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паневник т. М., Болгарова Н. К. Інтеграційні аспекти діяльності підприємств нафтогазового комплексу в умовах глобалізації
У статті розглянуто динаміку та структуру видобування нафти і газу в Україні, висвітлено позиції нафтогазових компаній на сучасному етапі 
глобалізації світової економіки. Виявлено основні проблеми, що впливають на функціонування вітчизняної галузі, у тому числі недостатня ефек-
тивність існуючих інтеграційних процесів. Розглянуто світові тенденції та закономірності інтеграційних процесів, визначено, що лідерами на-
фтогазової галузі є транснаціональні компанії, які активно використовують інтеграцію у своїй практиці. Визначено сучасні тенденції створення 
інтеграційних зв’язків на різних ланках технологічного ланцюга в нафтогазовій галузі. Підтверджено вплив великих корпорацій інноваційного 
типу на створення сприятливого інвестиційного клімату та проведення власної політики експансії на зарубіжних ринках. На основі вивчення 
зарубіжного досвіду обґрунтовано доцільність розвитку підприємств нафтогазового комплексу на основі активізації інтеграційних процесів. 
Визначено пріоритети і можливості подальшого функціонування підприємств нафтогазового комплексу.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, нафтогазова галузь, нафтогазові підприємства, глобалізація, транснаціональні корпорації.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11. 
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Паневник Т. Н., Болгарова Н. К. Интеграционные аспекты  

деятельности предприятий нефтегазового комплекса  
в условиях глобализации

В статье рассмотрены динамика и структура добычи нефти и газа в 
Украине, освещены позиции нефтегазовых компаний на современном 
этапе глобализации мировой экономики. Выявлены основные пробле-
мы, влияющие на функционирование отечественной отрасли, в том 
числе недостаточная эффективность существующих интеграцион-
ных процессов. Рассмотрены мировые тенденции и закономерности 
интеграционных процессов. Определено, что лидерами нефтегазовой 
отрасли являются транснациональные компании, которые активно 
используют интеграцию в своей практике. Определены современные 
тенденции создания интеграционных связей в различных звеньях тех-
нологической цепи в нефтегазовой отрасли. Подтверждено влияние 
крупных корпораций инновационного типа на создание благоприят-
ного инвестиционного климата и проведение собственной полити-
ки экспансии на зарубежных рынках. На основе изучения зарубежного 
опыта обоснована целесообразность развития предприятий нефте-
газового комплекса на основе активизации интеграционных процес-
сов. Определены приоритеты и возможности дальнейшего функцио-
нирования предприятий нефтегазового комплекса.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, нефтегазо-
вая отрасль, нефтегазовые предприятия, глобализация, транснацио-
нальные корпорации.
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Panevnyk T. M., Bolgarova N. K. The Integration Aspects of Activities  

of the Companies in the Oil and Gas Industry Sector in the Context  
of Globalization

The article considers both the dynamics and the structure of oil and gas pro-
duction in Ukraine, situation of the oil and gas companies at the current 
stage of globalization of the world economy have been covered. The main 
problems impacting the functioning of the domestic industry sector have 
been identified, including the lack of effectiveness of the existing integra-
tion processes. The world trends and patterns of integration processes have 
been considered. It has been determined that the oil and gas industry sector 
leaders are the multinational companies that actively use integration in their 
practices. The current trends in creating integration linkages in different 
parts of the process chain in the oil and gas industry have been identified. 
Influence by large corporations of the innovative type on the creation of a fa-
vorable investment climate has been confirmed, as well as conducting their 
own policies of expansion in the overseas markets. On the basis of studying 
the foreign experience, expediency of development of the oil and gas sec-
tor enterprises by activating integration processes has been substantiated. 
Priorities and possibilities for further functioning of enterprises in the the oil 
and gas industry sector have been identified.
Keywords: integration, integration processes, oil and gas industry sector, oil 
and gas companies, globalization, transnational corporations.
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Економічна стабільність та розвиток економіки 
країни на сучасному етапі значною мірою за ле -
жить від ефективності функціонування як па-

