 10,0 10,0 

Ямайка 10,8 10,9 11,4 11,4 11,1 12,5 13,1 12,4 9,2 8,0 9,5 12,5 12,5 

Мартинюк 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 

Монсеррат 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нідерландські 

Антильські 

острови 11,7 10,8 10,8 10,9 10,8 12,0 10,8 10,6 12,2 12,4 12,2 11,8 11,8 

Нікарагуа 3,9 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,6 5,1 5,2 

Панама 13,3 12,6 12,6 14,1 13,8 14,2 14,5 14,9 15,7 18,6 16,9 16,0 16,2 

Парагвай 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 4,1 4,5 4,0 3,9 3,9 

Перу 22,9 22,1 22,3 24,1 23,2 26,0 23,0 23,9 25,9 28,1 25,7 24,3 24,2 

Пуерто Ріко 32,9 33,0 32,7 33,8 33,3 32,9 29,2 29,2 24,0 22,6 21,7 20,6 16,1 

Сент-Кітс і 

Невіс 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Сент-Люсія 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Сент-Вінсент / 

Гренадіни 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Суринам 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,7 2,2 2,3 2,4 

Тринідад і 

Тобаго 4,0 4,0 4,7 4,9 5,1 5,2 5,1 5,1 5,4 5,9 5,9 6,4 6,9 

Острови Теркс 

і Кайкос 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Уругвай 4,9 5,3 5,4 5,8 6,1 7,1 6,8 7,9 9,0 8,0 8,2 7,5 7,3 

Венесуела 70,9 74,2 72,6 74,5 78,8 85,5 90,8 92,6 93,4 110,3 101,0 105,6 106,5 

Віргінські 

острови, США 13,6 13,1 14,6 17,7 15,6 16,6 14,7 12,9 15,2 14,5 13,8 12,4 9,4 

Віргінські 

острови, 

Британські 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

Європа 2193,5 2187,3 2225,7 2227,0 2239,9 2236,4 2188,8 2174,0 2062,4 2051,3 2031,9 1963,3 1945,1 

Албанія 3,4 3,6 4,1 4,2 4,5 4,4 4,3 4,2 2,6 3,6 3,8 3,7 4,0 

Австрія 38,5 39,9 42,5 43,2 43,0 41,2 40,4 39,0 37,6 38,6 38,7 37,7 38,3 

Бельгія 84,4 86,9 95,2 97,4 97,8 89,4 88,5 99,1 85,9 89,4 91,7 91,0 93,1 

Боснія і 

Герцеговина 3,0 3,1 3,3 3,8 4,0 3,7 3,7 3,9 3,8 4,8 5,3 5,3 5,4 

Болгарія 13,5 13,7 13,1 13,6 15,1 14,8 14,6 14,7 13,6 11,7 10,7 11,7 12,1 

Хорватія 12,9 13,8 13,9 13,5 13,5 15,0 13,9 13,7 13,2 11,2 10,9 11,3 11,6 

Кіпр 8,1 7,9 8,0 8,5 8,7 9,2 9,2 9,7 9,2 8,8 8,7 8,8 9,1 

Чеська 

Республіка 23,3 23,0 24,5 26,5 27,4 27,2 27,6 27,6 26,9 26,1 25,4 25,2 24,5 

Данія 29,2 27,3 28,2 27,5 27,2 28,4 28,4 27,0 24,6 24,8 24,3 23,0 22,9 

Фарерські о-ви 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

Фінляндія 28,5 29,9 31,7 31,3 30,8 31,5 32,1 31,0 28,6 29,9 29,2 27,6 27,4 

колишня 

Чехословаччина -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Колишня Сербія 

і Чорногорія 10,5 10,8 12,1 11,5 11,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 

колишня 

Югославія -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Франція 273,4 263,2 268,4 268,6 265,2 263,1 282,5 277,6 251,5 246,3 238,9 231,9 231,0 

Німеччина 370,4 358,1 355,0 348,4 346,4 344,9 308,9 321,8 314,8 313,7 314,1 313,0 315,2 

Німеччина, 

Східна -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Німеччина, 

Захід -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Гібралтар 4,0 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,9 8,9 4,8 3,9 3,6 

Греція 61,5 62,0 65,2 63,7 64,4 67,2 68,2 65,0 60,9 56,6 53,0 48,0 44,4 

Угорщина 18,0 17,9 17,1 16,8 18,0 18,9 18,5 18,3 18,6 17,5 17,6 16,3 16,5 

Ісландія 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,4 3,3 3,0 3,4 3,2 3,1 3,0 

Ірландія 27,5 26,8 26,2 27,1 28,4 29,8 29,0 28,6 24,0 23,3 21,1 19,6 20,2 

Італія 260,1 266,3 267,8 252,5 245,5 244,1 235,1 227,4 211,9 209,3 204,4 185,1 178,0 

Косово ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,6 ... ... ... 

