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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Економічна безпека є важливою складовою 

системи національної безпеки, що визначатиме рівень стійкості та незалежності 
країни, її стабільність та можливість протидіяти загрозам (як внутрішнім, так і 
зовнішнім) задля захисту національних інтересів. Глобальні зрушення формують 
нові виклики у системі економічної безпеки на різних рівнях (глобальному, 
національному, регіональному, галузевому, суб’єктному), що вимагає відповідних 
стратегічних рішень та реалізації конкретних дій на кожному з цих рівнів.  

Одним з головних факторів економічної безпеки країн світу є ресурсне 
забезпечення, тому формування й реалізація обґрунтованої та виваженої моделі 
сталого мінерально-ресурсного забезпечення, контроль впливу суб’єктів 
господарювання, що функціонують у добувній галузі, на економічну безпеку 
виступають важливими стратегічними завданнями держав. 

Концептуальні дослідження економічної безпеки представлено у працях таких 
учених, як В. Булавко, О. Власюк, В. Дергачова, М. Звєряков, Дж.М. Кейнс, 
Г. Козаченко, Ф. Ліст, Т. Мен, Ч. Міджаз, Г. Моргентау, С. Мошенський, В. Мунтіян, 
Б. Мьоллер, Д. Норт, Г. Пастернак-Таранушенко, Ю. Погорелов, І. Рекун, Е. де Сото, 
О. Шайдоров та ін. Поглиблені дослідження моделей міжнародної безпеки, 
різноманіття загроз та ризиків національної безпеки, функцій держави у сфері безпеки 
та промислового розвитку здійснювали І. Абрамова, О. Амоша, І. Булєєв, Г. Васильєв, 
Т. Васильців, З. Гбур, Т. Гілфасон, С. Гошовський, Я. Жаліло, Л. Збаразська, 
А. Землянкін, Р. Зієба, Є. Козаков, О. Коломієць, С. Лекарь, Ю. Макогон, В. Малишко, 
С. Мердок, Х. Мітюшкіна, П. Никитенко, К. Нор, О. Скорук, О. Сталинська, М. Сивий, 
Ф. Трейгер, Е. Халімов, М. Хмара, Ю. Чентуков, Г. Черніченко, А. Шеломенцев. 
Сучасні методичні підходи до оцінки економічної безпеки країн запропоновано в 
працях І. Бінько, Н. Бобох, В. Вареник, О. Головченко, І. Губенко, У. Мітчел, 
С. Мельник, Д. Некар, У. Пірсон, Г. Пухтаєвич, А. Сухоруков, О. Тимошенко, де Ла 
Торе, Б. Удовіч, Ю. Харазішвілі, Г. Чехович, О. Чечель, В. Шлемко та інші. 

Незважаючи на зростання кількості публікацій, присвячених проблематиці 
формування та забезпечення економічної безпеки на різних рівнях, дослідженню 
мінерально-сировинного забезпечення економічного розвитку, існує потреба у 
встановлені чітких залежностей впливу різних галузей гірничого комплексу на 
показники національної безпеки, розробці відповідного методичного 
інструментарію, що дозволяє оцінити вплив корпоративних структур добувної 
промисловості на стан економічної безпеки країни. Нерозв’язаним залишається 
завдання врахування показників діяльності відповідних суб’єктів господарювання 
при визначенні рівня економічної безпеки. Саме це зумовило вибір теми 
дисертаційної роботи, її мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри 
економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка», а саме: держбюджетних тем «Управління економічним розвитком 
регіонів України та формування регіональної політики» (номер держреєстрації 
0115U001079), де здобувачем представлено результати дослідження українських 
практик розвитку добувної промисловості в контексті формування економічної 
безпеки країни та її регіонів; «Розробка організаційно-економічних механізмів 
забезпечення сталого розвитку гірничодобувних підприємств та регіонів» (номер 
держреєстрації 0112U004202), в рамках якої запропоновано інструментарій 
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моделювання впливу особливостей галузевого розвитку, зокрема, добувної галузі, 
на рівень виробничої та економічної безпеки країни і розроблено модель безпекової 
стратегії добувної ТНК; «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях 
промисловості» (номер держреєстрації 0118U000329), де автором обґрунтовано 
найбільш дієву модель мінерально-сировинної політики країн світу, яка 
ґрунтується на засадах сталого розвитку. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
ключових засад, умов і методик оцінювання галузевого впливу на рівень 
економічної безпеки країн світу та наукове обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо розвитку безпекових стратегій корпоративних структур 
добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки країн та сталого 
розвитку світового господарства.  

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено та вирішено наступні задачі: 

 систематизувати понятійно-категоріальний апарат дослідження економічної 
безпеки країн;  

 дослідити особливості та визначити параметри оцінювання ресурсного 
забезпечення світогосподарського розвитку; 

 обґрунтувати методичні підходи до оцінки впливу корпоративних структур 
добувної галузі на економічну безпеку країн; 

  охарактеризувати та узагальнити вплив добувної промисловості на 
ресурсне забезпечення світогосподарського розвитку; 

 визначити особливості функціонування корпоративних структур у добувній 
промисловості світу; 

 узагальнити українські практики розвитку добувної промисловості в 
контексті формування економічної безпеки країни; 

 обґрунтувати перспективні напрямки стратегічних зрушень ресурсного 
забезпечення сталого розвитку світового господарства та виявити місце 
національної економіки у цих процесах; 

 визначити напрями розвитку корпоративних структур добувної галузі у 
сфері забезпечення економічної безпеки країн світу;  

 провести моделювання впливу сталого розвитку добувної галузі на 
економічну безпеку країн світу. 

Об’єктом дослідження є економічна безпека як поліструктурне явище та  
складна система забезпечення сталого та збалансованого розвитку. 

Предметом дослідження є умови, важелі та інструменти впливу 
корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн світу. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є положення 
сучасної економічної науки, праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в 
сфері дослідження економічної безпеки країн та світової добувної промисловості. 
Робочі гіпотези дисертаційного дослідження побудовано на основі поєднання 
діалектичних принципів наукового пізнання із загальнонауковими та спеціальними 
методами дослідження: узагальнення та історико-логічний метод (під час 
ідентифікації категорій «сталий розвиток», «економічна безпека країн» – п. 1.1, 
3.1); методи аналізу та синтезу (при визначенні сутності та стратегічних зрушень 
ресурсного забезпечення світогосподарського розвитку – п.1.2, 3.1); індукції та 
дедукції (при визначенні концептуальних засад інтегральної оцінки індексу 
мінерально-сировинної безпеки країни, оцінці впливу корпоративних структур 
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добувної галузі на економічну безпеку країн – п.1.3, 3.3); абстрагування, аналізу та 
синтезу (при визначенні особливостей функціонування корпоративних структур 
добувної галузі та обґрунтуванні безпекової компоненти стратегій їхнього розвитку 
– п. 2.2, 3.2); системного аналізу (для визначення місця й ролі добувної галузі у 
ресурсному забезпеченні світогосподарського розвитку – п.2.1); економіко-
статистичного аналізу (для аналізу українських практик розвитку добувної галузі – 
п.2.3); економіко-математичного моделювання (для визначення впливу сталого 
розвитку добувної галузі на економічну безпеку країн – п.3.3). 