ливно-енергетичного комплексу загалом, так і нафто-
газових підприємств зокрема. Пріоритети їх розвитку 
в контексті лібералізації нафтогазового ринку є особ-
ливо актуальними в умовах макроекономічних про-
блем країни, економічної та політичної нестабільності, 
активізації євроінтеграційних процесів та забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на 
європейському енергетичному ринку. Обґрунтування 
пріоритетів подальшого розвитку вітчизняного нафто-
газового комплексу сприятиме підвищенню економіч-
ного зростання України та забезпеченню модернізації 
економіки держави загалом. Перспективним напрямом 
підвищення ефективності функціонування нафтогазо-
вих підприємств є розвиток інтеграційних процесів між 
учасниками ринку, що приведе до формування механіз-
мів гнучкої адаптації до мінливих зовнішніх умов.

Усе це актуалізує необхідність вивчення питань 
об’єднання вітчизняних підприємств нафтогазової галузі 
в напрямі створення інтегрованих корпоративних струк-
тур, розширення інтеграційних зв’язків у системі світо-
вого господарського простору, пов’язаних із розвитком 
сучасних внутрішніх стратегій національної економіки.

Проблемам розвитку нафтогазового комплексу 
України, його пріоритетам в умовах глобалізації, роз-
витку інтеграційних процесів присвячено ряд праць 
вчених: Д. Бусарева, Я. Витвицького, Л. Гораль, М. Да-
нилюка, І. Дзебих, О.Дзьоби, А. Ємельяненко, В. Мун-
тіяна, І. Недіна, І. Фадєєвої, Л. Федулової, Г. Кобаль,  
В. Александрової, В. Геєця, О.В. Бовкуна, В. Герасимчу-
ка, М. Долішнього, Б. Н. Данилишина, М. П. Ковалка,  
В. Л. Саприкіна, Т. В. Сердюка та ін.

Разом з тим, недостатньо дослідженими залиша-
ються питання стабільного розвитку вітчизняних під-
приємств нафтогазового комплексу в контексті враху-
вання світового досвіду на основі активізації інтеграції. 

Метою статті є дослідження сучасного стану та 
перспектив розвитку нафтогазового комплексу України, 
міжнародних нафтогазових інтеграційних систем, вхо-
дження найбільших світових ТНК у вітчизняний еконо-
мічний простір та визначення пріоритетів і можливостей 
подальшого функціонування нафтогазових підприємств. 

В умовах розвитку глобалізаційних процесів пер-
шочергового значення набуває раціоналізація діяльно-
сті суб’єктів господарювання, що супроводжується зро-
станням глобальноорієнтованих компаній в усіх еконо-
мічних системах та видах економічної діяльності. Така 
орієнтація повинна вносити свої корективи в стратегію 
суб’єктів господарювання при одночасному врахуванні 
їх специфіки. Для нафтогазової сфери вона може реалі-
зовуватися декількома напрямами, серед яких важливе 
значення має розвиток інтеграційних процесів.

Основною дієвою особою сучасної глобальної сві-
тової економіки є транснаціональні корпорації (ТНК),  
у тому числі й нафтогазовій сфері, які є головними ініці-
аторами та учасниками міжнародної діяльності, що реа-
лізується на основі формування розгалуженої мережі 
підконтрольних їм підприємств.

Без орієнтації на створення великих інтегрованих 
національних структур, здатних ефективно конкуру-
вати в умовах загострення міжнародної технологічної 
конкуренції, виникає загроза перетворення вітчизняних 
підприємств у периферичні виробничі потужності для 
обслуговування міжнародних альянсів, що негативно 
відобразиться на економічному розвитку країни, націо-
нальних інтересах та інноваційній безпеці [1]. 

