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ANALYSIS OF PRICING IN THE INTERNATIONAL OIL MARKET

У статті проведено дослідження формування пов'язаних із становленням та функціонуван�
ням ринку нафти в світовому масштабі, виявлення особливостей його динаміки. Останнім ча�
сом разом зі змінами в геополітичному розміщенні сил у світі відбувається зміщення пріори�
тетів у зовнішній політиці провідних держав: у питаннях забезпечення національної безпеки
усе більшого значення набувають економічні фактори. Зовнішня політика більшості держав
спрямована на дострокове гарантоване забезпечення стійкого розвитку своїх економік стра�
тегічними ресурсами, серед яких найбільше значення надається паливно�енергетичним ресур�
сам. Боротьба за володіння енергоресурсами, за право їхнього транспортування, за вплив на
ринок енергоносіїв стала сьогодні найважливішим фактором реалізації інтересів держав світу,
їхнього політичного поводження, базою політичних та економічних союзів і навіть джерелом
міжнародних конфліктів. Україна вже включилася до цього процесу і відпрацьовує свою енер�
гетичну політику з позицій відстоювання своїх національних інтересів у діалозі з основними
"гравцями" на світовому енергетичному ринку та країнами�сусідами. В енергетичному секторі
економіки України існує багато проблем, які повинні вирішуватись на міжнародному рівні (в силу
значної енергетичної залежності країни) і навпаки, зовнішні стосунки країни впливають на мож�
ливості її забезпечення паливом та енергією. Відносини в сфері енергетики змінюються до�
сить динамічно. У порівнянні із технічними та технологічними змінами майже миттєво прохо�
дить реформа власності, реструктуризація, корпоратизація; досить стрімко змінюються ціни
на енергетичних ринках. З огляду на значення енергії для сучасної економіки, можна говорити
про те, що трансформується вся енергетична карта світу. Про результати цього процесу на якусь
перспективу говорити ще зарано, але енергетичний світ зовсім чітко стає багатополюсним.
Таким чином, ситуація в енергетичному секторі є досить складною. Тим більш потрібні вива�
жені кроки щодо тактичних дій в енергетичній політиці (як внутрішній, так і зовнішній), а також
особливо у визначенні стратегічних пріоритетів цієї політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За часів незалежності в Україні відбувалися досить

значні зміни як економічні, так і політичні. Що стосуєть�

ся паливно�енергетичного комплексу, то його керівниц�

тво рідко коли затримувалось на посаді більше року,

досить часто також змінювалось керівництво головних

(та їх дочірніх) енергетичних компаній (НАК "Енерго�

атом", НАК "Нафтогаз України" й ін.) та пріоритети

міжнародного співробітництва. Це не могло не позна�

читись на розвитку енергетичної галузі, а також на відно�

синах у сфері енергетики з іншими країнами. З іншого

боку, енергетична галузь часто сама ставала заручни�

цею зовнішніх політичних відносин України. Водночас

на фоні позитивних прикладів у проведенні імпортно�

експортної політики накопичилась значна кількість не�

гативу, що потребує від нової влади більш виважених

кроків та переходу від декларацій і демонстрації намірів,

які мали місце при вирішенні багатьох проблем, до ре�

альних дій, обгрунтованих як з економічної, так і з пол�

ітичної точки зору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна кількість науковців у своїх дослідженнях ха�

рактеризують методологічні підходи до побудови сис�

теми оцінювання енергоресурсів на світовому ринку

The article examines the formation of related to the formation and functioning of the oil market
worldwide, identifying the peculiarities of its dynamics. Recently, along with changes in the
geopolitical location of forces in the world, there is a shift in priorities in the foreign policy of leading
states: in matters of national security, economic factors are becoming increasingly important. The
foreign policy of most countries is aimed at early guaranteed sustainable development of their
economies with strategic resources, among which the greatest importance is given to fuel and energy
resources. The struggle for ownership of energy resources, for the right to transport them, for the
impact on the energy market has become today the most important factor in realizing the interests
of the world, their political behavior, the basis of political and economic alliances and even the source
of international conflicts. Ukraine has already joined this process and is working out its energy policy
from the standpoint of defending its national interests in dialogue with the main "players" in the world
energy market and neighboring countries. There are many problems in the energy sector of Ukraine's
economy that need to be addressed at the international level (due to the country's significant energy
dependence) and, conversely, the country's external relations affect its ability to supply fuel and
energy. Relations in the energy sector are changing quite dynamically. In comparison with technical
and technological changes, property reform, restructuring, and corporatization are taking place
almost instantly; prices in energy markets are changing quite rapidly. Given the importance of energy
for the modern economy, we can say that the whole energy map of the world is being transformed. It
is too early to talk about the results of this process in the future, but the energy world is clearly
becoming multipolar. Thus, the situation in the energy sector is quite complex. All the more so are
balanced steps taken in tactical actions in energy policy (both internal and external), and especially
in determining the strategic priorities of this policy.