Джерельною та статистичною базою роботи є монографічні дослідження й 
наукові статті вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, законодавчі та 
нормативно-правові акти України, агреговані дані та аналітичні матеріали 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Ради національної безпеки 
і оброни України, Державної служби статистики України, Національного банку 
України, Державного інформаційного геологічного фонду України, науково-
дослідних інститутів Національної академії наук України, матеріали й аналітичні 
звіти міжнародних організацій (ПРООН, ОБСЄ, ЄБРР, міжнародних економічних 
форумів), інформаційні ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у 
концептуально-прикладному визначенні імперативу розвитку корпоративних 
структур добувної галузі для забезпечення економічної безпеки країн світу в 
умовах сталого розвитку. 

Нові наукові положення, отримані особисто автором, які формують наукову 
новизну результатів проведеного дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 
запропоновано методологічні основи розробки моделі безпекової стратегії 

добувної ТНК, компонентно-функціональний склад якої визначається 
збалансованим поєднанням внутрішньої (зорієнтованої на розвиток 
внутрішньокорпоративної системи підтримки економічної безпеки, основними 
складовими якої визначено: внутрішню структуру управління економічною 
безпекою; складові стратегії у розрізі етапів добувної діяльності; систему 
моніторингу ризиків економічної безпеки; комплекс заходів, відповідних 
поточному стану безпеки) та зовнішньої компоненти (передбачає побудову 
диверсифікованої системи взаємовідносин із широким колом стейкголдерів 
шляхом розвитку багаторівневої мережі партнерських відносин, спрямованих на 
створення міжнародних безпекових альянсів та розвиток державно-приватного 
партнерства на засадах прозорості), що дозволяє розвивати економічну безпеку 
безпосередньо корпоративних структур, сприяє забезпеченню економічної безпеки 
країн базування та приймаючих країн і спрямована на підтримку безпеки добувної 
галузі та міжнародної економічної безпеки; 

удосконалено: 
систематизацію сучасних методик оцінювання рівня економічної безпеки країни 

за рахунок їх диференціації за критерієм характеру об’єктів відповідної оцінки 
шляхом виділення методичних підходів, що, по-перше, базуються на оцінці окремих 
індикаторів економічної безпеки (до переліку крім традиційних індикаторів 
(загальноекономічних, специфічних і часткових; природних та техногенних; 
внутрішніх і зовнішніх; об’єктивних і суб’єктивних; кількісних та якісних) 
запропоновано включення абсолютних та відносних; базових і додаткових; одиничних 
та комплексних індикаторів безпеки); по-друге, засновані на комплексній 
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(інтегральній) оцінці рівня економічної безпеки країни, результатом застосування 
яких є отримання відповідного аналітичного опису, ігрової або економіко-
математичної моделі, сценарію або інтегрального індексу економічної безпеки; 
запропонована систематизація методик дозволяє обирати оптимальні методи оцінки 
стану економічної безпеки країни із урахуванням наявних індикаторів та мети 
визначення рівня економічної безпеки країни, кадрових, технічних та інформаційно-
аналітичних можливостей інституційного органу, який здійснює оцінку; 

теоретико-методологічні основи дослідження економічної безпеки, а саме, 
базуючись на еволюційно-структурному розумінні економічної безпеки за логіко-
послідовною та історичною еволюцією на основі таких ознак генезису: 
методологічна основа, методи забезпечення, ризики для економічної системи, 
виділення моделей міжнародної безпеки (у залежності від кількості суб’єктів 
(однополярна, багатополярна, «концерт держав», глобальна) та характеру відносин 
між ними (колективна, загальна, кооперативна)), виділено основні підходи до 
вивчення економічної безпеки як стану і як процесу, а саме: просторовий (локальна, 
регіональна, національна, глобальна безпека), суб’єктний (безпека особистості, 
суб’єктів господарювання, держави, міжнародна безпека), модельний (ліберальна, 
неоліберальна, соціально-демократична, кейнсіанська, керована, соціально-
орієнтована) та предметний (економічна, політична, екологічна, інформаційна, 
воєнна, цивільна, соціально-гуманітарна), що дозволяє визначити подальший 
розвиток теорій та концепцій економічної безпеки; 

науково-методичний підхід до оцінки галузевого впливу (зокрема, добувної 
галузі) на рівень виробничої та економічної безпеки країни, що враховує, по-перше, 
кількісну оцінку взаємозв’язків та визначення основних стимулюючих та 
дестимулюючих факторів, які формують певний рівень безпеки, та, по-друге, оцінює 
діапазон варіації порогових значень (критичних та оптимальних) показників 
розвитку галузі, за умови перебування у межах яких визначається характер 
забезпечення сталого розвитку та достатнього рівня економічної безпеки; 
застосування зазначеного підходу дозволяє визначати напрями розвитку галузі в 
контексті досягнення цілей сталого розвитку та оптимізації окремих галузевих 
індикаторів, що сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки країни; 

отримали подальшого розвитку: 
науково-методичні засади дослідження забезпечення економічної безпеки 

країни шляхом систематизації групи показників (зовнішньоекономічних, 
загальноекономічних та внутрішньогалузевих), що характеризують мінерально-
сировинну безпеку країни, та включення до переліку існуючих індикаторів 
мінерально-сировинної безпеки (виробництво мінеральних ресурсів на душу 
населення; ресурсоємність економіки; ресурсоефективність економіки; 
забезпеченість необхідними мінеральними ресурсами) показників інтенсивності та 
ефективності використання мінеральної сировини й експортної квоти, що дозволяє 
забезпечити комплексну оцінку структурно- та системоутворюючого впливу 
мінерально-сировинного комплексу на розвиток економіки та безпеку країн світу; 

визначення найбільш дієвої моделі мінерально-сировинної політики країн світу, 
що на відміну від тих, які традиційно використовуються (експортна, імпортна, 
самозабезпечення, комбінована), ґрунтується на засадах сталого розвитку людства і 
враховує необхідність дотримання: політико-правових вимог (забезпечення сталого 
розвитку власної мінерально-сировинної бази, прозорості гірничо-видобувного 
процесу та виробничого циклу); економічних (підвищення якості звітних матеріалів 
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видобувних компаній, розширення експортних постачань надлишків мінеральної 
сировини і готової мінерально-сировинної продукції, участь у освоєнні мінерально-
сировинних баз інших країн); екологічних (запровадження схем сертифікації 
продукції); соціокультурних (впровадження корпоративних соціальних ініціатив 
компаній, які працюють у добувній галузі); методологічних (дотримання системного 
підходу до вивчення проблем ресурсозабезпечення національного розвитку, 
забезпечення принципів економічної безпеки країни); 