На сьогодні на світовому нафтогазовому ринку 
домінуючи позиції займають компанії-гіганти – так зва-
ні «мейджори», до яких належать «British Petroleum», 
«Chevron», «Exxon Mobil», «Royal Dutch Shell», «Total 
S. A.», «Conoco Phillips», ENI. Вони представляють со-. Вони представляють со-
бою транснаціональні вертикально інтегровані струк-
тури, які на основі потужної інвестиційної діяльності 
у сфері розробки нафтогазових родовищ, переробки 
енергетичних ресурсів, розвитку інфраструктури по-
сіли місце світових нафтогазових гігантів та контролю-
ють 10 % запасів нафти і газу по всьому світу. 

Світовою нафтогазовою компанією номер один 
на основі ринкової вартості станом на червень 
2015 р. стала «Exxon Mobil» з ринковою вартістю 

356,5 млрд доларів США. Корпорація є лідером в наф-
тохімічній галузі та володіє повністю або частково в 
рамках спільних підприємств більше, ніж 49 об’єктами в 
різних регіонах світу. Лідерські позиції в галузі отрима-
ні завдяки інтеграційній моделі організації комплексних 
виробництв: близько 75 % переробних потужностей ін-
тегровані з виробництвом нафтохімічної продукції та 
мастильних матеріалів. Це дає унікальну можливість для 
найдетальнішої оптимізації будь-якої ланки виробничо-
збутового ланцюга [2].

Корпорація «Chevron» – друга по капіталізації ін-
тегрована нафтогазова компанія в США після «Exxon 
Mobil». Корпорація здійснює свою діяльність більше, 
ніж у 180 країнах світу, її сфера інтересів розповсюджу-
ється на всі аспекти нафтогазової промисловості. 

Бізнес-модель компанії British Petroleum має ши-
рокий інтегрований профіль, який збалансований по 
різних типах ресурсів та здійснює діяльність у 25 краї-
нах. Компанія розвивається в двох напрямах: перший – 
видобуток і переробка нафти, другий – виробка енергії з 
альтернативних джерел.

Концерн «Royal Dutch Shell» об’єднує енергетичні 
та нафтохімічні компанії більше, ніж у 70 країнах світу. 
У 2015 р. вироблено і реалізовано 22,6 млн тонн СПГ, 
видобуток склав 3,0 млн бар. н. е. за добу. Господарська 
діяльність ведеться за чотирма напрями: геологороз-
відка та видобуток вуглеводнів (Upstream), комплексне 
освоєння ресурсів природного газу, включно з вироб-
ництвом СПГ (Integrated Gas), переробка вуглеводнів та 
збут готової продукції (Downstream).

На початку ХХІ ст. до числа лідерів ввійшли сау-
дівська «Saudi Aramco», російська «Gazprom», китай-
ська «China National Petroleum Company», іранська 
«National Iranian Oil Company», венесуельська «Petroleos 
de Venesuela S.A.», а також бразильська «Petrobras» та 
малайзійська «Petronas». В останні роки позиції лідерів 
нафтогазового ринку змінюються. 
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Найбільші у світі нафтогазові компанії збільшили 

виробництво у 2014 р. порівняно з 2004 р., зокрема «Saudi 
Aramco» – зі 10,8 млн барелів на добу (2004) до 12 млн 
барелів на добу (2014), «National Iranian Oil Company» – 
з 5,1 млн барелів на добу (2004) до 6 млн барелів на добу 
(2014), «Exxon Mobil» – з 4,6 млн барелів на добу (2004) 
до 4,7 млн барелів на добу (2014). Єдина компанія, що 
мала значне зниження, була «Gazprom» [3]. 

Країною, в якій вже на початку ХХ ст. практично 
95 % нафтової та нафтопереробної промисловості функ-
ціонувало у формі вертикально інтегрованих структур, 
є США, де розташовано 28 % найбільших нафтогазових 
компанії (рис. 1), які охоплюють 21 % загального обсягу 
виробництва. 