Люксембург 7,4 7,6 8,3 9,1 9,5 9,2 9,1 9,1 8,6 9,0 9,0 9,0 8,9 

Македонія 2,5 2,9 2,7 2,7 2,6 2,9 3,0 3,1 2,8 2,7 2,6 2,3 2,2 

Мальта 2,5 2,9 2,9 3,0 3,1 2,9 3,1 3,2 6,7 8,0 7,5 6,6 6,6 

Чорногорія -- -- -- -- -- 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 15,0 17,8 16,7 

Нідерланди 124,3 124,9 126,7 130,8 141,6 142,6 127,3 121,5 115,9 117,3 134,7 135,3 129,6 

Норвегія 27,3 27,1 28,4 27,0 27,1 30,2 28,9 28,6 28,4 28,3 28,1 27,8 29,1 

Польща 52,6 51,5 54,7 57,6 58,2 60,1 63,2 64,7 66,4 70,5 71,2 66,4 63,9 

Португалія 44,4 46,3 43,1 43,3 44,9 39,4 39,6 37,1 36,9 36,6 34,2 30,8 32,1 

Румунія 33,3 33,3 31,5 31,4 31,0 29,3 29,7 29,3 26,6 25,8 29,8 29,7 29,5 

Сербія -- -- -- -- -- 13,4 11,3 10,7 10,5 10,4 0,4 0,4 0,3 

Словаччина 9,0 10,1 9,6 8,8 9,5 11,7 10,1 10,5 9,8 10,5 9,8 8,4 8,6 

Словенія 7,2 7,1 7,5 7,4 7,8 7,9 7,8 8,4 7,7 7,8 7,8 7,9 7,2 

Іспанія 208,5 211,3 221,0 228,6 232,4 231,4 233,7 224,4 214,1 210,0 201,4 187,4 175,0 

Швеція 49,7 46,4 49,4 49,3 47,0 46,6 45,8 45,1 43,2 45,0 43,0 41,3 40,7 

Швейцарія 39,5 38,1 38,6 38,6 38,9 38,7 37,1 38,3 37,2 38,2 35,3 35,8 37,5 

Туреччина 77,3 83,4 83,1 83,0 81,7 84,5 86,2 84,7 84,4 75,8 82,5 87,3 92,4 

Об'єднане 

Королівство 234,4 232,7 234,2 240,2 245,2 244,0 238,8 237,6 226,3 224,1 213,1 202,2 203,5 

Євразія 532,7 522,2 543,1 566,1 576,8 568,1 525,4 538,4 532,0 561,5 602,1 624,7 646,7 

Вірменія 5,8 6,1 6,2 6,4 6,9 6,9 7,2 7,3 7,0 1,2 7,4 7,3 7,6 

Азербайджан 18,0 16,7 16,1 16,6 17,0 17,9 15,7 15,1 10,5 10,8 12,0 12,0 13,1 

Білорусь 18,2 17,1 20,0 22,1 24,3 25,2 25,4 25,3 26,3 21,4 26,1 26,0 25,9 

Естонія 3,5 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,3 4,2 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 

Колишній СРСР -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Грузія 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,1 2,7 2,9 2,7 2,3 2,2 

Казахстан 30,2 30,7 29,0 31,6 33,0 33,4 32,7 33,8 29,5 33,6 30,4 35,2 36,3 
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Киргизія 1,3 1,4 1,4 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 5,0 3,7 5,1 5,0 5,2 

Латвія 4,2 4,0 4,2 4,4 4,7 5,4 5,1 5,3 4,7 5,3 4,7 4,4 4,6 

Литва 7,6 7,3 7,2 7,3 9,2 10,1 10,4 10,7 7,7 7,3 8,0 9,7 10,0 

Молдова 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 1,9 2,3 2,3 2,7 2,9 

Росія 361,2 354,7 368,2 381,3 383,0 367,8 328,4 339,6 364,5 394,2 425,2 436,2 453,2 

Таджикистан 3,6 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,6 5,7 1,6 1,7 2,2 2,2 2,4 