понятійно-категоріальний апарат дослідження, а саме, економічну безпеку 
визначено як поліструктурне явище та вертикально-інтегровану систему економіки, 
спрямовану на забезпечення сталого та збалансованого розвитку, формування 
адекватної системи протидії загрозам і захисту інтересів країни та її громадян, яка 
передбачає інституційно оформлену взаємодію відповідних суб’єктів декількох 
рівнів із розвинутою системою горизонтальних зв’язків. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 
сформульованих автором теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає 
у тому, що вони можуть сприяти науковому обґрунтуванню стратегії посилення 
економічної безпеки національної економіки в контексті впливу корпоративних 
структур добувної галузі. Рекомендації, пропозиції та одержані результати 
впроваджено в практичну діяльність: Дніпропетровської обласної ради (довідка 
№ 012/18 від 25.01.2018 р.) – науково-методичний підхід до оцінки впливу 
добувної галузі на рівень виробничої та економічної безпеки регіону та країни; 
Дніпропетровської торгово-промислової палати (довідка № 731/05-08 від 
20.02.2018 р.) – особливості функціонування корпоративних структур добувної 
галузі у світовій економіці, напрями позитивного і негативного впливу добувних 
ТНК на економічну безпеку країн базування та приймаючих країн; Державного 
підприємства «Первомайськвугілля» (довідка від 17.11.2017 р.) – модель безпекової 
стратегії добувної ТНК; ТОВ «НВП Еласт» (м. Дніпро) (довідка № 384/17 від 
09.11.2017 р.) – результати оцінки українських практик розвитку добувної 
промисловості та фреймів сучасного розвитку добувної галузі. 

Науково-методичні та аналітичні матеріали дисертаційного дослідження 
впроваджено у навчальний процес Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» при розробленні методичного забезпечення та 
викладанні дисциплін «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», 
«Економічна безпека підприємства», «Економіка підприємства» (довідка № 01-
53/225 від 12.10.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно 
виконаним дослідженням. Автором одержані особисто усі наукові результати, які 
виносяться на захист, внесок автора у колективні роботи конкретизовано у списку 
опублікованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідались автором, обговорювалися і отримали схвалення на дванадцяти 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: 
«Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети» 
(м. Донецьк, 2010 р.); «Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку 
конкурентоспроможної економіки» (м. Кривий Ріг, 2011 р.); «Фінансове 
забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства» (м. Дніпропетровськ, 
2012 р.); «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації» 
(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Актуальні проблеми, шляхи та перспективи 



6 

розвитку економіки України» (м. Київ, 2012 р.); «Тенденції управління 
фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 
(м. Вінниця, 2012 р.); «Економіка підприємства: проблеми та перспективи 
розвитку» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Економіка в умовах глобалізації: 
проблеми, тенденції, перспективи» (м. Жешув (Польща), 2013 р.); «Детермінанти 
сталого розвитку організації в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 
«Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» 
(м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Наукова весна» (м. Дніпро, 2017 р., 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 26 наукових праць 
загальним обсягом 66,4 д.а, з яких особисто автору належить 8,5 д.а., з них – дві 
колективні монографії загальним обсягом 54,4 д.а., з яких автору належить 1,2 д.а., 12 
статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 5,6 д.а., з яких особисто 
автору належить 3,4 д.а., у тому числі 7 статей у наукових періодичних виданнях 
інших держав та виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, 
загальним обсягом 3,4 д.а., з яких особисто автору належить 1,9 д.а. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 246 найменувань, додатків. 
Зміст дисертації викладено на 192 сторінках друкованого тексту, включаючи 36 
таблиць на 22 сторінках, 22 рисунки на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано вибір теми та актуальність теми дисертаційної роботи, 

висвітлено ступінь її наукової розробки, зазначено зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання, об’єкт, предмет і 
методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів, надано відомості про їх апробацію та впровадження, особистий внесок 
здобувача. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти дослідження впливу 
добувної галузі на економічну безпеку країн» розглянуто існуючі підходи, концепції 
визначення сутності економічної безпеки країн та надано власне визначення цього 
терміну; досліджено сучасні особливості ресурсного забезпечення 
світогосподарського розвитку; визначено методичні підходи до оцінки впливу 
корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн. 

Базуючись на еволюційно-структурному розумінні економічної безпеки за логіко-
послідовною та історичною еволюцією (ґрунтуючись на наукових розробках 
меркантилістів, класичної політичної економії, історичної школи, кейнсіанства, 
інституціоналізму, сучасних напрямків досліджень проблем економічної безпеки (теорії 
соціально-економічних катастроф, ризиків, конфліктів, самоорганізації складних 
систем тощо), досліджуючи моделі міжнародної безпеки (однополярну, багатополярну, 
«концерт держав», глобальну, колективну, загальну, кооперативну)), у роботі виділено 
основні підходи до вивчення економічної безпеки як стану і як процесу, а саме: 
просторовий (локальна, регіональна, національна, глобальна безпека), суб’єктний 
(безпека особистості, суб’єктів господарювання, держави, міжнародна безпека), 
модельний (ліберальна, неоліберальна, соціально-демократична, кейнсіанська, керована, 
соціальноорієнтована) та предметний (економічна, політична, екологічна, інформаційна, 
воєнна, цивільна, соціально-гуманітарна).  

Основними рівнями у вертикалі сучасної системи безпеки як інтегрованої 
системи та поліструктурного явища виділено: «глобальна економіка – регіональна 
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економіка – національна економіка – галузева економіка – суб’єкт господарської 
діяльності – людина-особистість». Відповідно, економічну безпеку визначено як 
поліструктурне явище та вертикально-інтегровану систему економіки, яка 
спрямована на забезпечення сталого та збалансованого розвитку, формування 
адекватної системи протидії загрозам та захисту інтересів країни та її громадян і 
передбачає інституційно оформлену взаємодію відповідних суб’єктів декількох 
рівнів із розвинутою системою горизонтальних зв’язків.     

Визнаючи, що розвиток мінерально-сировинної бази є одним з головних 
факторів безпеки країни, у роботі досліджено концептуальні засади ресурсного 
забезпечення економічного розвитку, базові моделі мінерально-сировинної політики 
країн світу (експортну, імпортну та модель самозабезпечення), запропоновано 
модель мінерально-сировинної політики країн, що ґрунтується на засадах сталого 
розвитку людства і враховує необхідність дотримання: політико-правових вимог 
(забезпечення сталого розвитку власної мінерально-сировинної бази, прозорості 
гірничо-видобувного процесу та виробничого циклу); економічних (підвищення 
якості звітних матеріалів видобувних компаній, розширення експортних постачань 
надлишків мінеральної сировини і готової мінерально-сировинної продукції, участь 
в освоєнні мінерально-сировинних баз інших країн); екологічних (запровадження 
схем сертифікації продукції); соціокультурних (впровадження корпоративних 
соціальних ініціатив компаній, які працюють у добувній галузі); методологічних 
(дотримання системного підходу до вивчення проблем ресурсозабезпечення 
національного розвитку, забезпечення принципів економічної безпеки країни).  

Для забезпечення комплексної оцінки структурно- та системоутворюючого 
впливу мінерально-сировинного комплексу на розвиток економіки та безпеку країн 
світу у роботі систематизовано групи показників (зовнішньоекономічних, 
загальноекономічних та внутрішньогалузевих), що характеризують мінерально-
сировинну безпеку країни, та обґрунтовано включення до переліку індикаторів 
мінерально-сировинної безпеки показників інтенсивності та ефективності 
використання мінеральної сировини й експортної квоти; розвинуто підходи до 
типологізації методик оцінювання рівня економічної безпеки країн світу за 
критерієм характеру об’єктів відповідної оцінки (рис.1). 

