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АНОТАЦІЯ 

 

Шагоян С.М. Вплив корпоративних структур добувної галузі на 

економічну безпеку країн світу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини». – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

м. Дніпро / Маріупольський державний університет, м. 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. 

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. 

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 (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, соціальноорієнтована) 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 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 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; Дніпропетровської торгово-промислової 

палати; Державного підприємства «Первомайськвугілля»; ТОВ «НВП Еласт» 

(м. Дніпро), а також використовуються у навчальному процесі Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» при розробленні методичного 

забезпечення та викладанні дисциплін «Міжнародна економіка», «Регіональна 

економіка», «Економічна безпека підприємства», «Економіка підприємства». 

Ключові слова: економічна безпека, добувна галузь, мінерально-

сировинні ресурси, корпоративні структури, транснаціональні корпорації, 

ресурсне забезпечення світогосподарського розвитку, сталий розвиток, 

безпекова стратегія ТНК. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Shagoyan S.M. Influence of the extractive industry corporate structures on the 

economic security of the countries of the world. – Qualifying scientific work having 

the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Economics, major 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – National Technical 

University ―Dnipro Polytechnic‖, Dnipro / Mariupol State University, 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, and author’s definition of this term is given. The modern features of 

resource support of world economic development are determined. 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 improving the security component of development strategies 



of the mining industry corporate structures are offered. Modeling of the mining 

industry sustainable development influence on economic security of the countries is 

carried out. 

New scientific positions received personally by the author, which form the 

scientific novelty of the results of the study, are the following ones: 

for the first time: 

the methodological bases for developing a model of the security strategy of 

mining TNC are offered, which component and functional composition is determined 

by a balanced combination of internal (oriented on the development of the internal 

corporate system of economic security support, which main defined components are: 

the internal structure of economic security management, the components of the 

strategy in terms of stages of mining activities, the monitoring system of economic 

security risks, a set of measures corresponding to the current state of security) and 

external component (anticipates building a diversified system of relations with a wide 

range of stakeholders through the development of a multilevel network of 

partnerships aimed at creating international security alliances and development of 

public-private partnerships on the basis of transparency), that allows to develop 

economic security of corporate structures, contributes to the economic security of the 

countries of origin and host countries and is aimed at supporting the safety of the 

mining industry and international economic security; 

improved items: 

systematization of modern methods of assessing the level of country’s economic 

security is improved by means of their differentiation according to the criterion of the 

assessment objects nature through distinguishing methodological approaches, which, 

first, are based on the assessment of individual indicators of economic security 

(besides traditional indicators (general economic, specific and partial; natural and 

man-made; internal and external; objective and subjective; quantitative and 

qualitative) classification of indicators on absolute and relative, basic and additional, 

unitary and integrated is offered); second, are based on an complex (integral) 

assessment of the level of country’s economic security, which result in obtaining an 



appropriate analytical description, a game or an economic and mathematical model, a 

scenario or an integral index of economic security; the proposed systematization of 

the methods allows to choose optimal methods for assessing the state of country’s 

economic security taking into account the available indicators and the purpose of 

determining the level of country’s economic security, personnel, technical, 

informational and analytical capabilities of the institutional body that carries out the 

assessment; 

theoretical and methodological bases of the economic security study are 

developed, namely, based on the evolutionary and structural understanding of 

economic security on the logical and consecutive and historical evolution on the basis 

of such signs of genesis as the methodological basis, methods of provision, risks for 

the economic system, models of international security (depending on the number of 

subjects (unipolar, multipolar, "concert of states", global) and the nature of relations 

between them (collective, general, co-operative)), the main approaches to the study of 

economic security as a state and an object are found out, namely: spatial (local, 

regional, national, global security), subjective (security of person, economic entities, 

state, international security), model (liberal, neoliberal, socio-democratic, Keynesian, 

guided, socially oriented), and objective (economic, political, environmental, 

informational, military, civil, social and humanitarian) that allows to determine the 

further development of theories and concepts of economic security; 

scientific and methodological approach to assessing the sectoral impact (in 

particular, mining industry) on the level of country’s industrial and economic security 

is improved, taking into account, first, the quantitative assessment of relations and the 

definition of the main stimulating and disposing factors that form a certain level of 

safety, and, second, assesses the range of variations in the thresholds (critical and 

optimal) of the industry's development indicators, in which the status of the sustainable 

development and sufficient level of economic security is determined. Implementation 

of this approach allows to determine the directions of industry development in the 

context of achieving the goals of sustainable development and optimization of industry 



indicators, which will contribute to increase in the level of country’s economic 

security; 

items that have been developed: 

scientific and methodological bases of the study of country's economic security 

ensuring are improved by systematizing a set of indicators (foreign economic, 

general economic and intra-industry) that characterize country’s mineral and raw 

material security, and inclusion in the list of existing indicators of mineral raw 

materials security (production of mineral resources per capita, resource intensity of 

the economy; resource efficiency of the economy; availability of necessary mineral 

resources) indicators of intensity and efficiency of mineral raw materials use and 

export quota, that allows to provide a comprehensive assessment of the structural and 

system-forming influence of the mineral raw materials complex on the development 

of the economy and security of the countries of the world; 

determination of the most effective model of the mineral raw materials policy of 

the countries of the world is developed, which unlike traditional ones (export, import, 

self-support, combined), is based on the principles of sustainable development and takes 

into account the necessity of observing: political and legal requirements (ensuring the 