Туркменістан 10,9 11,6 13,2 14,5 14,2 14,5 15,1 16,2 12,7 18,7 15,9 17,6 19,1 

Україна 43,5 40,5 44,7 46,0 49,2 50,8 47,3 46,8 40,2 42,3 41,8 44,4 44,3 

Узбекистан 21,4 21,7 22,0 22,3 20,9 21,0 21,7 21,9 13,7 12,0 14,3 15,5 15,4 

Близькй Схід 674,9 692,6 732,1 788,3 816,6 838,7 844,9 893,5 956,2 1027,7 1082,9 1105,9 1136,8 

Бахрейн 3,3 3,3 3,6 4,0 4,3 5,6 6,1 6,2 6,4 6,3 6,1 6,1 6,5 

Іран 177,7 188,9 197,4 211,3 215,3 227,2 230,3 239,0 249,1 244,5 255,2 256,4 267,8 

Ірак 70,5 73,2 67,6 73,4 78,1 74,4 83,9 89,9 98,0 99,4 101,2 108,3 112,5 

Ізраїль 39,7 34,9 35,1 33,9 36,7 36,1 34,5 33,4 31,6 34,6 33,2 37,7 32,4 

Йорданія 14,7 15,4 15,8 15,5 16,2 15,6 14,8 13,5 13,6 15,3 16,1 15,5 15,8 

Кувейт 40,0 39,3 43,6 47,0 50,8 51,3 51,0 53,5 60,1 56,9 67,6 70,6 73,2 

Ліван 15,5 15,5 15,6 15,2 14,5 12,9 12,0 14,1 19,3 18,1 20,0 15,6 15,6 

Оман 8,0 8,5 8,5 9,8 10,9 11,8 13,8 15,4 15,3 23,1 18,5 21,8 23,2 

Палестинські 

території 1,2 1,0 1,2 2,1 2,7 2,9 2,9 3,0 2,0 2,3 2,6 3,0 3,0 

Катар 5,5 7,1 8,0 8,6 8,5 11,6 12,4 14,5 16,8 25,3 23,3 23,7 25,6 

Саудівська Аравія 195,6 200,0 229,2 259,5 265,4 261,9 250,1 267,9 287,8 339,1 375,1 388,7 397,4 

Сирія 38,8 38,6 38,9 38,3 38,6 39,4 41,0 42,7 47,3 45,6 47,4 38,1 38,1 

Об'єднані 

Арабські Емірати 50,4 51,5 51,1 53,0 57,3 69,1 73,5 77,4 89,0 95,0 98,7 101,5 106,0 

Ємен 14,0 15,4 16,7 16,7 17,4 19,0 18,5 22,8 19,9 22,3 17,8 18,7 19,8 

Африка 364,5 378,5 387,7 403,5 422,8 428,4 437,4 446,5 457,3 496,2 480,5 494,9 507,6 

Алжир 26,2 27,7 27,9 30,0 31,1 31,5 33,4 36,0 40,9 45,5 44,5 46,9 48,4 

Ангола 6,3 6,6 7,0 7,1 7,2 8,1 9,2 9,5 10,9 15,9 15,6 17,3 19,3 

Бенін 1,7 1,7 2,1 2,4 2,5 3,0 3,3 3,4 4,5 5,1 5,2 4,6 5,0 

Ботсвана 1,6 1,5 1,5 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,6 2,7 2,8 2,2 2,2 

Буркіна-Фасо 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 

Бурунді 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Камерун 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,8 4,3 4,1 4,8 5,4 5,1 4,3 4,3 

Кабо-Верде 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Центрально-

Африканська 

Республіка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Чад 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Коморські о-ви 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Конго 

(Браззавіль) 0,8 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 2,5 1,9 1,7 1,9 
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Берег Слонової 

Кістки  3,2 3,3 3,3 3,9 3,9 3,8 3,4 3,4 3,5 3,7 4,0 3,4 3,2 

Джібуті 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 1,7 1,2 1,2 1,4 1,8 1,8 

Єгипет 77,2 80,2 80,8 86,8 89,5 93,1 95,3 96,4 96,0 93,6 98,2 100,3 102,1 

Екваторіальна 

Гвінея 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 

Еритрея 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,8 

Ефіопія 3,6 3,9 4,2 4,3 4,6 5,2 5,7 6,4 7,0 6,5 7,1 8,2 8,6 

Габон 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,4 2,6 2,2 2,7 2,7 2,7 2,9 