За результатами проведеного дослідження запропоновано науково-
методичний підхід до оцінки галузевого впливу на рівень економічної безпеки 
країни, що передбачає: ідентифікацію та систематизацію показників розвитку 
галузі; кількісну та якісну оцінку закономірностей розвитку галузі в контексті 
визначення характеру та специфіки впливу на рівень як економічної безпеки країни 
в цілому, так і окремих її складових; статистичну оцінку взаємозв’язків з метою 
визначення найбільш суттєвих індикаторів розвитку галузі, що корелюють з 
індексами рівня економічної безпеки країни; розрахунок для окремих галузевих 
індикаторів діапазону порогових значень (критичних та оптимальних) та їх 
узгодження зі специфікою варіації рівня економічної безпеки. 

У другому розділі «Галузева складова забезпечення економічної безпеки та 
світогосподарського розвитку» проаналізовано особливості розвитку та впливу 
добувної промисловості на формування ресурсного забезпечення світогосподарського 
розвитку; досліджено особливості функціонування сучасних корпоративних структур 
добувної галузі світового господарства; визначено українські практики розвитку 
добувної промисловості в контексті забезпечення безпекового розвитку. 
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Рис. 1. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки країни 

 

Аналіз основних тенденцій розвитку добувної галузі доводить, що ця галузь 
залишається однією з провідних у світовому господарстві, виступає одним з 
головних чинників економічного зростання і соціального розвитку країн 
(загальносвітове виробництво за останні тридцять років зросло майже на 80%), за 
рівнем капіталізації займає п'яте місце в світі після банківського сектору, 
нафтогазової, фармацевтичної та комп'ютерної промисловості.  

Основними  фреймами сучасного розвитку добувної галузі виділено наступні: 
суттєві розміри державної власності і масштаби державного втручання; посилення 
концентрації в гірничодобувній галузі, на долю лише 30 країн припадає 91,8% 

Методичний підхід Об’єкт оцінки Методи оцінки 

О
ц

ін
к

а
 о

к
р

ем
и

х
 і

н
д
и

к
а
т

о
р

ів
  

е
к

о
н

о
м

іч
н

о
ї 

б
е
зп

е
к

и
 

К
о

м
п

л
е
к

с
н

а
 о

ц
ін

к
а

 р
ів

н
я

  

е
к

о
н

о
м

іч
н

о
ї 

б
е
зп

е
к

и
 

- загальноекономічні 
- специфічні  
- часткові 

- природні 

- техногенні 

моніторинг основних 
макроекономічних показників і 

порівняння їх з пороговими 
значеннями 

методи експертної оцінки для 
дослідження якісних 

індикаторів економічної 
безпеки 

методи оптимізації значень 
індикаторів 

оцінка темпів економічного 
зростання країни і динаміки їх 

зміни 

М
ет

о
д

и
, 

я
к
і 

за
сн

о
ва

н
і 

н
а

 

р
о

зр
а

ху
н
к
у 

ін
т

ег
р

а
ль

н
и

х 

ін
д

ек
сі

в 
ек

о
н
о

м
іч

н
о

ї 
б

ез
п

ек
и

 

 

М
ет

о
д

и
, 

я
к
і 

д
о

зв
о

ля
ю

т
ь
 

о
т

р
и

м
а

т
и

 к
о

м
п

ле
к
сн

е 
уя

вл
ен

н
я
 п

р
о

 с
т

а
н
 е

к
о

н
о

м
іч

н
о

ї 
б

ез
п

ек
и

 к
р

а
їн

и
 т

а
 п

ер
сп

ек
т

и
ви

 
р

о
зв

и
т

к
у 

си
т

уа
ц

ії
 у

 ц
ій

 с
ф

ер
і 

- об’єктивні 
- суб’єктивні  

- показники економічного зростання; 
- показники, що розкривають різні 

аспекти економічного потенціалу країни; 
- показники, що характеризують різні 

параметри господарського механізму; 
- показники, що відбивають якість життя у 

країні 

- внутрішні 
- зовнішні 

метод аналізу і обробки сценаріїв 

теоретико-ігрові методи 

методи розпізнавання 
(класифікації) образів 

методи багатовимірного 
статистичного аналізу 

методи теорії нечітких систем 
або множин 

Індекс 
глобальної 

конкуренто-
спроможності 

Інтегральний 
індекс 

економічної 
безпеки 

В
и
д

и
  

ін
д

и
к
а

т
о

р
ів

 

- кількісні 
- якісні  

Аналітичний опис 

Ігрова модель 

Сценарій 

Інтегральний 
показник 
економічної безпеки 

Економіко-
математична модель 

- абсолютні 
- відносні 

Р
ез

ул
ьт

а
т

 к
о
м

п
ле

к
сн

о
ї 

о
ц
ін

к
и
 

ін
д

ек
с
н

и
й

 м
ет

о
д

 

- базові 
- додаткові  

- одиничні 
- комплексні  

Складові економічної безпеки 
(субіндекси): 
- Макроекономічна 
- Зовнішньоекономічна 
- Виробнича 
- Інноваційно-інвестиційна 
- Фінансова 
- Соціальна 
- Демографічна 
- Продовольча 
- Енергетична 
- Екологічна 
- Мінерально-сировинна 
 



9 

загальносвітового видобутку мінеральних ресурсів, а п’ятірка найбільших за 
територією країн формує 57,6% продукції видобувної промисловості (Китай, США, 
Росія, Австралія, Індія) (табл. 1); значна відсталість технологічної оснащеності 
добувної промисловості; слабка інституційна база і системи управління країн, що 
залежать від видобутку корисних копалин; невідповідність нормативно-правової 
бази найкращим міжнародним стандартам; доступ до ринків і торгівлі потребує 
поліпшення за рахунок усунення торгових бар'єрів; інфраструктура галузі вимагає 
покращення, насамперед, шляхом розвитку залізничної та автодорожньої мережі. 

Таблиця 1 
Рейтинг країн – найбільших виробників мінеральних ресурсів за 2016 р. 

№ Країна 
Всього 

мінеральних 
ресурсів, млн. т 

Частка 
в світі, 

% 

Вуглеводна 
сировина, 
млн. т в. е. 