sustainable development of own mineral resource base, transparency of the mining 

process and production cycle); economic (improving the quality of reporting materials of 

mining companies, expanding export supplies of surplus mineral raw materials and 

finished mineral products, participation in the development of mineral raw materials 

bases of other countries); environmental (introduction of product certification schemes); 

sociocultural (implementation of corporate social initiatives of companies operating in 

the mining industry); methodological (compliance with a systematic approach to the 

study of problems of resource provision of national development, ensuring the principles 

of country’s economic security); 

the conceptual and categorical apparatus of the research is developed, namely, 

economic security is defined 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 practical significance of the author's theoretical positions, conclusions and 

recommendations is that they can contribute to the scientific substantiation of the 

strategy of strengthening the economic security of the national economy in the 

context of influence of the mining industry corporate structures. Recommendations, 

proposals and results are implemented in practical activities of: Dnipropetrovsk 

Regional Council; Dnipropetrovsk Chamber of Commerce; State Enterprise 

"Pervomaiskvugillya"; LLC "NVP Elast" (Dnipro), and also used in the educational 

process of the National Technical University ―Dnipro Polytechnic‖ in developing 

methodological support and teaching of disciplines ―International Economics‖, 

―Regional Economics‖, ―Economic Security of the Enterprise‖, ―Enterprise 

Economics‖. 

Key words: economic security, mining industry, mineral and raw resources, 

corporate structures, transnational corporations, resource support of the world 

economic development, sustainable development, security strategy of TNC. 
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ВСТУП 

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, функції 

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 запропонували в своїх 

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. 
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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 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 завдання 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 
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добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки країн та сталого 

розвитку світового господарства. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено та вирішено наступні 

завдання: 

- 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 
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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 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 одержаних результатів дослідження полягає у 

концептуально-прикладному визначенні імперативу розвитку корпоративних 

структур добувної галузі для забезпечення економічної безпеки країн світу в 

умовах сталого розвитку. 
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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 (інтегральній) оцінці рівня економічної безпеки 

країни, результатом застосування яких є отримання відповідного аналітичного 

опису, ігрової або економіко-математичної моделі, сценарію або інтегрального 
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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, соціальноорієнтована) 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; 
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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 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 
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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. 
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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 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 особисто 

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 та 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.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВПЛИВУ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇН 

 

1.1. Концептуальні основи дослідження економічної безпеки країн. 

 

Сучасна система міжнародної безпеки ґрунтується та розвивається на 

основі регіональної безпеки груп країн, на національній безпеці окремих країн, 

світового господарства в цілому. Необхідність забезпечення міжнародної 

економічної безпеки є цілком логічним наслідком посилення взаємозалежності 

країн світу. В умовах трансформацій, що відбуваються у світовому 

господарстві, найбільш вразливими стають найменш розвинені країни. Таким 

чином, спрямування дій країн світу на забезпечення міжнародної економічної 

безпеки є наслідком посилення взаємозалежності між національними 

економіками через зовнішньоторговельні операції, міграцію капіталу і робочої 

сили. Надаючи відповідні переваги, у той же час, відкритість економік робить 

останні більш вразливим від дії зовнішніх факторів.  

Національна безпека за своєю суттю має забезпечувати реалізацію 

інтересів своїх громадян та країни в цілому. Національна безпека та цінності 

залежатимуть від широкого різноманіття факторів та ризиків. Серед загроз у 

системі національної безпеки Шайдоров О.І. виділяє політичні, військові, 

економічні, інформаційні, екологічні загрози тощо [176]. Саме тому, вважає 

Мунтіян В.І., задля протидії загрозам (як внутрішнім, так і зовнішнім) у країні 

має бути забезпечено реалізацію загальнонаціонального комплексу заходів, 

спрямованих на постійний і стабільний її розвиток [81, с.23-24]. Цілком 

обґрунтованою є думка Звєрякова М.І. [46, с.4] стосовно того, що саме 

підпорядкування національних інтересів силам глобального ринку становить 

головний зміст глобалізації. Дослідник, фактично, підсумовує, що кінцевою 

метою глобалізації і є підпорядкування національних інтересів глобальним. 
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Економічна безпека є важливою складовою системи національної  

безпеки, що зумовлено базисною роллю, яку виконує економка у будь-якій 

соціально-економічній системі виробництва, споживання, розподілу та 

перерозподілу благ. Саме стан економічної безпеки визначатиме рівень 

стійкості національної країни, її стабільність та можливість протидіяти 

загрозам (як внутрішнім, так і зовнішнім) задля захисту національних інтересів, 

рівень економічної незалежності країни в цілому. 

Глобальні зрушення формують нові виклики у системі економічної 

безпеки на різних рівнях, що вимагає відповідної реакції та реалізації конкретних 

дій на кожному з цих рівнів. Ці виклики мають довготривалий характер 

причинно-наслідкових зв’язків. Відтак, можна визначити, що ризики, що 

виникають у сфері безпеки, мають міждисциплінарний характер, відповідно, це 

вимагає комплексу інтегрованих дій на кожному рівні прийняття управлінських 

рішень. Крім того, слід погодитись із думкою Рекун І.І. [107, с.109-110] про те, 

що розвиток сучасних процесів має прискорений характер, а відтак, суттєво 

скорочується період прогнозування, що  робить проблематичною побудову 

довгострокових і середньострокових прогнозів та напрацювання відповідних 

заходів у сфері безпеки. Таким чином, прийняття відповідних управлінських 

рішень у сфері безпеки потребує, з одного боку, чіткого визначення рівнів у 

системі безпеки (локального, галузевого, національного, регіонального, 

міжнародного тощо), а з іншого, комплексу спільних дій суб’єктів різного рівня, 

які реалізуються на відповідному рівні у системі безпеки. 