Отже, сучасні провідні нафтогазові компанії є 
транснаціональними інтегрованими структура-
ми, в яких інтеграційні процеси розвиваються 

по ланцюгу створення вартості та охоплюють видобу-
ток, переробку та збут. Крім того, інтеграція розповсю-
джується і в інші галузі та сфери діяльності. Зокрема, 
активно розвивається співпраця з хімічною промисло-
вістю, створюються сервісні компанії тощо. Це дозволяє 
здійснювати системну диверсифікацію своєї діяльності, 
нарощувати капіталізацію, збільшувати масштаби реа-
лізації інвестиційних проектів в енергетичній сфері,  
а також концентрувати у своїх руках колосальні активи, 
матеріально-сировинний ресурс, передові інноваційні 
технології, отримувати домінуючі позиції на глобально-
му фондовому ринку [4].

Розвиток інтеграційних процесів у нафтогазовій 
сфері повинен здійснюватися з урахуванням наявності 
нафтогазових ресурсів, доступу до активів, необхідно-

сті об’єднання підприємств різних ланок технологічного 
процесу, кожна з яких характеризується різним ступе-
нем розвитку та впровадження досягнень НТП, попиту 
на нафту та нафтопродукти, світових цін на них. 

Сучасний етап відображає тенденції створення ін-
теграційних зв’язків на різних ланках технологіч-
ного ланцюга, відокремлення «upstream» (інте-

грація компаній пов’язана з розробкою родовищ корис-
них копалин і видобутком сировини) від «downstream» 
(інтеграція переробних підприємств, транспортування 
та реалізація продукції). Охоплення інтеграційним про-
цесом компаній, що функціонують в усіх сегментах тех-
нологічного ланцюга, характеризує її як вертикально-
інтегровану компанію. 

ТНК формуються, як правило, в тих видах діяль-
ності, де є можливості створити повний замкнутий цикл 
виробництва. Вони займаються видобутком сировини, 
її переробкою, виготовленням продукції та її реалізаці-
єю. Тому найбільші українські компанії, у тому числі й 
інтегровані, функціонують зокрема і в нафтогазовому 
комплексі.

В Україні нафтогазовий комплекс відіграє важли-
ву роль у структурі національної економіки, забезпе-
чуючи енергетичну безпеку нашої держави. Вітчизняна 
національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
є провідним підприємством паливно-енергетичного 
комплексу, однією з найбільших вертикально інтегро-
ваних компаній України, до складу якої входять ДК 
«Укр трансгаз», ДК «Укргазвидобування», «Газ України», 
ПАТ «Укртранснафта», ПАТ «Укрнафта» та ряд інших, 
які здійснюють повний цикл операцій з розвідки та роз-
робки родовищ, експлуатаційного та розвідувального 
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Рис. 1. Десятка найбільших нафтових і газових компаній у Сполучених штатах Америки, заснованих на ринковій вартості, 
у 2015 р. (млрд дол. СшА) [5]
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буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, 
постачання природного і скрапленого газу споживачам 
(рис. 2). 

Існуюча система інтеграції на вітчизняних нафтога-
зових підприємствах обумовлена: централізацією 
фінансових потоків; високим ступенем монополізації 

цієї галузі; сировинним спрямування; невідповідністю за-
гальноприйнятим критеріям формування інтегрованих 
структур; екстенсивним характером інноваційних про-
цесів, що не сприяє структурній перебудові національної 
економіки в напрямі формування виробництв з довго-
строковими інноваційними конкурентними перевагами.

ПАТ «Укрнафта» – найбільше державно-приватне 
нафтовидобувне підприємство України – показує ста-
більно погані результати. Видобуток нафти – 1,9 млн т, 
падіння на 7 %, газу – 1,7 млрд м3, зниження майже 9 %. 