Частка 
в світі, 

% 

Частка у 
ресурсному 
потенціалі 
країни, % 

Мінеральні 
непаливні 
ресурси, 
млн. т 

Частка 
в світі, 

% 

Частка у 
ресурсному 
потенціалі 
країни, % 

1 Китай 4358,95 24,82 3682,42 24,94 84,48 676,53 24,23 15,52 

2 США 2118,59 12,06 1992,55 13,49 94,05 126,04 4,51 5,95 

3 Росія 1511,16 8,61 1413,94 9,57 93,57 97,22 3,48 6,43 

4 Австралія 1198,04 6,82 585,362 3,96 48,86 612,68 21,94 51,14 

5 Індія 922,24 5,25 744,92 5,04 80,77 177,32 6,35 19,23 

6 
Саудівська 
Аравія 

665,07 3,79 652,05 4,42 98,04 13,02 0,47 1,96 

7 Індонезія 577,29 3,29 568,98 3,85 98,56 8,31 0,30 1,44 

8 Бразилія 493,51 2,81 159,72 1,08 32,36 333,79 11,95 67,64 

9 Канада 450,08 2,56 385,68 2,61 85,69 64,40 2,31 14,31 

10 Іран 394,13 2,24 337,65 2,29 85,67 56,48 2,02 14,33 

11 ПАР 319,27 1,82 253,19 1,71 79,30 66,08 2,37 20,70 

12 Казахстан 249,56 1,42 223,25 1,51 89,46 26,31 0,94 10,54 

13 Катар 227,42 1,30 224,43 1,52 98,69 2,99 0,11 1,31 

14 ОАЕ 224,48 1,28 220,06 1,49 98,03 4,42 0,16 1,97 

15 Німеччина 224,34 1,28 194,63 1,32 86,76 29,71 1,06 13,24 

16 Мексика 209,33 1,19 179,17 1,21 85,59 30,16 1,08 14,41 

17 Ірак 198,07 1,13 197,84 1,34 99,88 0,23 0,01 0,12 

18 Норвегія 182,89 1,04 179,01 1,21 97,88 3,88 0,14 2,12 

19 Венесуела 172,07 0,98 161,93 1,10 94,11 10,14 0,36 5,89 

20 Кувейт 156,69 0,89 155,89 1,06 99,49 0,80 0,03 0,51 

…. 

27 Україна 95,94 0,55 46,61 0,32 48,58 49,33 1,77 51,42 

 

Світ 
в цілому 

17559,93 100,00 14767,56 100,00 100,00 2792,37 100,00 100,00 

 

У роботі проведено оцінку мінерально-сировинної безпеки країн із значними 
мінеральними ресурсами та різними типами розвитку з позиції ефективного 
використання їх ресурсного потенціалу та необхідності впровадження нової моделі 
функціонування добувної галузі у контексті реалізації цілей сталого розвитку 
людства. Здійснено апробацію запропонованого науково-методичного підходу до 
оцінки впливу особливостей розвитку добувної галузі на рівень економічної безпеки 
країни, а саме: здійснено інтегральну оцінку індексу мінерально-сировинної безпеки 
країни, що дозволяє визначати напрями розвитку галузі в контексті досягнення цілей 
сталого розвитку та оптимізації окремих галузевих індикаторів, що сприятиме 
підвищенню рівня економічної безпеки країни. Побудовано рейтинг окремих країн 
світу – найбільших виробників залізної руди за рівнем запропонованого та 
розрахованого інтегрального показника мінерально-сировинної безпеки (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл країн за рівнем мінерально-сировинної безпеки 
 

Виявлено напрями впливу (стимулюючий/дестимулюючий) індикаторів оцінки 
розвитку галузі на інтегральну оцінку мінерально-сировинної безпеки країни 
(виробництво мінеральних ресурсів на душу населення; ресурсоємність та 
ресурсоефективність економіки; забезпеченість необхідними мінеральними 
ресурсами та інтенсивність їх використання; експортна квота; співвідношення 
обсягів видобутку сировини й обсягів експорту продукції первинної та вторинної 
переробки (ефективність використання)). 

На світовому ринку добувної промисловості функціонує велика кількість 
корпорацій, проте суттєвий вплив на його розвиток спричиняють лише декілька 
вертикально-інтегрованих корпорацій, які акумулюють більшу частину активів та 
значно випереджають інші за ринковою капіталізацією: на долю п’яти корпорацій 
(BHP Billiton Limited (Австралія/Великобританія), Rio Tinto Limited 
(Австралія/Великобританія), Glencore Plc. (Швейцарія), China Shenhua Energy 
Company Limited (Китай/Гонконг), Vale S.A. (Бразилія)) припадає 37,16% (або 
323,96 млрд. дол. США) ринкової капіталізації 50 найбільших компаній галузі, яка 
досягла 871,8 млрд. дол. США (на початок 2017 року). Зміни глобального 
середовища, його нестабільність і трансформаційні зрушення вплинули на розвиток 
корпоративних структур добувної галузі, які досі не досягли своїх пікових 
показників попередніх циклів (нижча точка економічного циклу мала місце у 
2015 р.), хоча й скорегували стратегії розвитку та відновили зростання і позитивну 
рентабельність в умовах зростання цін на сировину. До основних факторів, що 
змінюють стратегії корпоративних структур добувної галузі, віднесено інтеграційні 
процеси, технологічний процес, лібералізацію національних економік, інвестиційну 
й енергетичну політику країн-виробників мінерально-сировинних ресурсів в сфері 
економічної безпеки та сталого розвитку.    

Аналіз українських практик розвитку корпоративних структур добувної галузі 
у контексті світогосподарських процесів виявив, що в країні спостерігається 
високий ступінь концентрації компаній, зокрема, 2,2% підприємств (22 
підприємства) є великими вертикально-інтегрованими корпораціями, на яких 
задіяно більше 70% зайнятих в галузі та виробляється 80,4% продукції добувної 
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промисловості. Однак лише 4,6% компаній добувної галузі здійснюють реалізацію 
інноваційної продукції, з якої лише третина реалізується за межі України.  

 Перевагами корпоративних структур, що функціонують у добувній галузі, 
визначено: можливості диверсифікації та максимізації доходів; залучення 
додаткових фінансових ресурсів, у тому числі на реалізацію інноваційних проектів, 
розвитку галузі в цілому; зниження витрат на виробництво конкурентоспроможної 
продукції; перехід від технологічно відособленої структури до більш технологічно 
та інноваційно-удосконаленої і диверсифікованої. Із урахуванням індустріальної 
структури національної економіки, високий рівень забезпеченості ресурсами 
добувної галузі є стратегічним економічним та політичним фактором впливу на 
національну безпеку країни, що актуалізує проблему впровадження найбільш дієвої 
моделі мінерально-сировинної політики в національному господарстві, яка 
ґрунтується на засадах сталого розвитку.  

У третьому розділі «Розвиток корпоративних структур добувної галузі у 
контексті забезпечення економічної безпеки країн світу» досліджено розвиток 
корпоративних структур добувної галузі в контексті ресурсного забезпечення сталого 
розвитку та економічної безпеки країн; запропоновано напрями розвитку безпекової 
компоненти стратегій розвитку корпоративних структур добувної галузі; визначено 
вплив сталого розвитку добувної галузі на економічну безпеку країн світу. 

Виявлено стратегічні зрушення, що відбуваються у світовому господарстві 
(нерівномірність у розміщенні, виробництві й споживанні природної сировини; 
постійне щорічне зростання попиту на мінеральні ресурси в світі; постійне 
посилення концентрації у добувній галузі при одночасному суттєвому впливі 
державного сектору і державному втручанні у добувну промисловість; наявність 
високого рівня торговельних бар’єрів у торгівлі мінеральними ресурсами; 
недостатній рівень розвитку інституційної бази та відповідної інфраструктури 
розвитку добувної галузі тощо), які вимагають раціонального використання наявного 
ресурсного забезпечення шляхом впровадження відповідної економічної, 
екологічної та соціальної політики і створюють основи сталого розвитку країн світу.  