Концептуальні дослідження термінологічного апарату [20, с.40-42; 55; 86; 

120; 186, с.353-358], а саме: категорій «безпека», «економічна безпека», 

ґрунтуються на наукових працях: меркантилістів (обґрунтовувались питання 

захисту внутрішніх ринків в рамках концепції протекціонізму), класичної 

політичної економії (стабільність існування економічних систем пов’язувалась 

із відсутністю конфлікту інтересів суб’єктів ринку, їх узгодженістю, 

раціональністю тощо), історичної школи (усвідомлюючи сучасні економічні 

інтереси, кожна нація може забезпечити відповідний рівень та ступень  
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економічної культури, який забезпечить корисний обмін із іншими 

цивілізованими націями). Із розвитком кейнсіанського напряму в економічній 

науці обґрунтовується роль держави, що спроможна вплинути на забезпечення 

стабільності у сфері зайнятості, регулювання інфляції шляхом застосування 

відповідних засобів регулювання економіки (державне замовлення, 

адміністративний контроль тощо). Однак саме «провали» й неспроможність 

держави в регулюванні національної економіки, на думку  представників 

інституціоналізму, посилюють її тінізацію, яка стає загрозливою для 

економічної безпеки країни. Інститути (як сукупність норм, механізмів і 

правил) фактично визначають межі стану безпеки. Відповідно, вихід за 

визначені межі сприяє дестабілізації та створює відповідні загрози, які можуть 

слугувати бар’єрами на шляху розвитку.   

Серед сучасних напрямків досліджень проблем економічної безпеки 

виокремлюють [80, с.257]:  

теорію соціально-економічних катастроф (дослідження соціальних та 

економічних криз),  

теорію ризиків (дослідження природи економічних ризиків),  

теорію конфліктів (дослідження соціальних причин економічних 

конфліктів),  

теорію самоорганізації складних систем (вивчення закономірностей 

стабільного функціонування складних систем) тощо.   

Систематизовану еволюцію концепції економічної безпеки представлено 

у таблиці 1.1. 

Для визначення взаємозв’язку рівнів економічної безпеки застосуємо 

системну методологію, оскільки в економічній науці поки що існує проблема 

відсутності чіткого розуміння змісту, структури та функцій системи 

економічної безпеки внаслідок недосконалості понятійно-категоріального 

апарату, в межах якого відбуваються активні міждисциплінарні термінологічні 

запозичення, на що звертають увагу Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. [58, с.9]. 

Досліджуючи стан національної економіки, що характеризується як безпековий, 
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Пастернак-Таранушенко Г.А. [91] акцентує увагу на спроможності 

національної економіки, в першу чергу, до самовідтворення, забезпечення її 

конкурентоспроможності у світовому господарстві. Таким чином, стан 

економічної безпеки має задовольняти потреби населення країни, забезпечувати 

реалізацію державних інтересів. На захищеність національних інтересів у своїх 

дослідженнях звертають увагу Білоус В.Т. [10], Дацків Р.М. [33]. Основними 

характеристиками економічної безпеки Власюк О.С. виділяє [20, с.36-37]: 

самодостатність системи, стійкість економіки від негативних зовнішніх і 

внутрішніх дій, спроможність у забезпеченні поступального розвитку. 

Таблиця 1.1 

Еволюція концепції економічної безпеки 

Основні ознаки 

концепції 

концепції: 

меркантилістська камералістська кейнсіанська інституціональна 

Історичний 

період розвитку 

 XVI-XVIIст.  середина 

ХІХ ст. 

30-ті роки 

ХХ ст. 

80-ті роки ХХ ст. 

Представники  Т.Мен, 

А.Монкретьєн, 

Ж.-Б.Кольбер 

Ф.Ліст Дж.М.Кейнс Е. де Сото 

Методологічна 

основа 

Протекціонізм  Раціональне 

управління 

державним 

майном 

Державне 

регулювання 

інфляції, 

зайнятості, 

виробництва 

Захист економіки 

від бюрократії та 

адміністративних 

бар’єрів 

Методи 

забезпечення 

економічної 

безпеки 

Протекціоністські 

тарифи на імпорт, 

стимулювання 

експорту готової 

продукції 

Політична 

єдність навколо 

національних 

інтересів 

 

Фіскальна та 

кредитно-

грошова 

політика     

Детінізація 

економіки 

Ризики для 

економічної 

системи 

Конкуренція з 

боку зовнішніх 

країн (суб’єктів) 

Конкуренція з 

боку зовнішніх 

країн 

(суб’єктів), 

відсутність 

політичної 

єдності 

Інфляція, 

безробіття, 

економічна 

депресія 

Бюрократична 

заорганізованість, 

неефективне 

державне 

регулювання 

 

Багатоаспектність щодо визначення сутності безпеки спостерігається й у 

дослідженнях закордонних авторів. Так, на цілісність національної території, 

ідентичність, забезпечення національних інтересів звертає увагу Моргентау Г. у 

своїй роботі «Проблема національного інтересу. Політика у двадцятому столітті» 

[221]. У роботі «Економічна безпека» [214] польський дослідник Міджаз Ч. 
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визначає три значення застосування категорії «безпека»: безпека як атрибут 

держави, відсутність військових конфліктів – військова безпека; безпека як 

суспільне благо, безпека в універсальному значенні (одиниці та соціальної 

одиниці) – безпека людини. Слід погодитись із думкою Мьоллера Б. [219], що 

безпека – це більше ніж відсутність військові загрози державам або режимам. 