Ключові слова: міжнародний ринок, енергоресурси, нафта, ціна, павливно�енергетичний комплекс.
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[1—4]. Існують різноманітні підходи щодо інструмен�

тарію оцінювання енергетичних ресурсів [5]. Ринок на�

фти та газу з позиції глобалізації та діалектичного

взаємозв'язку зі світовою економікою досліджували

такі вчені: А.С. Філіпенко, В.С.Будкін, О.І. Рогач [6] В.М. Ге�

єць [7], А.С. Горбунова [8], О.В. Підчоса [9] та інші.

Аналіз наукових публікацій дозволяє окреслити ряд

питань і проблем, що потребують додаткового вивчен�

ня і вирішення. Зокрема, недостатньо уваги приділено

аналізу світового енергоринку та особливостям ціно�

утворення на ринку нафти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз процесу ціно�

утворення на міжнародному ринку нафти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах посиленої глобальної нестабіль�

ності подальший розвиток інструментів управління па�

ливно енергетичними комплексами (ПЕК) потребує про�

ведення конструктивного системного аналізу, дослід�

ження. Паливно�енергетичні ресурси (ПЕР) — су�

купність різних видів палива та енергії (продукція на�

фтопереробної, газової, вугільної, торф'яної та слан�

цевої промисловостей, електрична енергія атомних та
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гідроелектричних станцій, а також місцеві види палива),

якими володіє країна для забезпечення виробничих,

побутових і експортних потреб. Зважаючи на абсолют�

ну залежність господарства від ПЕР, є сенс розглядати

питання ціноутворення на світовому енергоринку.

Важливу роль у ціноутворенні на сучасному світо�

вому ринку нафти продовжує грати ОПЕК — Органі�

зація країн�експортерів нафти (Organization of

Petroleum Exporting Countries, OPEC). Вона була ство�

рена 10 вересня 1960 р., коли в Багдаді зібралися пред�

ставники п'яти найбільш багатих нафтовидобувних

держав (Іраку, Ірану, Кувейту, Венесуели й Саудівсь�

кої Аравії) і підписали договір про створення ОПЕК,

метою якої є захист інтересів своїх членів в умовах

постійно зростаючої конкуренції. В 1960 р. п'ять країн —

організаторів ОПЕК забезпечували близько 80% світо�

вого експорту нафти. Сьогодні цей показник знизився

до 60%, однак кількість країн�членів ОПЕК збільши�

лося, і в сумі всі вони концентрують 77% світових за�

пасів нафти й забезпечують близько 40% нафтовидо�

бутку. За минулі 40 років ця організація, безсумнівно,

стала самим впливовим учасником на світовому нафто�

вому ринку, від рішень якої донині багато в чому зале�

жить його кон'юнктура.

Відношення до ОПЕК з боку основних споживачів

нафти — промислово розвинених країн протягом остан�

ніх сорока років змінювалося, причому кардинально.

Спочатку на Заході до неї віднеслися скептично, насто�

рожено й навіть досить вороже. Адже формувалася ця

організація в період бурхливих змін у світовій еко�

номічній системі, у часи розпаду колоніальних систем,

переходу контролю над найважливішими джерелами

стратегічної сировини від міжнародних нафтових моно�

полій до національних урядів і компаній. Авторитет

ОПЕК істотно зміцнів, насамперед у боротьбі з горезв�

існими "сімома сестрами", що входили в Міжнародний

нафтовий картель.

У Радянському Союзі в 60�і роки відношення до

ОПЕК була споконвічно прихильне — організація слу�

жила реальною противагою нафтовим монополіям

"імперіалістів" в умовах активізації боротьби країн, що

розвиваються, за національну незалежність. Радянські

лідери тоді вважали, що якби не якесь гальмо в особі

"реакційних монархічних режимів" ряду близькосхід�

них держав, то країни�члени ОПЕК взагалі могли б піти

чи ледве не по соціалістичному шляху. Цього, як пока�

зало майбутнє, не відбулося. Уперше ОПЕК була ви�

несена на вершину світової політики в ході першої

енергетичної кризи 1973—74 рр. Ця криза спалахнула

в результаті нафтового ембарго, що ввели нафтови�

добувні арабські країни проти західних країн�союз�

ників Ізраїлю, і ОПЕК цю акцію активно підтримала.

Тоді світові ціни зробили різкий троєкратний стрибок

і вивели світовий ринок нафти на новий етап свого роз�

витку.