За десять останніх років видобуток нафти і газо-
вого конденсату в Україні зменшився на 1,9 млн т, що 
становить 43,2 %. При цьому НАК «Нафтогаз», що ви-
добуває 90,9 % загального обсягу, зменшив видобуток з  
4 млн т у 2005 р. до 2,4 млн т у 2015 р., тобто на 45,5 %. 
Інші компанії видобували у 2005 р. 0,4 млн т нафти і га-
зового конденсату, що складало 9,1 % від загального об-
сягу, а у 2014 р. обсяг видобутку зменшили до 0,3 млн т, 
що на фоні загального падіння показника призвело до 

47%

28%
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1%

4% 2%1% Транспортування газу  

Зберігання газу
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Інше
Інвестиції  

Рис. 2. Структура активів НАК «Нафтогаз України» за сегментами, 2014 р. [6]

Крім НАК «Нафтогаз України», у нафтогазовому 
секторі працюють інші приватні та державно-приватні 
компанії, що впроваджують різні варіанти інтеграцій-
них процесів у практику господарювання та працюють 
на підставі ліцензій, які видає НКРЕ. 

Зокрема, компанія Burisma Holdings, яка об’єднує 
п’ять підприємств: ТОВ «Енергосервісна компанія 
«Еско-Північ» (здійснює 81 % обсягу видобутку Burisma 
Holdings), ТОВ «Перша українська газонафтова компа-
нія» (близько 15 %), ТОВ «ПАРІ» (близько 4 %), «Алдеа», 
ПрАТ «Техноресурс». Загалом серед приватних газови-
добувників Burisma Holdings належить 30 % за обсягами 
видобутку газу [7].

Смарт-Холдинг – одна з найбільших промислово-
інвестиційних груп України, яка інтегрує підприємства, 
що зосереджені в провідних галузях економіки країни.  
У нафтогазовому секторі «Смарт-холдінгу» належать: 
ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Променерго продукт», 
Regal Petroleum [8].

таблиця 1 

Динаміка структури видобутку нафти і газового конденсату та газу в Україні [6]

Компанія 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Видобуток нафти і газового конденсату, млн т

НАК «Нафтогаз» 4,4 3,5 3,3 3,4 3,3 2,7

Інші компанії 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

Видобуток газу, млрд м3

НАК «Нафтогаз» 19,2 18,3 18,1 18,2 18,7 17,2

Інші компанії 1,4 2,2 2.0 2,0 2,3 3,3

збільшення частки цих компаній у загальному видобут-
ку до 11 % (табл. 1).

Видобуток газу також характеризується негатив-
ною тенденцією. За цей період падіння досягло 0,7 млрд 
куб. м, або 3,4 %. Лише за останній рік видобуток змен-
шився на 1 %. Питома вага НАК «Нафтогаз України» в 
загальному обсязі видобутку газу зменшилася з 93,2 % у 
2005 р. до 83,9 % у 2014 р. Одночасно питома вага інших 
компаній у видобутку газу в Україні зросла з 6,8 % до 
16,1 %. За цей період вони збільшили обсяги видобутку 
більше, ніж у 2 рази. 

Загалом підприємства вітчизняного нафтогазово-
го комплексу характеризується погіршенням результа-
тів діяльності, що зумовлено:
 виснаженістю існуючих родовищ (збільшення 

приросту видобутку потребують використання 
прогресивної техніка і технології); 

 фізичним зносом основних виробничих фондів; 
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 вітчизняні корпорації мають сировинний на-

прям;
 нафтопереробні заводи працюють в умовах не-

довантаженості, чим збільшують і без того до-
статньо високу вартість нафтопродуктів;

 низьким технічним рівнем більшості техноло-
гічних установок;

 недостатньою потужністю процесів поглибленої 
переробки нафти, незадовільною якістю наф-
топродуктів;

 недостатньою ефективність існуючих інтегра-
ційних процесів;

 більшість нафтогазових підприємств функціо-
нує на екстенсивній основі, що не сприяє су-
часному інноваційному напряму розвитку та 
не дозволяє вітчизняним виробникам вийти на 
належний конкурентоспроможний рівень ді-
яльності. 

Інноваційні процеси у промисловості мають пе-
реважно екстенсивний характер, і нові види продукції 
освоюються в основному шляхом використання нау-
ково-технічних надбань попередніх років. Інвестицій-
ний процес в Україні не виконує функцію сприяння 
оновленню виробничої бази на інноваційній основі, ре-
зультатом реалізації якої мала б стати структурна пере-
будова національної економіки в напрямі формування 
виробництв з довгостроковими інноваційними конку-
рентними перевагами [9, с. 103–104].