Безпека охоплює більш широке коло питань, таких як: права людини, 

демократія, захист національних чи інших меншин, безпека людських колективів 

та окремих осіб. Дослідник виокремлює національну, соціальну безпеку, безпеку 

людини та навколишнього середовища, джерела та форми загрози, які 

виникають для кожного виду. Їх систематизацію наведено у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Концепції безпеки 

Вид безпеки Об’єкт  Сфера ризику 
Джерела 

загрози 
Форми загрози 

Національна 

безпека  
Режим 

Суверенітет, 

територіальна 

цілісність  

Інші країни Військова атака 

Соціальна 

безпека 

Нації  

Соціальні 

групи 

Національна 

єдність, 

ідентичність 

Держави 

Мігранти 

Культури 

Геноцид, етнічне 

очищення, 

дискримінація 

Безпека людини 
Індивіди 

Людство 

Виживання, 

якість життя 

Сучасний стан 

Глобалізація 

Злочинність, 

нерозвиненість, 

тероризм 

Безпека 

навколишнього 

середовища 

Екосистема 

Планета 
Сталість Людство 

Забруднення, 

потепління, 

руйнування міст 

мешкання 
 

Сучасний стан розвитку міжнародних відносин, поглиблення процесів 

транснаціоналізації, глобалізаційних процесів суттєво ускладнюють прийняття 

відповідних рішень, які спрямовані на забезпечення сфери безпеки. Більш того, 

різність інтересів, розбіжності у питаннях безпеки, які належать до компетенції 

держав, посилюють актуальність вирішення питання: на якому саме рівні 

повинні бути прийняті відповідні рішення (у контексті визначення глобального, 

регіонального, національного, місцевого рівнів). Це питання ще більше 

ускладняється за сучасних умов, оскільки немає єдиної позиції міжнародної 

спільноти, а лише спостерігаються змінні комбінації конвергентних або 
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розбіжних інтересів серед країн світу, на чому наголошують експерти ООН 

[244, с.18]. 

Міжнародну економічну безпеку не можна вважати абсолютною 

величиною, а тільки відносною, оскільки глобальне середовище, безпосередньо 

міжнародні економічні відносини характеризуються непередбачуваністю та 

невизначеністю. Посилення загрози міжнародної економічної безпеки пов’язані з: 

- поглибленням взаємодії (відповідно й взаємозалежності) країн світу;  

- використанням країнами світу свого наявного економічного 

потенціалу у якості відповідного важеля економічного впливу на інші країни 

(як у відкритий спосіб, так і у прихований); 

- застосуванням заходів протекціонізму в умовах невизначеності та 

нерівномірного розподілу економічного потенціалу між країнами [72]. 

Питанню забезпечення міжнародної економічної безпеки присвячена 

значна увага з боку міжнародних інституцій. Так, у резолюції 42/16 від 

11.12.1987 року Генеральної Асамблеї ООН зазначається, що формування 

міжнародної економічної безпеки має ґрунтуватися на конструктивному, 

всеохоплюючому та безперервного діалогу, який має розвиватися під егідою 

ООН.  У цьому ж році відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 40/173 від 

17.12.1985р. та 41/18 від 08.12.1986 року ООН було запропоновано Концепцію 

міжнародної економічної безпеки (А/42/314-Е/1987/7). Оскільки питання 

міжнародної економічної безпеки є тісно пов’язаними із іншими видами безпеки, 

то ключовими аспектами, на які має бути пригорнута особлива увага, є наступні:  

- чітке визначення міжнародної економічної безпеки та її взаємозв’язок 

із національною економічною безпекою; 

- обґрунтування політичних інструментів та інститутів, які забезпечують 

та укріплюють міжнародну економічну безпеку, у тому числі принципів 

регулювання міжнародної торгівлі сировинними товарами, послугами, науково-

технічною продукцією, регулювання валютно-фінансових відносин, міграції 

капіталу та робочої сили; 



18 

- укріплення існуючих режимів, які регламентуються відповідними 

міжнародними економічними організаціями (ГАТТ, МФВ, Світовим банком та 

іншими), передбачуваність яких сприятиме укріпленню міжнародної 

економічної безпеки та стабільності міжнародних економічних відносин; 

- вплив транснаціональних компаній, діяльність яких набула 

глобального характеру; 

- проблеми використання економічної міці у якості інструмента 

зовнішньої політики; 

- посилення ролі ООН у забезпечені міжнародної економічної безпеки [72]. 