ОПЕК швидко завоювала авторитет, і в перші 20

років її існування обидва протидіючих у той час пол�

ітичні табори, на які тоді чітко був розділений світ, не

відмовлялись від зусиль по залученню цієї організації

як політичного союзника. Насправді ОПЕК створюва�

лася передусім не як політичний союз, а як міжнарод�

на товарна організація, покликана дотримувати еко�

номічні інтереси своїх членів, що чітко записано в її

Уставі. Там же позначено, що ціль організації — ко�

ординації й уніфікації нафтової політики учасників, для

того щоб щонайкраще сприяти стабільності цін на

світовому ринку.

Ще в 60�х роках почалася трансформація світового

нафтового ринку, перехід від старої класичної монопо�

лістичної структури до сучасної вільної системи. Закін�

чилася ця еволюція тільки до середини 80�х років. Пе�

рехід привів не просто до нестабільності — він супро�

воджувався серйозними кризовими потрясіннями, які

зачепили й ОПЕК. У грудні 1985 р. світова ціна на нафту

була близько 28 дол. за барель, а через півроку, у сере�

дині 1986 р., вона впала до 8 дол.

Настільки різкий обвал світових цін спонукав

ОПЕК провести серйозну реорганізацію й відмовити�

ся від колишньої схеми, коли її члени продавали

стільки нафти, скільки могли виробити, почали про�

водити балансування попиту та пропозиції на ринку,

чим займалася практично одна Саудівська Аравія. З

вересня 1986 р. ОПЕК повернулася до практики об�

меження власного нафтовидобутку шляхом твердо�

го встановлення квот для кожного її члена. Правда,

як показала практика, далеко не завжди країни�чле�

ни ОПЕК цих квот строго дотримувалися. Тоді ж ОПЕК

проголосила свій намір домагатися стабілізації цін на

рівні 20—22 дол. за барель.

Певною мірою ОПЕК, приймаючи те або інше рішен�

ня про регулювання рівня видобутку, насправді лише

намічає бажаний напрямок для руху світових цін, тоді

як численні гравці на фінансових ринках, насамперед

ті, кого відносять до розряду "спекулянтів", активно

сприяють і використають для своєї вигоди коливання

ціни на нафту, тим самим серйозно спотворюючи ефект,

на який були розраховані заходи ОПЕК.

У грудні 1985 р. Саудівська Аравія була змушена

відмовитися від ролі замикаючого постачальника. Краї�

ни ОПЕК проголосили відхід від політики прямої

підтримки високих цін на нафту шляхом обмеження ви�

добутку, перемінивши її курсом на відновлення "спра�

ведливої" частки країн ОПЕК на ринку нафти. Протягом

першого півріччя 1986 року близькосхідні країни ОПЕК

різко збільшили видобуток. В умовах наростаючого

надлишку пропозиції боротьба країн ОПЕК за збільшен�

ня своєї частки на ринку вилилася в "війну цін" і приве�

ла до їхнього подальшого обвалу в 1986 р.

У наступні рік�два відбулася в якійсь мірі "технічна

корекція" цін і, як відзначалося вище, протягом десяти�

ліття 1988—1998 р. (за винятком короткого періоду

"Війни в Затоці") більша частина цінових коливань відбу�

валася у відносно помірному діапазоні 15—21 дол./

барр.

Світовий ринок нафти загалом характеризується ви�

соким ступенем концентрації й монополізації: на частку

24�х найбільших нафтових компаній в останні роки до�

водиться близько 61% світового видобутку й 45% —

переробки нафти. Цей факт невипадковий: гігантські

компанії в нафтовидобутку й нафтопереробці не тільки

історична спадщина. Не менш важливо також те, що

найбільші компанії мають незрівнянно більше можли�

востей для здійснення необхідних великомасштабних

капіталовкладень, фінансуючи їх як за рахунок власних
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коштів, так і за рахунок залученого капіталу. Можна

стверджувати, що сама специфіка нафтовидобутку

жадає від компаній укрупнення (яке, до речі, можна спо�

стерігати у світлі злиттів, що відбувалися в останнє де�

сятиліття, і поглинань), оскільки в противному випадку,

внаслідок відсутності можливості здійснення великих

капіталовкладень, такі компанії не в змозі розширюва�

ти свій бізнес (освоювати нові родовища, модернізувати

інфраструктуру й т.д.)

Було отримано міжнародні кредити для модерні�

зації та будівництва нових енергетичних об'єктів Украї�

ни, хоча цих коштів явно замало для відновлення заста�

рілих основних фондів енергетики України. Серед го�

ловних проєктів останнього часу можна назвати такі:

будівництво газопроводу Богородчани�Ужгород (кре�

дит "Deutsche Bank"), реабілітація ГЕС України (кредит

Світового банку ~ $100 млн); розвиток ліній електро�

передач (кредит Світового банку ~ $85 млн); підвищен�

ня безпеки і модернізація АЕС (кредит ЄБРР і "Євроа�

тому" ~ $125 млн) [9].