Гамбія 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

Гана 5,2 5,5 5,9 6,5 6,5 6,7 6,8 7,4 7,5 9,1 9,2 9,1 9,5 

Гвінея 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Гвінея-Бісау 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Кенія 7,8 7,7 8,1 9,0 9,9 11,0 10,9 10,8 11,4 12,1 12,2 12,3 12,6 

Лесото 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 

Ліберія 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

Лівія 30,4 35,0 35,7 39,1 40,7 37,8 38,3 39,3 40,7 48,1 28,0 36,7 38,1 

Мадагаскар 2,0 2,3 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,8 1,8 1,8 1,8 2,9 3,0 

Малаві 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 1,8 1,9 

Малі 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Мавританія 3,2 3,1 3,2 2,6 3,2 2,8 2,7 2,8 1,9 1,9 1,6 2,4 2,4 

Маврикій 3,2 2,9 3,0 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,0 3,4 3,2 3,7 3,8 

Марокко 20,7 20,7 22,0 21,3 22,0 23,1 23,3 24,8 30,3 35,6 29,8 25,6 26,0 

Мозамбік 1,4 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2 2,4 2,5 3,2 3,5 

Намібія 2,2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,1 3,2 3,7 3,9 

Нігер 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 

Нігерія 44,4 43,9 42,3 40,3 45,4 41,1 39,3 41,8 34,5 40,5 41,7 43,5 43,8 

Реюньйон 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 

Руанда 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

святої Єлени 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сан-Томе і 

Прінсіпі 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Сенегал 4,3 4,4 4,4 4,9 5,3 5,4 5,4 5,5 5,2 5,7 5,6 6,2 6,4 

Сейшельські 

острови 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 

Сьєрра-Леоне 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 0,7 1,4 1,3 1,4 

Сомалі 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Південна 

Африка 66,2 68,9 71,5 73,0 76,7 78,7 81,0 79,0 77,6 85,7 86,5 88,5 89,6 

Судан і 

Південний 

Судан 7,5 8,7 9,8 10,8 11,4 12,4 12,0 12,1 18,1 16,3 19,4 13,9 13,9 

Свазіленд 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Танзанія 2,9 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 4,9 5,4 7,3 8,0 

Того 1,0 1,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,6 2,7 1,3 2,4 1,5 1,6 1,8 

Туніс 12,3 12,2 12,0 12,4 12,4 12,3 12,4 11,9 11,5 11,4 12,6 12,1 12,2 

Уганда 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 3,3 3,4 3,4 2,5 2,7 

Західна Сахара 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Замбія 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,6 3,1 3,2 

Зімбабве 3,5 3,3 3,0 2,0 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 3,1 2,8 

Азія і Океанія 2741,5 2819,8 2898,3 3029,1 3112,2 3139,9 3150,9 3175,8 3310,0 3490,3 3648,2 3766,4 3814,8 

Афганістан 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 5,2 6,1 6,0 6,5 7,1 

американське 

Самоа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 

Австралія 117,8 119,3 119,7 122,7 124,5 126,9 129,4 131,1 130,1 139,7 135,4 138,1 139,3 

Бангладеш 12,3 12,5 12,6 12,8 13,1 13,9 13,9 14,2 15,4 12,5 16,6 17,2 17,9 

Бутан 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Бруней 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 

Бірма (М'янма) 5,1 5,3 5,4 6,1 6,5 6,0 6,0 5,6 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1 

Камбоджа 2,5 2,7 3,0 3,4 3,6 3,9 4,2 4,2 4,0 4,0 4,5 5,9 6,5 

Китай 657,9 692,7 716,9 850,2 888,6 927,9 959,2 995,2 1107,3 1160,4 1256,6 1305,7 1337,6 

острови Кука 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Фіджі 1,5 1,7 2,2 2,6 2,5 2,3 2,5 2,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 

Французька 

Полінезія 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Гуам 3,1 2,1 2,4 2,0 2,1 2,3 2,0 1,8 1,1 2,7 2,0 1,8 1,8 

Гавайський 

торгової зони -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Гонконг 36,0 40,4 41,0 47,9 49,1 47,5 50,0 45,7 54,3 67,4 58,6 54,0 55,1 

Індія 281,1 300,5 295,1 306,0 314,2 349,2 353,6 372,4 414,1 427,6 413,9 435,3 442,7 

Індонезія 157,3 165,8 166,5 175,1 183,6 175,3 172,8 176,8 182,1 203,9 223,3 228,8 235,9 