В умовах глобалізації роль міжнародних безпекових організацій поступово 

змінюється. Найбільшою в світі регіональною міжнародною організацією в сфері 

безпеки є ОБСЄ, що об'єднує 57 держав-членів, діяльність якої реалізується за 

трьома основними напрямками [87, с.3-30]: воєнно-політичним, економіко-

екологічним, захист прав людини і розвиток демократичних інститутів. Якщо до 

1990-х років економіко-екологічний напрям характеризувався не досить високою 

активністю, то в Боннському документі у 1990 році вперше було визначено, що 

принципи ринкової економіки є базовими для розвитку демократичних засад в 

країнах ОБСЄ. Задля розвитку економічної співпраці між країнами, 

стимулювання розвитку ринкових трансформацій у пострадянських країнах у 

1992 р. було засновано щорічний Економічний форум (з 2006 р. – Економіко-

екологічний форум), на якому визначено основні функції Форуму: 

- аналіз виконання зобов’язань ОБСЄ в сферах економіки, екології, науки і 

технологій;  

- розповсюдження інформації, що сприятиме виявленню структурних 

проблем, і визначення практичних кроків з їх усунення;  

- підтримка діяльності міжнародних економічних і екологічних 

організацій.  

Ґрунтуючись на «Статуті європейської безпеки», у 2003 році ОБСЄ 

прийняла Стратегію щодо загроз безпеці та стабільності у двадцять першому 

столітті (ОБСЄ 2003b: 1-12), де визначено прихильність до багатовимірної 
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концепції спільної, всеосяжної, кооперативної, неподільної безпеки [224]. За 

сучасних умов регіональні організації посилюють свій вплив на розвиток сфери 

безпеки і займають провідне місце у міжнародній архітектурі сфери безпеки. 

У сучасних дослідженнях [17, 60] виділяються наступні моделі 

міжнародної безпеки у залежності від кількості акторів міжнародних відносин 

та у залежності від характеру відносин, які між акторами реалізуються: 

1. У залежності від кількості акторів (суб’єктів) міжнародних відносин 

розрізняють наступні моделі міжнародної безпеки: 

- однополярну (передбачає домінування провідного лідера, 

характеризується посиленням впливу військово-політичних альянсів у 

світовому господарстві); 

- багатополярну (у світі зростає вплив не одного світового лідера, а 

декількох країн та центрів, що впливає на зміну природи міжнародних відносин 

в економічній, науково-технічній, інформаційній сферах тощо); 

-  «концерт держав» (характеризується об’єднанням декількох великих 

країн, що приймають на себе  відповідальність за забезпечення стабільності у 

світовому господарстві); 

- глобальну (або універсальну, формування моделі ґрунтується на 

спільному визнанні загальнолюдських цінностей).  

2. У залежності від характеру відносин, які склались між акторами 

міжнародних відносин, розрізняють три основні моделі:  

- колективну (реалізується певною групою країн, що об’єдналися задля 

спільної реалізації певних військово-політичних заходів, забезпечення безпеки 

тощо);  

- загальну (ґрунтується на добровільному прийнятті відмови від 

конфронтації, застосування зброї у вирішенні будь-яких суперечок та 

спільному визнанні скорочення озброєнь як базової основи безпеки в цілому);  

- кооперативну (ґрунтується на ліберально-демократичній ідеї, що 

об’єднує акторів міжнародних відносин задля попередження конфліктів та 

війн). 
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У змістовному плані національна безпека включає в себе безпеку в 

економічній, соціальній, політичній, військовій, екологічній, технологічній, 

інтелектуальній, інформаційній, демографічній, генетичній, психологічній та 

інших напрямах [22]. В українському  законодавстві [99] національна безпека  

визначається як захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

українського суспільства.  Основними складовими забезпечення національної 

безпеки в Україні (Ст.8 Закону України «Про основи національної безпеки 

України») визначено: 

- зовнішньополітична – сфера, що пов’язана із проведенням активної 

міжнародної політики України задля забезпечення сприятливих 

зовнішньополітичних умов для прогресивного економічного і соціального 

розвитку України; запобігання втручанню у внутрішні справи України; участь у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ОБСЄ, 

інших міжнародних організацій у сфері безпеки, а також у рамках міжнародних 

договорів України; адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 

-  державна – сфера, що пов’язана із реформуванням правоохоронної 

системи;    

 - воєнна – сфера, що пов’язана із реформуванням Збройних Сил України, 

поглибленням транскордонного співробітництва з суміжними державами; 

-  внутрішньополітична – сфера, що пов’язана із забезпеченням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного 

устрою, забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та 

взаєморозуміння в суспільстві, запобігання проявам екстремізму; 

 - економічна – сфера, що пов’язана із забезпеченням умов для сталого 

економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки; поліпшення інвестиційного клімату, детінізації економіки, 

забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери та фінансового ринку,  

забезпечення енергетичної, продовольчої безпеки тощо, посилення участі 
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України у міжнародному поділі праці, поглиблення інтеграції у європейську і 

світову економічну систему; 

 - науково-технологічна – сфера, що спрямована на посилення державної 

підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення 

високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель 

розвитку; 

- цивільна – сфера, що  спрямована на забезпечення ефективного 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, зниження 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівнів екологічної, 

ядерної та радіаційної безпеки; 

-   екологічна – сфера, що спрямована на  впровадження у виробництво 

сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, 

підвищення ефективності використання природних ресурсів, розвиток 

технологій переробки та утилізації відходів, зменшення негативного впливу 

глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України; 

- соціальна та гуманітарна – сфери, що визначають посилення соціальної 

складової економічної політики, реальне підвищення життєвого рівня 

населення, створення умов для подолання бідності,  збереження та зміцнення 

демографічного і трудоресурсного потенціалу країни, створення ефективної 

системи соціального захисту людини. 