Функціонуючи у глобальній галузі, підприємства добувної промисловості 
здійснюють вплив не тільки на безпеку добувного сектору, але й на національну 
економічну безпеку країн базування, приймаючих країн та міжнародну безпеку. 
Підкреслено, що одним з важливих принципів роботи вітчизняної добувної галузі має 
стати забезпечення прозорості галузі для всіх стейкголдерів шляхом посилення 
підзвітності громадянському суспільству з боку корпоративних структур добувної 
галузі, що сприятиме не тільки розвитку цього сектору національної економіки, а й 
забезпечить гармонізацію норм національного законодавства із європейським у 
відповідності до умов асоціації між ЄС та Україною, підвищенню ефективності 
використання мінерально-ресурсного потенціалу країни, забезпеченню на належному 
рівні потреб національного ринку, розвитку вітчизняної добувної галузі в цілому.   

За результатами дослідження виокремлено геоекономічні чинники та умови, в 
яких функціонують добувні корпорації світу та які впливають на середовище безпеки 
корпорацій та галузі в цілому, а саме: складність подальшої транснаціоналізації 
організаційної структури добувних компаній, що пов’язано з політикою окремих країн 
щодо обмеження вкладання прямих іноземних інвестицій у добувну промисловість; 
визнання країнами необхідності диверсифікації джерел і забезпечення стабільного 
надходження сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; висока чутливість 
добувної промисловості до змін у геоекономічному та геополітичному ландшафті 
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безпеки; високий рівень терористичної загрози та політичного тиску у галузі; значна 
залежність кон’юнктури добувної галузі від реакції великих споживачів сировинної 
продукції; довгостроковий вплив останніх технологічних досягнень як важливий 
драйвер розвитку галузі; підвищення ризиків кіберзагроз через подальшу 
автоматизацію та комп’ютеризацію сектору. 

Обґрунтовано, що з точки зору впливу на економічну безпеку країн більш 
ефективним є створення у добувній галузі великих за розміром корпоративних 
структур та залучення транснаціональних корпорацій (у випадку неможливості 
організації широкомасштабного видобутку місцевими підприємствами). Визначено 
напрями позитивного та негативного впливу добувних ТНК на складові 
економічної безпеки країн базування та приймаючих країн. Капіталізація активів 
корпорацій добувної галузі не тільки має важливий вплив на вирішення завдань 
сталого розвитку як самих корпорацій, так і національної економіки в цілому, а й 
викликає появу відповідного мультиплікаційного ефекту на всі інші галузі 
національної економіки, розвиток яких пов'язаний із базовою галуззю. 

Результати дослідження стратегій у сфері сприяння економічній безпеці, які 
імплементуються найбільшими добувними ТНК світу, довели, що безпекові 
стратегії корпоративних структур є до певної міри гомогенними, охоплюють 
напрями забезпечення власної економічної безпеки та проблеми дотримання 
принципу корпоративної відповідальності (екологічної, енергетичної і соціальної), 
що корелює з Цілями сталого розвитку ООН. Запропоновано концептуальну 
модель безпекової стратегії добувної ТНК у контексті забезпечення економічної 
безпеки країн світу (рис. 3). Обґрунтовано важливість створення у добувній галузі 
міжнародних безпекових альянсів, співробітництво в межах яких за участю 
добувних ТНК може охоплювати: обмін ресурсозберігаючими та екологічно 
безпечними технологіями; проведення спільних досліджень впливу діяльності 
учасників альянсу на складові економічної безпеки приймаючих країн; спільну 
реалізацію великих природоохоронних, соціальних та інших проектів. 

Запропоновано систематизацію показників оцінки сталого розвитку добувної 
промисловості за рахунок їх узгодження з цілями та завданнями сталого розвитку 
та диференціації на економічні (виробничі внутрішньогалузеві та зовнішньо-
галузеві, інвестиційні та інноваційні), соціальні та екологічні чинники, що 
формуються на основі врахування системи індикаторів, до яких на відміну від 
існуючих підходів включено такі показники, як рівень концентрації галузі, 
експортну та імпортну квоти, частку експорту у виробництві основного ресурсу, 
частку імпорту у споживанні основного ресурсу, рівень фінансування екологічних 
заходів, обсяги утворених відходів у розрахунку на одиницю випущеної продукції, 
що підвищує рівень об’єктивності та комплексності отриманих оцінок. 

Удосконалено інструментарій моделювання впливу особливостей галузевого 
розвитку, зокрема, добувної галузі, на рівень виробничої та економічної безпеки 
країни, практична апробація якого дозволила визначити (табл. 2), що найбільше 
корелюють з рівнем економічної безпеки України внутрішньовиробничі чинники 
розвитку добувної галузі, які пов’язані з діяльністю великих корпоративних 
структур, інноваційні та екологічні чинники.  
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Рис. 3. Модель безпекової стратегії добувної ТНК у контексті забезпечення 

економічної безпеки країн світу 
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Таблиця 2 

Результати оцінки впливу індикаторів розвитку добувної галузі України на 

рівень економічної безпеки країни 
Ступінь  зв’язку  Прямий  (r > 0) Зворотній (r < 0) 

Слабкий  
(|r| < 0,3) 

Частка підприємств, що займались 
інноваційною діяльністю (0,26) 
Число впроваджених інноваційних 
видів продукції (0,18) 
Рівень фінансування екологічних 
заходів (0,20) 

Питома вага галузі в ВВП (-0,23) 
Рентабельність операційної діяльності (-0,21) 
Частка галузі в експорті (-0,14) 
Частка галузі в імпорті (-0,20) 
Експортна квота (-0,17) 
Частка інноваційної продукції, реалізованої за межі 
країни (-0,22) 

Помірний  
(0,3 <|r| < 0,5) 

Темп зростання ВДВ (0,49) 
Частка добувних підприємств (0,36) 
Темп зростання експорту (0,36) 
Частка підприємств, що реалізують 
інноваційну продукцію (0,31) 
Коефіцієнт соціальної 
справедливості (0,38) 

Частка галузі в обсягах реалізації продукції (-0,32) 
Ступінь зносу (-0,32) 
Коефіцієнт покриття (-0,36) 
Частка експорту в обсягах виробництва руди (-0,33) 
Частка приросту ПІІ у випуску (-0,46) 
Відношення заробітної плати галузі до середнього 
рівня (-0,32) 
Питома вага галузі в обсягах відходів (-0,31) 
Питома вага галузі в обсягах викидів (-0,49) 

Помітний  
(0,5 <|r| < 0,7) 

Частка підприємств, що отримали 
прибуток (0,61) 
Рівень інвестування галузі (0,60) 
Рівень зайнятості (0,68) 

Використання води (-0,68) 

Високий  
(0,7 <|r| < 0,9) 

Рівень концентрації галузі (0,78) 
Частка інноваційної продукції в 
загальних обсягах реалізації (0,77) 

Утворення відходів (-0,81) 
Рівень викидів в атмосферу (-0,79) 

Дуже високий  
(|r| > 0,9) 

 Рівень тінізації галузі (-0,98) 

 

Розрахунок порогових значень щодо питомої ваги добувної промисловості у 
ВВП України довів, що розвиток добувної галузі має позитивний вплив на рівень 
економічної безпеки за умови варіації в межах 5,89-12,83%, нейтральний вплив – 
2,4-5,89%, 12,83-16,32%. Зниження частки на величину нижчу за 2,4% та її 
відповідне зростання на величину вищу за 16,32% можна вважати небезпечним, що 
обумовлено порушенням засад сталого розвитку та зворотнім впливом на рівень 
промислової та економічної безпеки країни.  