Японія 662,6 642,6 679,2 644,4 646,0 622,3 598,6 574,3 511,2 518,5 537,1 567,8 548,2 

Кірібаті 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Корея, 

Північна 3,7 4,0 4,0 4,0 3,0 2,3 2,7 2,7 2,2 2,7 2,3 2,5 2,4 

Південна 

Корея 244,0 245,6 249,6 240,0 238,6 221,0 215,9 206,4 203,9 216,6 248,1 252,9 253,3 

Лаос 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

Макао 1,7 1,8 1,9 2,3 2,0 2,3 2,3 2,4 1,8 1,3 1,6 1,7 1,8 

Малайзія 62,9 64,4 66,7 69,5 71,9 71,9 74,9 73,7 75,8 80,2 82,1 84,1 83,8 

Мальдіви 0,5 1,0 1,1 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Монголія 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 2,0 2,3 2,4 2,4 2,6 2,8 3,4 3,7 

Науру 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Непал 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 2,8 2,6 2,5 2,5 

Нова 

Каледонія 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 

Нова Зеландія 18,7 20,1 21,1 21,7 22,0 22,3 22,5 22,3 21,6 21,8 21,8 21,7 22,1 
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Ніуе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пакистан 57,3 56,6 51,7 50,2 51,8 55,2 59,1 59,7 61,5 65,1 64,8 68,2 67,7 

Папуа-Нова 

Гвінея 2,4 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,3 3,0 3,1 3,2 3,2 3,5 

Філіппіни 50,9 49,1 48,4 49,2 48,6 48,2 45,2 42,4 41,2 43,5 45,5 43,6 43,1 

Самоа 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Сінгапур 109,6 107,9 102,2 113,4 120,9 127,1 131,8 138,4 177,0 175,0 188,7 190,0 196,9 

Соломонові 

острови 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Шрі Ланка 11,1 11,3 11,5 11,8 12,6 12,6 12,9 12,2 12,6 12,7 13,0 13,3 13,7 

Тайвань 110,4 124,6 133,3 111,8 115,7 117,3 104,9 105,0 87,3 102,9 110,7 109,3 115,1 

Таїланд 93,4 102,7 114,7 128,5 136,9 127,2 127,2 126,1 134,8 142,2 136,8 135,3 134,8 

Східний Тимор -- -- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 

Тонга 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

США острови 

Тихого океану 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

Вануату 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

В'єтнам 26,5 29,7 31,7 35,8 36,5 36,2 39,6 40,6 41,5 58,5 53,3 56,6 60,3 

Острів Уейк 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Світ 10232,1 10307,3 10562,4 10911,3 11125,7 11166,4 11143,9 11077,1 11015,9 11392,4 11604,0 11694,8 11830,5 

 



238 

 

Додаток В Таблиця В1 

Загальне виробництво нафтопродуктів на НПЗ країн світу  

(2010−2013 рр.), тисяч барелів на день [107] 

 2010 2011 2012 2013 

Північна Америка 21832 21932,2 21851,7 ... 

Бермудські острови 0 0 0 ... 

Канада 2016,19 1905,89 1927,03 1893,82 

Гренландія 0 0 0 ... 

Мексика 1363,54 1353,47 1360,76 1437,82 

Сен-П'єр і Мікелон 0 0 0 ... 

Сполучені Штати 18452,2 18672,8 18564 19106,1 

Латинська Америка 6312,22 6339,91 6040,08 ... 

Антарктида 0 0 0 ... 

Антигуа і Барбуда 0 0 0 ... 

Аргентина 636,769 662,445 678,667 ... 

Аруба 234,437 235,205 234,563 ... 

Багамські Острови, 0 0 0 ... 

Барбадос 0,0312 0 0 ... 

Беліз 0 0 0 ... 

Болівія 45,2223 47,1485 48,9909 ... 

Бразилія 2466,73 2472,77 2554,34 ... 

Кайманові острови 0 0 0 ... 

Чилі 199,636 198,022 205,792 205,792 

Колумбія 308,958 331,626 340,362 ... 

Коста-Ріка 10,63 0 0 ... 

Куба 95,7706 92,6591 ... ... 

Домініка 0 0 0 ... 

Домініканська республіка 28,0504 26,696 24,775 ... 

Еквадор 143,369 162,743 157,081 ... 

Сальвадор 16,6236 15,4533 11,6049 ... 

Фолклендські (Мальвінські) 0 0 0 ... 

Французька Гвіана 0 0 0 ... 