 - інформаційна – сфера, що спрямована на забезпечення інформаційного 

суверенітету України, реалізації комплексних заходів щодо захисту 

національного інформаційного простору. 

Різні аспекти формування національної безпеки, різноманіття загроз та 

ризиків національної безпеки вимагають створення відповідних інституцій та 

установ, діяльність яких має бути спрямована на забезпечення захисту 

національних інтересів України [67]. Основними елементами економічної 

безпеки виділяють [22, 68, 119]: економічну незалежність, стійкість і 

стабільність національної економіки, її здатність до саморозвитку і прогресу.  
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У системі національної безпеки економічна безпека має забезпечувати 

усю сукупність життєвих потреб країни та її громадян. Досліджуючи категорію 

безпеки, дослідник Зієба Р. у своїй монографії «Інституціоналізація 

європейської безпеки: концепції, структури, функціонування» [246, с.31-32] 

виокремлює декілька підходів у дослідженні безпеки як неподільної категорії:  

суб’єктний (безпека особистості, безпека країн, міжнародна безпека),  

предметний (політична безпека, воєнна, економічна (у тому числі: 

сировинна, фінансова, технологічна, продовольча, сільськогосподарська та ін.),  

соціальна, культурно-ідеологічна, екологічна тощо),  

просторовий (місцева, регіональна, глобальна),  

часовий (безпека як стан і як процес).  

У монографії Пастернак-Таранушенко Г. А. «Економічна безпека 

держави. Статика процесу забезпечення» [91, с.29] дослідник пояснює сутність 

поняття «економічної безпеки держави» як особливого стану, за якого країна 

гарантує можливість створення умов для плідного життя населення, розвитку 

економіки в майбутньому та  зростанні добробуту її мешканців. Для оцінки 

такого стану дослідник застосовує комплексний підхід, що охоплює 

демографічну, екологічну, ресурсну, продовольчу, енергетичну, інформаційну 

та інші складові, які інколи є нерозривними. 

Вивчаючи економічну безпеку підприємництва, український дослідник 

Васильців Т.Г. у своїй роботі «Економічна безпека підприємництва України: 

стратегія та механізми зміцнення» обґрунтовує використання комплексного і 

системного підходів у досліджені економічної безпеки, підкреслюючи, що 

формування сприятливого, прозорого та передбачуваного поля для реалізації 

права громадян на підприємницьку діяльність є невід’ємною компонентою 

належного соціально-економічного розвитку держави, а кожний вищий рівень 

системи управління економічною безпекою держави має формувати сприятливі 

засади забезпечення компонент і функціональних складників об’єкта 

економічної безпеки нижчого рівня [18, с.9,14]. Дослідник пропонує 

застосування комплексу відповідних індикаторів, що характеризують стан 
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явища, стадію його розвитку тощо. Застосування цих індикаторів також 

дозволить надати відповідну оцінку досягнутому стану незалежності і здатності 

для подальшого розвитку. Основними групами індикаторів, які пропонує 

дослідник, є макроекономічна група; фінансова; зовнішньоекономічна; 

інвестиційна; науково-технологічна; виробнича. 

Фактично, на зосередженні тих самих функцій держави у сфері безпеки 

вказують наукові розробки закордонних дослідників. Так, у науковому 

дослідженні «Економічні фактори як об'єкти забезпечення безпеки: безпека та 

вразливість економіки» американські вчені Мердок С., Нор К., Трейгер Ф. 

підкреслюють, що економічна безпека має забезпечувати досягнутий рівень 

задоволення потреб населення країни та національних інтересів країни в 

цілому, забезпечувати можливості для їхнього розвитку, забезпечувати 

економічну незалежність країни тощо. Відповідно, зміни у обсягах доходів у 

суспільстві, погіршення умов їх розподілу, погіршення основних 

макроекономічних індикаторів (рівня інфляції, безробіття та ін.) уповільнюють 

темпи економічного зростання, а відтак – сприяють виникненню загроз у сфері 

безпеки [222, с.34, 65-90].  

 У наукових дослідженнях виокремлюють наступні концептуальні моделі 

економічної безпеки, які розрізняються за рівнем розвитку соціально-

економічних систем та відповідних економічних політик держав [18, с.42-46]: 

 - ліберальна (американська) – модель, що характеризується високим 

рівнем конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, мінімальним 

рівнем втручання з боку державних інституцій у діяльність ринкових суб’єктів,  

яка базується на поєднанні зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки, 

досягнення якої забезпечується високим рівнем фінансування, що є можливим 

унаслідок високого рівня розвитку та конкурентоспроможності як суб’єктів 

господарювання, так і країни у цілому; 

 - неоліберальна (німецька) – модель, що характеризується високим 

рівнем конкурентоспроможності критичної маси суб’єктів господарювання, 

високим рівнем стимулювання з боку держави малого бізнесу, забезпеченням 
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державою соціальної складової національної безпеки, що у цілому визначає 

формування високого рівня безпеки регіонів та держави в цілому; 

- соціально-демократична (шведська) модель виділяється пріоритетом 

саме соціальної складової досягнення економічної безпеки держави за рахунок 

великого впливу державних інституцій на цю сферу шляхом реалізації 

відповідної політики доходів, їх розподілу, соціальних виплат та гарантій тощо; 

- європейсько-кейнсіанська модель характеризується посиленням ролі 

державних інституцій у питанні регулювання економічних відносин, 

забезпеченні контролю над стихійною дією ринкових сил; 

- японська модель характеризується пріоритетом у забезпеченні 

соціальної складової  економічної безпеки держави при одночасно ефективному 

використанні національного менталітету; 

 - модель, що характеризується жорсткістю економічної системи, її 

керованістю, високим рівнем захищеності від зовнішніх ризиків (притаманна 

КНР). 