 

ВИСНОВКИ  
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення науково-практичного завдання розвитку теоретико-методологічних 
основ дослідження впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну 
безпеку країн світу та розробки науково-практичних рекомендацій щодо 
удосконалення національних мінерально-сировинних політик та стратегій 
корпоративних структур добувної промисловості у сфері забезпечення економічної 
безпеки країн. За результатами дослідження зроблено такі висновки:  

1. На початку ХХІ століття глобальні зрушення, непередбачуваність та 
невизначеність сучасних умов розвитку міжнародних економічних відносин 
посилюють загрози та формують нові виклики у системі економічної безпеки на 
різних рівнях. Прийняття відповідних стратегічних рішень у сфері безпеки 
потребує, з одного боку, чіткого визначення рівнів у системі безпеки, а з іншого, 
комплексу спільних дій відповідних суб’єктів різного рівня.  

2. Економічна безпека як поліструктурне явище та вертикально-інтегрована 
система економіки, спрямована на забезпечення сталого та збалансованого 
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розвитку, формування адекватної системи протидії загрозам та захисту інтересів 
країни та її громадян, передбачає офіційно оформлену взаємодію суб’єктів різних 
рівнів із розвинутою системою відповідних зв’язків. Концептуальні основи 
дослідження економічної безпеки як стану і як процесу ґрунтуються на 
просторовому, суб’єктному, модельному та предметному підходах. 

3. Стратегічним завданням економіки країни та одним з головних факторів її 
безпеки є мінерально-сировинне забезпечення, яке потребує формування 
обґрунтованої, виваженої мінерально-сировинної політики, що ґрунтується на 
засадах сталого розвитку і враховує необхідність: дотримання прозорості гірничо-
видобувного процесу та виробничого циклу; розвитку напрямів експортних 
постачань як надлишків мінеральної сировини, так і готової мінерально-сировинної 
продукції; участі в освоєнні мінерально-сировинних баз інших країн для здійснення 
постачань стратегічної й дефіцитної сировини на свою територію й торгівля її 
залишками на міжнародних ринках; врахування екологічних наслідків розробки 
родовищ й відповідної екологізації гірничої галузі; розробки корпоративних 
соціальних ініціатив гірничо-видобувними компаніям тощо. 

4. Мінерально-сировинна безпека є важливою складовою економічної безпеки 
країни, індикаторами якої виступають: виробництво мінеральних ресурсів на душу 
населення; ресурсоємність економіки; ресурсоефективність економіки; 
забезпеченість необхідними мінеральними ресурсами; інтенсивність використання 
мінеральної сировини; ефективність її використання та експортна квота. 
Мінерально-сировинний комплекс відіграє структурно- та системоутворюючу роль 
як у забезпеченні економічного розвитку, так і у формуванні безпеки окремих країн 
за відповідними рівнями (з відносно високим рівнем безпеки, з рівнем вище 
середнього, нижче середнього та відносно низьким). 

5. Існуючі методики оцінювання рівня економічної безпеки країн світу 
розподіляються на два підходи: методичні підходи, що базуються на оцінці окремих 
індикаторів економічної безпеки; методичні підходи, засновані на комплексній 
(інтегральній) оцінці рівня економічної безпеки країни, результатом застосування 
яких є отримання відповідного аналітичного опису, ігрової або економіко-
математичної моделі, сценарію або інтегрального індексу економічної безпеки. 
Врахування впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку 
країни можна досягти за рахунок: використання часткових (галузевих) індикаторів 
для характеристики стану економічної безпеки на рівні добувної промисловості; 
включення показників діяльності корпоративних структур добувної галузі до 
переліку індикаторів, що характеризують стан окремих складових (субіндексів) 
інтегрального показника економічної безпеки країни.   

6. Геоекономічними чинниками та умовами, в яких функціонують корпорації 
добувної галузі світового господарства та які впливають на середовище безпеки 
корпорацій і галузі в цілому, виступають: 1) складність подальшої 
транснаціоналізації організаційної структури добувних компаній, що пов’язано з 
політикою окремих країн щодо обмеження вкладання прямих іноземних інвестицій у 
добувну промисловість; 2) визнання країнами необхідності диверсифікації джерел і 
забезпечення стабільного надходження сировинних і паливно-енергетичних 
ресурсів; 3) висока чутливість добувної промисловості до змін у геоекономічному та 
геополітичному ландшафті безпеки, високий рівень терористичної загрози та 
політичного тиску у галузі; 4) значна залежність кон’юнктури добувної галузі від 
реакції великих споживачів сировинної продукції; 5) важливим драйвером розвитку 
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галузі є довгостроковий вплив останніх технологічних досягнень; 6) подальша 
автоматизація та комп’ютеризація сектору підвищує ризики кіберзагроз. 

7. Особливий вплив на розвиток добувної галузі світового господарства 
забезпечує обмежена кількість корпоративних структур, які акумулюють більшу 
частину активів та значно випереджають інші компанії за ринковою капіталізацією. 
Стратегії корпоративних структур добувної галузі змінюються під впливом 
інтеграційних процесів, технологічних змін, лібералізації національних економік, 
інвестиційної та енергетичної політики країн-виробників мінерально-сировинних 
ресурсів у контексті забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку. 
Модель безпекової стратегії добувної ТНК у контексті забезпечення економічної 
безпеки країн світу має включати внутрішню (зорієнтована на розвиток 
внутрішньокорпоративної системи підтримки економічної безпеки) і зовнішню 
компоненти (передбачає побудову диверсифікованої системи взаємовідносин із 
широким колом стейкголдерів) та містити заходи, спрямовані на: забезпечення 
власної економічної безпеки корпорацій, сприяння забезпеченню економічної 
безпеки країн базування і приймаючих країн, підтримку безпеки добувної галузі та 
міжнародної економічної безпеки.  

8. Наявний ресурсний потенціал добувної галузі України не забезпечує 
відповідних економічних важелів впливу у системі міжнародного поділу праці 
через скорочення обсягів фізичного виробництва у добувній промисловості 
(останні десять років у середньому щорічно на 3,1%) на фоні зростання цін 
виробників на продукцію (останні десять років в середньому щорічно на 20,2%); 
вкрай низький рівень інноваційно-інвестиційного розвитку галузі (лише 9,3% 
добувних підприємств займаються інноваційною діяльністю та 4,64% підприємств 
здійснюють реалізацію інноваційної продукції).   

9. Найбільше корелюють з рівнем економічної безпеки України 
внутрішньовиробничі чинники розвитку добувної галузі (рівень концентрації галузі 
та рівень її тінізації), інноваційні чинники (частка інноваційної продукції в 
загальних обсягах реалізації) та екологічні чинники (рівень утворення відходів та 
рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферу). Розрахунок порогових 
значень щодо питомої ваги добувної промисловості у ВВП показав, що розвиток 
добувної промисловості має позитивний вплив на рівень економічної безпеки за 
умови варіації в межах 5,89-12,83%, нейтральний вплив – 2,4-5,89%, 12,83-16,32%. 
Результати оцінки прогнозних значень зміни частки добувної промисловості 
України у ВВП свідчать про скорочення діапазону варіації оптимальних порогових 
значень та зменшення величини верхнього критичного порогового значення 
(15,21% у 2017 р., 13,49% у 2018 р., 11,64% у 2019 р.), що доводить необхідність 
поступового зменшення частки добувної промисловості у ВВП через необхідність 
забезпечення оптимального рівня економічної безпеки країни. 