Гренада 0 0 ... ... 

Гваделупа 0 0 0 ... 

Гватемала 1,31382 1,54709 1,35436 ... 

Гайана 0 0 ... ... 

Гаїті 0 0 ... ... 

Гондурас 0 0 0 ... 

Ямайка 25,5228 24,6411 ... ... 

Мартинюк 17,843 17,843 17,843 ... 

Монсеррат 0 0 0 ... 

Нідерландські Антильські 

острови 92,2833 180,69 188,149 ... 

Нікарагуа 15,8693 16,3022 10,8147 ... 
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Продовження таблиці В1 

 2010 2011 2012 2013 

Панама 0 0 ... ... 

Парагвай 0 0 0 ... 

Перу 241,5 223,538 ... ... 

Пуерто Ріко 0,00548 0 0 ... 

Сент-Кітс і Невіс 0 0 0 ... 

Сент-Люсія 0 0 0 ... 

Сент-Вінсент / Гренадіни 0 0 0 ... 

Суринам 15,9777 15,9777 15,9777 ... 

Тринідад і Тобаго 126,829 141,093 109,021 ... 

Острови Теркс і Кайкос 0 0 0 ... 

Уругвай 41,8423 29,035 42,6697 ... 

Венесуела 1134,96 1094,39 1035,65 ... 

Віргінські острови, США 416,795 326,523 29,348 ... 

Віргінські острови, Британські 0 0 0 ... 

Європа 14350,2 14116,1 ... ... 

Албанія 5,77345 2,22836 ... ... 

Австрія 200,841 191,943 194,581 194,581 

Бельгія 666,595 715,257 666,86 666,86 

Боснія і Герцеговина 24,1535 26,3529 22,6901 ... 

Болгарія 129,031 129,659 138,539 ... 

Хорватія 93,602 79,0782 82,4365 ... 

Кіпр 0 0 ... ... 

Чеська Республіка 178,877 162,759 166,251 152,616 

Данія 137,989 155,716 177,797 177,797 

Фарерські острови 0 0 0 ... 

Фінляндія 282,285 302,526 290,546 300,225 

колишня Чехословаччина -- -- -- -- 

Колишній Сербія і Чорногорія -- -- -- -- 

колишня Югославія -- -- -- -- 

Франція 1550,49 1554,15 1320,55 1270,35 

Німеччина 2198,2 2183,98 2206,04 2149,9 

Німеччина, Східна -- -- -- -- 

Німеччина, Захід -- -- -- -- 

Гібралтар 0 0 0 ... 

Греція 402,096 474,301 517,967 517,967 

Угорщина 177,471 178,025 166,863 164,992 

Ісландія 0 0 0 0 

Ірландія 59,6274 60,0192 61,653 57,789 

Італія 1790,52 1691,87 1505,84 1505,84 

Косово 0 0 ... ... 

Люксембург 0 0 0 0 

Македонія 17,841 14,522 5,2463 ... 
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Продовження таблиці В1 

 2010 2011 2012 2013 

Мальта 0 0 ... ... 

Чорногорія 0 0 0 ... 

Нідерланди 1247,63 1230,88 1220,92 1186,21 

Норвегія 307,671 329,83 328,727 349,6 

Польща 533,762 553,746 539,175 539,175 

Португалія 252,238 228,348 239,855 285,266 

Румунія 222,641 197,317 ... ... 

Сербія 53,4232 49,1634 ... ... 

Словаччина 129,614 139,756 126,754 137,115 

Словенія 0 0 0 0 

Іспанія 1168,58 1260,9 1250,02 1250,02 

Швеція 394,556 434,418 355,693 355,693 

Швейцарія 96,7096 94,7781 73,1639 105,422 

Туреччина 417,458 464,962 486,107 483,148 

Об'єднане Королівство 1549,11 1593,79 1452,85 1408,51 

Євразія 6926,73 6938,71 ... ... 

Вірменія 0 0 0 ... 

Азербайджан 131,883 134,723 131,634 ... 

Білорусь 345,491 428,67 439,991 ... 

Естонія 0 0 0 0 

Колишній СРСР -- -- -- -- 

Грузія 0 0,16329 ... ... 

Казахстан 288,747 295,841 294,834 ... 

Киргизія 2,00726 1,85696 1,66636 ... 

Латвія 0 0 ... ... 

Литва 201,034 191,964 ... ... 

Молдова 0,41247 0,37451 0,35428 ... 

Росія 5390,3 5516,68 ... ... 