На думку Васильців Т.Г. [18, с.19-20,73], категорія економічної безпеки 

підприємницької діяльності є частиною поняття економічної безпеки 

підприємництва як сектора економіки. Економічну безпеку підприємництва (як 

сектора економіки) дослідник визначає за системним підходом як більш  

ширшу (порівняно з економічною безпекою підприємства та підприємницької 

діяльності) економічну категорію, яка «увібрала в себе» попередні дві, і 

передбачає наявність єдиної мети; суб’єктів регулювання, їх функцій, методів 

та засобів управління і форм фінансування роботи з їх забезпечення; елементів 

складу моделі системи. 

Дослідник Рожков В.О. [109, с.480] виокремлює такі характеристики та 

складові економічної безпеки підприємства: 

характеристика стану системи (її стійкість та стабільність тощо); 

здатність системи протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам;  

можливість повноцінної реалізації усіх функцій суб’єкта господарювання;  
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повноцінне забезпечення усіма необхідними ресурсами та їх 

використання у виробничо-господарській діяльності.  

Сутність економічної безпеки підприємства розглядається з точки зору 

наступних підходів [57, с.70]: захисний, діяльнісний, стійкісний, еволюційний, 

процесний, ресурсно-функціональний, конкурентний, гармонізаційний. Можна 

погодитись із тезою дослідниці Шульженко Л.Є., що вищезазначені підходи не 

конкурують один із одним, хоч і відрізняються за своїми особливостями, які 

мають як певні достоїнства, так і обмеження [184, с.66]. 

Таким чином, підсумовуючи, можна зазначити, що дослідження 

економічної безпеки як стану і як процесу дозволяє визначити та 

систематизувати основні підходи до вивчення цієї категорії, а саме: просторовий, 

суб’єктний, модельний та предметний. Виокремлення класифікаційних підгруп 

за кожним з визначених підходів представлено на рис.1.1. 

Окрім дослідження категорії економічної безпеки із точки зору її сутності 

за просторовим, суб’єктним, модельним та предметним підходами, особливої 

уваги набуває дослідження економічної безпеки як певної інтегрованої системи 

економіки, яка передбачає тісну взаємодію декількох рівнів. Слід погодитись із 

Власюк О., який у науковій доповіді «Теорія і практика економічної безпеки в 

системі науки про економіку» [20, с.36-37] виділяє два основні аспекти 

дослідження системи економічної безпеки:  

по-перше, безпосередньо якісна характеристика економічної системи 

через елементи, які характеризують її стан з точки зору безпеки (стійкість, 

розвиток, самодостатність);  

по-друге, дослідження вертикально-інтегрованої системи 

безпосереднього забезпечення економічної безпеки, яка обумовлена державною 

структурою країни і виражена у конкретних видах зв’язків та взаємостосунків.  

Фактично, можна зазначити, що дослідник визначає економічну безпеку 

як вертикально-інтегровану трирівневу систему (національний, регіональний та 

місцеве самоврядування), якій притаманні на кожному з цих рівнів розвинуті 

горизонтальні зв’язки. Ці зв’язки та взаємостосунки розвиваються на рівнях: 
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центр – регіон (рівні державної влади); регіон – регіон (міжрегіональні 

відносини); регіон – муніципальне утворення. 

 

Рис.1.1. Основні підходи дослідження категорії економічної безпеки  

 

У вигляді також трирівневої інтегрованої системи розглядають 

економічну безпеку дослідники Козаченко Г.В., Погорелова Ю.С., які 

визначають, що наукові дослідження та розробки у сучасній науці про 

економічну безпеку слід розглядати за вертикаллю «національна економіка- 

регіон (галузь)-суб’єкт господарської діяльності» [58, с.8].  
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У своїй роботі «Економічна стратегія держави: теорія, методологія, 

практика» Жаліло Я. [45], ґрунтуючись на дослідженні змісту відтворювальних 

процесів, виокремлює три основні рівні національної економічної безпеки: 

безпека держави загалом (забезпечення системи перерозподілу у 

суспільстві), 

безпека суб’єкта господарювання (забезпечення сфери виробництва),   

безпека особи (забезпечення сфери споживання). 

Такої ж самої характеристики структурування економічної безпеки із 

додаванням міжнародного рівня дотримується й Власюк О. [20, с.7], який 

розглядає економічну безпеку, що є складовою національної безпеки в цілому, 

як соціальне явище, яке характеризується поліструктурністю, а відтак, 

дослідник виокремлює у структурі економічної безпеки:  

- міжнародну (безпека глобальна  та регіональна); 

- національну (безпека державна та недержавна); 

- корпоративну (безпека підприємства, фірми, корпорації тощо); 

- особисту (безпека фізичних та юридичних осіб). 

Необхідність забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях 

(глобальному, національному, регіональному, галузевому, суб’єктному) є 

наслідком розвитку та поглиблення інтернаціоналізації економічних процесів 

та відповідних структур. Із урахуванням посилення взаємозалежності країн 

світу, розширенням та поглибленням глобалізаційних процесів, що впливають 

на усі сфери життєдіяльності людства, запропоновану у наукових дослідженнях 

[20, 45, 58] вертикаль слід доповнити та розширити.  

