
1

Харук В.А.
аспірант

Львівської комерційної академії

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Ринок нафтопродуктів відіграє провідну роль у розвитку світової економіки.
Починаючи з 70-тих років ХХ століття, коли нафта перетворилась на домінуючий
енергоносій і стратегічний товар, кон'юнктура ринку нафти і нафтопродуктів
опинилася в центрі уваги світового бізнесу і політики. На сьогодні нафта як
енергоносій знаходиться на вершині життєвого циклу і має найвищий рівень
конкурентоспроможності. Потреби світової економіки в нафті і нафтопродуктах з
кожним роком зростають, а оскільки ринок цих стратегічних товарів взаємодіє з
іншими ринками (валютним, фондовим, інвестицій, праці тощо), то стан його впливає
на розвиток усієї світової економіки – сприяє економічному зростанню або спричиняє
настання рецесії [1].

Деякі теоретичні аспекти розробки стратегічних підходів до дослідження ринку
нафти і нафтопродуктів зустрічаються в наукових працях закордонних і вітчизняних
учених, економістів, практиків, це: Барабаш І., Бондарь В., Братичак М., Дорогунцов С.,
Наумов Е.,Піріашвілі Б., Русецкас Л., Скляр В., Степанов А., Тодійчук О.,
Топільницький П. Але науково-методичних розробок, які б конкретизували ці питання
стосовно до функціонування нафтового та нафтотранспортного комплексу майже не
існує. Тому актуальним напрямком, який потребує наукового обґрунтування, є
визначення підходів до формування політики на ринку нафтотранспортних послуг,
ринках нафти і нафтопродуктів в умовах глобалізації економіки, визначення
експортних можливостей вітчизняного нафтового та нафтотранспортного комплексів з
урахуванням специфіки роботи на світових ринках нафти і нафтопродуктів.

Ринок нафтопродуктів - це сукупність економічних та правових відносин, що
виникають у процесі видобування, купівлі-продажу нафти та продуктів її переробки,
надання послуг з їх транспортування, зберігання та постачання. Ринок нафтопродуктів
унікальний порівняно з іншими ринками, оскільки одночасно відноситься до трьох
видів: ринку сировини (ринок сирої нафти), ринку готових виробів (ринок продуктів
переробки нафти) та фінансового ринку (торгівля нафтовими контрактами) [2].

Склад ринку нафтопродуктів також має свій вплив на ділову активність ринку.
Слід зауважити, що ринок нафтопродуктів класифікується за багатьма параметрами.
Різні вчені та аналітики в термін «ринок нафтопродуктів» включають різні їх види,
зазвичай це види нафтопродуктів, які користуються найбільшим попитом [3,4].
Наведемо загальну їх класифікацію за предметом торгівлі:

1. Ринки нафтових палив: бензини, дизельне паливо, реактивне паливо, суднове
паливо, ін.

2. Ринки продуктів нафтопереробки: олія, мастила, присадки, бітум, мазут, інші
нафтопродукти.

3. Ринки продуктів нафтохімії: розчинники нафтові, парафін, стеарин, смоли, ін.
Роздрібний ринок нафтопродуктів є висококонкурентним, який складається з

українських та закордонних компаній. Серед них на українському роздрібному ринку
нафтопродуктів представлені такі мережі: Укрнафта (Укрнафта, ANP, Авіас, Сентоза,
Мавекс та ін), WOG (група компаній Континіум, підконтрольна бізнесмену Ігорю
Єремеєву), ОККО (концерн Галнафтогаз. Входить до складу холдингу Універсальна
інвестиційна група, підконтрольного бізнесмену Віталію Антонову. Близько 20% акцій
Галнафтогазу володіє Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)), Лукойл
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(ПІІ Лукойл-Україна, генеральним директором якого є Андрій Гаврилець), Shell
(управління мережею здійснює Альянс Холдинг, підконтрольний групі Альянс (Росія) і
Royal Dutch Shell), а також ТНК-ВР Коммерс, Веста Сервіс, Паралель, Татнафта-
Укрнафтопродукт, Атан та ін. Роздрібний ринок нафтопродуктів України
характеризується діяльністю обмеженого кола підприємств - власників АЗС.

Якщо глянути на ринок в кількісному вираженні, то на ньому панує відносна
стабільність. Споживання бензину у 2012 році ідентичне до показників 2011 року. За
результатами 2012 року ємність ринку знизилася всього на 2% [5].

Певні ознаки звикання до нинішніх цін можна побачити на прикладі брендових
бензинів та дизельного пального. Однак на ринку відбувається поступовий
перерозподіл попиту між бензином і дизпальним. За останні три роки обсяги продажу
бензину потроху зменшуються.

В Україні прогнозується подальше зростання споживання нафтопродуктів, темпи
якого, на нашу думку, можуть бути суттєво скореговані під впливом глобальної
енергетичної кон’юнктури – з одного боку, а з другого – загальної національної
економічної динаміки, структурних секторальних змін, політики енергозбереження.

Таким чином, можна зробити такі висновки:
1. У сучасному глобалізованому світі ринок нафтопродуктів – це стратегічний

товарний ринок, на якому тісно взаємопов’язані інтереси багатьох країн світу. Як
складова загальної ринкової системи ринок нафтопродуктів у своєму розвитку та
функціонуванні взаємодіє з іншими ринками, а відтак його кон’юнктура впливає на
темпи економічного зростання світової економіки і конкурентоспроможність окремих
країн.

2. Жодна галузь економіки України і світу в цілому не можуть здійснювати свою
діяльність без використання нафти та продуктів її переробки. У зв'язку з цим
інвестування в розвиток ринку нафтопродуктів є стратегічним завдання будь-якої
держави для забезпечення сталого економічного розвитку та захисту національної
безпеки.

3. Хоча розвиток ринку нафтопродуктів України й вимагає великих обсягів
інвестицій, як українських, так і закордонних, але в найближчі роки активного їх
притоку не передбачається. Проблеми з інвестиційною привабливістю українського
ринку для закордонних інвесторів, у першу чергу, пов'язані з ризиками входження в
країну, загальним кліматом у галузі та економіки України в цілому.
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