Таджикистан 0,44501 0,44501 0,49185 ... 

Туркменістан 186,267 179,938 170,962 ... 

Україна 214,389 118,705 ... ... 

Узбекистан 85,8335 79,1596 71,2594 ... 

Середній Схід 6938,32 7022,11 6998,65 ... 

Бахрейн 274,257 261,974 278,511 ... 

Іран 1749,09 1822,54 ... ... 

Ірак 577,339 590,448 ... ... 

Ізраїль 276,329 275,571 276,318 276,318 

Йорданія 72,1922 69,4528 76,7887 ... 

Кувейт 904,899 772,308 ... ... 

Ліван 0 0 ... ... 

Оман 206,615 216,907 ... ... 

палестинські території 0 0 0 ... 
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Продовження таблиці В1 

 2010 2011 2012 2013 

Катар 297,354 310,902 ... ... 

Саудівська Аравія 1935,12 1900,97 1971,11 ... 

Сирія 237,697 168,754 ... ... 

Об'єднані Арабські Емірати 450,092 491,175 486,978 ... 

Ємен 49,2273 27,8356 ... ... 

Африка 2270,87 2298,66 ... ... 

Алжир 532,702 484,527 ... ... 

Ангола 40,0346 40,0096 ... ... 

Бенін 0 0 ... ... 

Ботсвана 0 0 0 ... 

Буркіна-Фасо 0 0 0 ... 

Бурунді 0 0 ... ... 

Камерун 43,4987 43,5591 42,7755 ... 

Кабо-Верде 0 0 0 ... 

Центрально-Африканська 

Республіка 0 0 0 ... 

Чад 0 0 ... ... 

Коморські острови 0 0 0 ... 

Конго (Браззавіль) 13,9577 13,8203 17,7448 ... 

Конго (Кіншаса) 0 0 0 ... 

Берег Слонової Кістки  65,2813 48,2862 62,7512 ... 

Джібуті 0 0 ... ... 

Єгипет 554,124 559,89 ... ... 

Екваторіальна Гвінея 0,00059 0 0 ... 

Еритрея 0 0 0 ... 

Ефіопія 0 0 ... ... 

Габон 19,4156 18,7452 ... ... 

Гамбія 0 0 ... ... 

Гана 22,683 11,4916 ... ... 

Гвінея 0 0 ... ... 

Гвінея-Бісау 0 0 0 ... 

Кенія 34,4785 20,5146 ... ... 

Лесото 0 0 ... ... 

Ліберія 0 0 ... ... 

Лівія 113,425 171,554 ... ... 

Мадагаскар 0 0 0 ... 

Малаві 0 0 ... ... 

Малі 0 0 ... ... 

Мавританія 0 0 0 ... 

Маврикій 0 0 0 ... 

Марокко 134,612 151,337 155,231 ... 

Мозамбік 0 0 0 ... 
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Продовження таблиці В1 

 2010 2011 2012 2013 

Намібія 0 0 ... ... 

Нігер 0 0 ... ... 

Нігерія 127,773 101,92 ... ... 

Реюньйон 0 0 0 ... 

Руанда 0 0 ... ... 

святої Єлени 0 0 0 ... 

Сан-Томе і Прінсіпі 0 0 0 ... 

Сенегал 11,9154 14,5036 16,1943 ... 

Сейшельські острови 0 0 0 ... 

Сьєрра-Леоне 0 0 0 ... 

Сомалі 0 0 ... ... 

Південна Африка 400,105 429,99 456,523 ... 

Судан і Південний Судан 108,355 96,1715 88,1755 ... 

Свазіленд 0 0 0 ... 

Танзанія 0 0 0 ... 

Того 0 0 ... ... 

Туніс 14,7902 35,8582 ... ... 

Уганда 0 0 ... ... 

Західна Сахара 0 0 0 ... 

Замбія 13,774 14,7533 ... ... 

Зімбабве 0 0 0 ... 

Азія і Океанія 25209,3 25873,2 26971,7 ... 

Афганістан 0 0 0 ... 

американське Самоа 0 0 0 ... 

Австралія 675,184 684,416 659,724 630,556 

Бангладеш 24,228 28,6298 26,1148 ... 

Бутан 0 0 ... ... 

Бруней 13,6864 9,402 ... ... 

Бірма (М'янма) 18,9211 16,9396 15,7754 ... 

Камбоджа 0 0 0 ... 

Китай 9298,39 9878,89 ... ... 

острови Кука 0 0 0 ... 