10. Одним з важливих принципів роботи вітчизняної добувної галузі має стати 
забезпечення прозорості галузі для всіх стейкголдерів шляхом посилення підзвітності 
громадянському суспільству з боку корпоративних структур добувної галузі, що 
сприятиме не тільки розвитку цього сектору національної економіки, а й забезпечить 
гармонізацію норм національного законодавства із європейським у відповідності до 
умов асоціації між ЄС та Україною, підвищення ефективності використання 
мінерально-ресурсного потенціалу країни, задоволення на належному рівні потреб 
національного ринку, розвиток вітчизняної добувної галузі в цілому. 
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Шагоян Світлана Миколаївна. Вплив корпоративних структур добувної 

галузі на економічну безпеку країн світу. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 
Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України. – 
Маріуполь, 2018. 

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних засад і методик оцінювання 
галузевого впливу на рівень економічної безпеки країн світу та обґрунтуванню 
науково-практичних рекомендацій щодо розвитку безпекових стратегій 
корпоративних структур добувної галузі у контексті забезпечення економічної 
безпеки країн та сталого розвитку світового господарства. 

Розглянуто теоретико-методологічні аспекти дослідження впливу добувної галузі 
на економічну безпеку країн; досліджено існуючі підходи та концепції визначення 
сутності економічної безпеки країн і надано власне визначення цього терміну; 
визначено сучасні особливості ресурсного забезпечення світогосподарського 
розвитку; систематизовано та розвинуто методичні підходи до оцінки впливу 
корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн. 
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Проаналізовано закономірності розвитку та впливу добувної промисловості на 
формування ресурсного забезпечення світогосподарського розвитку; визначено 
особливості функціонування сучасних корпоративних структур добувної галузі 
світового господарства; досліджено українські практики розвитку добувної 
промисловості в контексті забезпечення безпекового розвитку. 

Досліджено розвиток корпоративних структур добувної галузі в контексті 
ресурсного забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки країн; 
запропоновано напрями удосконалення безпекової компоненти стратегій розвитку 
корпоративних структур добувної галузі; здійснено моделювання впливу сталого 
розвитку добувної галузі на економічну безпеку країн світу. 

Ключові слова: економічна безпека, добувна галузь, мінерально-сировинні 
ресурси, корпоративні структури, транснаціональні корпорації, ресурсне забезпечення 
світогосподарського розвитку, сталий розвиток, безпекова стратегія ТНК. 
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Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 
образования и науки Украины, г. Мариуполь, 2018. 

Диссертация посвящена развитию теоретических основ и методик оценки 
отраслевого влияния на уровень экономической безопасности стран мира и 
обоснованию научно-практических рекомендаций по развитию стратегий безопасности 
корпоративных структур добывающей отрасли в контексте обеспечения экономической 
безопасности стран и устойчивого развития мирового хозяйства. 

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты исследования влияния 
добывающей отрасли на экономическую безопасность стран; исследованы подходы и 
концепции определения сущности экономической безопасности стран и представлено 
авторское определение этого термина; определены современные особенности 
ресурсного обеспечения мирохозяйственного развития; систематизированы и 
усовершенствованы методические подходы к оценке влияния корпоративных структур 
добывающей отрасли на экономическую безопасность стран. 

Проанализированы закономерности развития и влияния добывающей отрасли на 
формирование ресурсного обеспечения мирохозяйственного развития; определены 
особенности функционирования современных корпоративных структур добывающей 
отрасли мирового хозяйства; исследованы украинские практики развития добывающей 
промышленности в контексте обеспечения безопасного развития. 

Исследовано развитие корпоративных структур добывающей отрасли в 
контексте ресурсного обеспечения устойчивого развития и экономической 
безопасности стран; предложены направления совершенствования компоненты 
обеспечения безопасности в рамках стратегий развития корпоративных структур 
добывающей отрасли; осуществлено моделирование влияния устойчивого развития 
добывающей отрасли на экономическую безопасность стран мира. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, добывающая отрасль, 
минерально-сырьевые ресурсы, корпоративные структуры, транснациональные 
корпорации, ресурсное обеспечение мирохозяйственного развития, устойчивое 
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ANNOTATION 
Shahoian Svitlana. Impact of the mining industry’ corporate structures on the 

economic security of the countries of the world. – Manuscript. 
Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Candidate of 

Science in Economics, major 08.00.02 – World Economy and International Economic 
Relations. – Mariupol State University, the Ministry of Education and Science of Ukraine. 
– Mariupol, 2018. 

The thesis is devoted to the development of theoretical principles and methods of 
assessing the sectoral impact on the level of economic security of the countries of the 
world and reasoning scientific and practical recommendations towards the development 
of security strategies of mining industry corporate structures in the context of providing 
countries’ economic security and sustainable development of the world economy. 

The theoretical and methodological aspects of the study of the mining industry 
impact on the economic security of the countries are considered. The existing approaches 
and concepts of definition of countries’ economic security essence are investigated. It is 
proposed to consider economic security as a multistructured phenomenon and a vertically 
integrated economic system aimed at ensuring sustainable and balanced development, the 
formation of an adequate system of countering threats and protecting the interests of the 
country and its citizens, which implies the formal interaction of subjects of different 
levels with a developed system of relevant links. 

The modern features of resource support of world economic development are 
determined. It is established that one of the main factors of national economy security is the 
mineral and raw materials provision, which requires the formation of a well-grounded, 
balanced mineral and raw material policy based on the principles of sustainable 
development. The methodical approaches to assessing the impact of the mining industry 
corporate structures on the economic security of the countries are systematized and 
developed. Trends of development and influence of mining industry on the formation of 
the world economic development resource support are analyzed. The features of 
functioning of the mining industry’s modern corporate structures in the world economy are 
investigated. The Ukrainian practices of the mining industry development in the context of 
ensuring safe development are studied.  

The development of corporate structures of extractive industry in the context of 
resource support of sustainable development and economic security of the countries is 
studied. The directions of positive and negative influence of mining TNCs on the 
components of economic security of the countries of origin and host countries are 
determined. The model of the security strategy of mining TNC, which includes internal and 
external components and contains measures aimed at ensuring the economic security of 
corporations, favoring the economic security of countries of origin and host countries, 
supporting the security of the mining industry and international economic security, is 
proposed. Modeling of the mining industry sustainable development influence on 
economic security of the countries is carried out. It is determined that the internal 
production factors of mining industry development, innovational and environmental factors 
are the most correlated with the level of economic security of Ukraine. The necessity of 
gradual reduction of the share of mining industry in GDP due to the need to ensure 
optimum level of country’s economic security is proved. 

Key words: economic security, mining industry, mineral and raw material resources, 
corporate structures, TNCs, resource support for world economic development, sustainable 
development, security strategy of TNC. 