У 2014 р. підприємства – виробники продуктів наф - 
топереробки, що здійснювали інноваційну діяльність, 
у переважній більшості витрачали кошти на придбан-
ня машин, обладнання та програмного забезпечення. 
Основний обсяг фінансування інноваційної діяльності 
здійснюється за рахунок власних джерел підприємств 
та кредитних ресурсів. Загалом сукупний рівень іннова-
ційної активності в Україні у 2014 р. становив 16,8 %, тоді 
як у Німеччини – 66,9 %, у Румунії – 20,7 %, в Ізраїлі –  
75,2 %, в ЮАР – 73,9 % [10]. 

Таким чином, для підвищення ефективності нафто-
газового комплексу в України доцільно розвивати 
та вдосконалювати інтеграційні процеси, врахову-

ючи досягнення передових компаній – лідерів галузі, які 
активно використовують сучасні інтеграційні механізми 
та забезпечують домінування в нафтогазовій сфері. 

Співпраця з провідними нафтогазовими компа-
ніями світу на основі залучення прямих іноземних ін-
вестицій сприятиме застосуванню технологічних та 
мар кетингових інновацій; розширенню експортних 
мож  ливостей; сприянню реструктуризації економіки; 
поширенню передової технології; зниженню рівня без-
робіття; збільшенню обсягу інвестиційних ресурсів, що 
активізує інвестиційну діяльність в країні; поглибленню 
міжнародного поділу праці та посилення процесів ін-
тернаціоналізації и глобалізації.

Україна в умовах прогресуючої глобалізації світо-
вої економіки виступає переважно як країна, що при-
ймає транснаціональні корпорації без проведення влас-
ної політики експансії на зарубіжних ринках. Оскільки 
українські корпорації неспроможні в найближчій пер-

спективі проводити активну експансію за кордоном, 
то одним із способів уникнути ними поглинання з боку 
зарубіжних компаній та вийти на міжнародний рівень є 
створення спільного бізнесу із зарубіжними партнера-
ми [11]. Окремої уваги потребує сприяння створенню 
великих корпорацій інноваційного типу з подальшою їх 
експансією на світові ринки.

Інтеграція нафтогазових підприємств дозволить 
акумулювати та впроваджувати в практичну діяльність 
передовий досвід, розвивати довготривалу партнерську 
співпрацю, оптимізувати можливості учасників інтегра-
ційного утворення, розширювати інтереси та взаємну 
вигоду. 

ВИСНОВКИ 
Розвиток нафтогазового комплексу Україні та під-

вищення ефективності діяльності вітчизняних підпри-
ємств, переведення їх на інтенсивний напрям розвитку з 
використанням досягнень НТП потребує інноваційного 
спрямування, створення сприятливого інвестиційного 
клімату та проведення власної політики експансії на за-
рубіжних ринках. Швидка реалізація цих завдань мож-
лива за умови активного залучення вітчизняних нафто-
газових підприємств до інтеграційних процесів, побудо-
ваних на гнучкій та міжнародноорієнтованій основі, що 
зумовить глобальну перспективу бізнесу.

Створення українських інтегрованих нафтогазо-
вих компаній з урахуванням світового досвіду, інтересів 
як держави, так і приватного бізнесу, забезпечить конку-
рентоспроможність нафтогазової промисловості, спри-
ятиме формуванню нового, високотехнологічного ви-
робництва та дозволить вийти на позиції рівноправних 
учасників у структурі глобальної економіки, які захища-
тимуть національні економічні інтереси, впливатимуть 
на геополітичні процеси, національну безпеку країни. 

Подальші наукові дослідження інтеграційних про-
цесів потрібно спрямовувати на виявлення оптимальних 
механізмів інтеграції, удосконалення організації проце-
су формування інтегрованих корпоративних структур 
та форм і методів взаємодії їх учасників.                  
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