Фіджі 0 0 ... ... 

Французька Полінезія 0 0 0 ... 

Гуам 0 0 ... ... 

Гавайський торгової зони -- -- -- -- 

Гонконг 0 0 0 ... 

Індія 4355,58 4504,92 ... ... 

Індонезія 991,957 974,567 946,485 ... 

Японія 3658,22 3645,29 3686,41 3686,41 

Кірібаті 0 0 ... ... 

Корея, Північна 11,1617 11,1161 11,1161 ... 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Продовження таблиці В1 

 2010 2011 2012 2013 

Південна Корея 2536,76 2685,36 2789,58 2696,83 

Лаос 0 0 ... ... 

Макао 0 0 ... ... 

Малайзія 470,412 507,761 560,702 ... 

Мальдіви 0 0 0 ... 

Монголія 0 0 0 ... 

Науру 0 0 ... ... 

Непал 0 0 ... ... 

Нова Каледонія 0 0 0 ... 

Нова Зеландія 109,121 115,236 117,628 113,326 

Ніуе 0 0 ... ... 

Пакистан 204,327 194,149 227,791 ... 

Папуа-Нова Гвінея 17,3302 17,3302 17,3302 ... 

Філіппіни 181,295 191,894 172,056 ... 

Самоа 0 0 ... ... 

Сінгапур 878,413 937,812 1098,87 ... 

Соломонові острови 0 0 0 ... 

Шрі Ланка 35,276 40,2 31,1537 ... 

Тайвань 943,131 873,117 911,766 ... 

Таїланд 1131,91 1196,6 ... ... 

Східний Тимор 0 0 0 ... 

Тонга 0 0 ... ... 

США острови Тихого океану 0 0 0 ... 

Вануату 0 0 0 ... 

В'єтнам 136,847 150,461 ... ... 

Острів Уейк 0 0 ... ... 

Світ 84715,2 85215,5 ... ... 
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Додаток Г Таблиця Г1 

Основні КРІ вертикально-інтегрованих компаній провідних нафтових компаній 
№ 

з/п 

Основні КРІ BP Exxon

Mobil 

ConocoPhilips Shell Statoil Total PetroChina Petrobras Shevron 

1 ROCE/ROACE  + + + + + + + + 

2 ROE      +    

Функціональні КРІ – Upstream 

1 Витрати на пошуково-розвідувальні 

роботи 

     + +   

2 Коефіцієнт поповнення запасів    + + +  +  

3 Коефіцієнт успішності пошуково-

розвідувального буріння 

    +    + 

4 Приріст видобутку +  + + + + + +  

5 Валове видобування  +      +  

6 Питомі витрати на пошуково-

розвідувальні роботи 

   + + + +  + 

7 Питомі витрати на заміщення 

резервів  

   + +     

8 Питомі витрати на освоєння + +   +  +   

9 Питомі витрати на 

вилучення/видобуток 

  + + + + +   

10 Питомі витрати на транспортування     +   +   

11 Амортизація на одиницю продукції  + +       

Функціональні КРІ – Downstream 

1 Коефіцієнт використання 

потужностей 

    + + +   

2 Маржа переробки +  + + + +  +  

3 Вихід світлих НП  + +  + +    

4 Обсяги переробки     + + + + + 

5 Глибина переробки + +  +   +  + 
Джерело: [5; 9]. 



245 

 

 

Таблиця Г2 

 

Основні КРІ вертикально-інтегрованих компаній Росії в бізнес-сегменті нафтопереробки та нафтохімії 
 

№ з/п Основні КРІ 

 

«Башнефть

» 

«Роснефть» «Лукойл» «Газпромнефть» «Татнефть» «ТНК-

ВР» 

«Сургутнефтегаз» 

1 Первина переробка 

нафти, млн т 

+ +  + + + + 

2 Глибина нафтоперобки, 

% 

+ + + + 

 

   

3 Вихід світлих 

нафтопродуктів, % 

+  + +    

4 Потужність, млн т + + + + + + + 

 

5 Випуск бензину, млн т + + +  +  + 

 

6 Випуск дизельного 

палива, млн т 

+ + +  +  + 

7 Випуск мазуту, млн т + +   +  + 

 

8 Частка високооктанових 

бензинів у загальному 

випуску авто бензинів, % 

 + +   + + 

9 Обсяги виробництва 

нафтопродуктів, млн т 

   +  + + 

10 Випуск гасу, млн т       + 

 
Джерело: [5; 9]. 