Водночас на фоні позитивних прикладів у прове�

денні імпортно�експортної політики накопичилась знач�

на кількість негативу, що потребує від нової влади більш

виважених кроків та переходу від декларацій і демон�

страції намірів, які мали місце при вирішенні багатьох

проблем, до реальних дій, обгрунтованих як з економі�

чної, так і з політичної точки зору

Так, наприклад, після того як був успішно розгор�

нутий і популяризований проєкт Євро�Азійського на�

фтотранспортного коридору (ЄАНТК) з його першою

фазою — нафтопроводом Одеса�Броди і який був

сприйнятий у світі як важлива складова енергетичної

безпеки України, ЄС та ряду інших країн, подальші дії

старої влади були непослідовними, а нової, крім заяв

щодо намірів, теж далі до практичної реалізації не

дійшли. У результаті сьогодні нафтопровід функціонує

(як відзначалося) не за основним призначенням і не

ефективно та знаходиться під загрозою втрати своєї

значимості й пріоритету щодо доставки каспійської на�

фти до Європи.

За останній час погіршились обставини у вітчизняній

нафтопереробці. Істотне підвищення світової ціни на

нафту призвело до зростання цін на нафту і нафтопро�

дукти в Україні. Це викликало різку реакцію з боку дер�

жави [10].

Власники НПЗ (вони ж постачальники нафти) ви�

мушені були переглядати свої плани по завантаженню

підприємств, змінювати плани щодо модернізації за�

водів і щодо інвестиційної політики. Такі непередба�

чені ускладнення, звичайно ж, вплинули на ринок. По�

чалося критичне скорочення обсягів постачання нафти

на українські НПЗ. Для виправлення становища

внутрішній ринок був насичений імпортом, який став

виконувати значну роль на ринку нафтопродуктів.

Більшість вітчизняних нафтопереробних заводів, не

витримавши конкуренції з імпортом, знизили або при�

пинили виробництво, зокрема, для проведення модер�

нізації [11].

Таким чином, серед головних проблем у сфері зов�

нішньої енергетичної політики, які накопичились ос�

таннім часом і потребують вирішення, є такі: проблеми

ціни і обсягів у сфері імпорту й транзиту газу та нафти;

диверсифікація джерел та шляхів постачання енерго�

носіїв (нафти, газу, ядерного палива); питання форми

власності та вибору стратегічних власників при функці�

онуванні стратегічних об'єктів енергетики; гарантоване

та достатнє постачання нафти на українські НПЗ; мо�

дернізація НПЗ для підвищення якості нафтоперероб�

ки та оптимізація цін на пальне; розширення експорт�

них можливостей та експорту електроенергії. Що сто�

сується імпортно�експортної політики, то, на наш по�

гляд, можна виділити такі заявлені пріоритети: курс на

зниження енергетичної залежності, в тому числі розши�

рення видобутку та використання власних енергоре�

сурсів, великомасштабне впровадження енергозбере�

ження, пошук нових можливостей диверсифікації поста�

чання нафти та газу.

Поступово формується двостороння і багатосторон�

ня енергетична дипломатія. Її цілі — знаходити баланс

інтересів різних країн, домагатися подальшого розвит�

ку виробництва енергоресурсів, створення надійних су�

часних систем їхнього транспортування при дотриманні

екологічних стандартів.

ВИСНОВКИ
Необхідні рішучі та конструктивні дії державної вла�

ди щодо вирішення невідкладних проблем зовнішньої

(та пов'язаної з нею внутрішньої) енергетичної політи�

ки країни. Необхідно продовжити міжнародне креди�

тування енергетичних проєктів. Головним при цьому

повинні бути вигідні умови отримання кредитів, цільове

й ефективне їх використання та не допущення втрати

Україною своїх стратегічних об'єктів (у разі їх застави

під кредит). При ухваленні стратегічно важливих рішень,

які впливають на рівень енергетичної та національної

безпеки України, необхідно запобігати втручанню іно�

земних держав або іноземних приватних компаній, що

лобіюють свої інтереси.

Розвиток багатосторонніх відносин України з ЄС в

енергетичній сфері, особливо щодо транспортування

енергоносіїв, повинно мати стратегічний довгостроко�

вий і більш прагматичний характер. Україна повинна

розвивати свої міжнародні енергетичні відносини по

таким головним напрямам: пошук балансу політичних і

економічних інтересів у сфері диверсифікації джерел

постачання і шляхів транспортування нафти і газу; про�

філактика (або протидія) можливих негативних наслід�

ків від дій (або намірів) інших країн, що суперечать на�

ціональним інтересам України (наприклад, обхідні мар�

шрути енергопостачання); розширення коопераційного

співробітництва українських компаній з європейськими

компаніями; участь у розробці та реалізації довгостро�

кової стратегії енергозабезпечення у Євразії.
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