По-перше, у зазначеній вертикалі економічної безпеки як 

поліструктурного явища слід виділити найвищий рівень – глобальний, на якому 

визначаються принципи та механізми забезпечення міжнародної економічної 

безпеки, характер розвитку якої впливатиме на всі інші рівні вертикалі: 

національний, регіональний, галузевий, суб’єктний, а безпосередньо 

міжнародний рівень пов’язаний із міждержавною взаємодією. 
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По-друге, оскільки сучасні зрушення, які відбуваються у глобальному 

середовищі, призвели до суттєвого переосмислення стратегічних орієнтирів 

перспектив людства, на яких наполегливо наполягають міжнародні організації, 

слід визначити, що зростання і розвиток не є тотожними, а основним 

індикатором є розвиток людини. Прийняті світовим товариством Концепція 

економіки розвитку людини [41, c.9], яка запропонована ООН, Концепція 

сталого розвитку [12] зорієнтовані на людину, із урахуванням конкретних 

особливостей кожної країни. На це звертають увагу й українські дослідники, 

зазначаючи, що усі сучасні стратегії розвитку мають забезпечувати 

соціальновідповідальний економічний розвиток задля майбутніх поколінь. 

Відповідно, усі країни, використовуючи різні механізми,  впроваджують власні 

стратегії розвитку із урахуванням конкретних соціально-економічних умов [13, 

с.309]. Відповідно, у вертикалі економічної безпеки як поліструктурного явища 

особливе місце має займати такий важливий рівень, як рівень «людини-

особистості», який має стати базовим.   

Таким чином, дослідження теоретико-методологічних основ вивчення та 

еволюційно-структурне розуміння економічної безпеки за логіко-послідовною 

та історичною еволюцією на основі відповідних ознак генезису, виділення 

моделей міжнародної безпеки (у залежності від кількості суб’єктів 

(однополярна, багатополярна, «концерт держав», глобальна) та характеру 

відносин між ними (колективна, загальна, кооперативна) дозволяє дійти 

висновку, що вивчення економічної безпеки має охоплювати дослідження 

проблематики економічної безпеки як стану і як процесу. Основними 

підходами дослідження визначаються: 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 
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поліструктурного явища виділено: «глобальна економіка – регіональна 

економіка – національна економіка – галузева економіка – суб’єкт 

господарської діяльності – людина-особистість». 

 

1.2. Ресурсне забезпечення світогосподарського розвитку. 

 

Ступінь використання мінерально-сировинного потенціалу, а відповідно 

й ступінь забезпеченості світу збільшується із розвитком науково-технічного 

прогресу. На початку третього тисячоліття роль мінеральних ресурсів у 

створенні оптимального рівня життя суттєво зросла порівняно з минулими 

епохами. Збільшення чисельності населення в світі та науково-технічна 

революція викликали різке зростання споживання мінеральної сировини з 

розширенням переліку мінералів та металів, що використовуються. Таке 

навантаження на надра призвело до того, що окремі країни вичерпали свої 

ресурси й майже повністю втратили свої позиції в мінерально-сировинному 

комплексі світу. Тому мінерально-сировинна продукція є на світових ринках 

високоліквідною, на неї припадає велика частка валютних надходжень, 

необхідних, зокрема, для структурної перебудови економіки країн. Розвиток 

мінерально-сировинної бази – стратегічне завдання економіки країни й один з 

головних факторів її безпеки, тому формування й реалізація обґрунтованої та 

виваженої стратегії використання мінерально-сировинної бази, контроль 

впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку 

виступають важливими стратегічними завданнями держав. 

Протягом всієї історії розвитку людства спостерігається поступове, проте 

неухильне вичерпування найбільших та доступних родовищ корисних копалин, 

погіршення гірничо-геологічних умов їх видобутку, що впливає на витрати 

виробництва, обумовлює тенденцію збільшення цін на світовому ринку. Проте, 

сьогодні не зовсім коректно песимістично говорити про загрози для сучасної 

цивілізації через вичерпання основних природних ресурсів. Паралельно з 

поступовим вичерпанням родовищ, що вже експлуатуються, йде процес 
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активного геологічного пошуку, розвідки та введення в експлуатацію нових. 

Завдяки цьому загальний рівень розвіданих та підтверджених світових 

геологічних запасів практично всіх видів промислової сировини у річному 

вимірі по відношенню до рівня їх споживання залишається на достатньо 

високому рівні й навіть має тенденцію до зростання. На даний момент рівень 

самозабезпечення ресурсами визначається не стільки фактором їх реальної 

наявності чи, навпаки, нестачі в надрах Землі, скільки економічною 

доцільністю та відповідною рентабельністю функціонування видобувних 

компаній. Видобувні компанії намагаються зберегти рівень сировинної 

забезпеченості свого виробництва на відповідний період стабільного 

функціонування існуючих потужностей з урахуванням їх оптимального 

розвитку на перспективу (найчастіше в межах 10-15 років). Таким чином, 

гірничодобувні компанії оптимізують витрати, заощаджуючи на пошукових та 

геологорозвідувальних роботах. 

Питання забезпечення світової економіки мінерально-сировинними 

ресурсами на довгострокову перспективу необхідно розглядати в контексті 

розвитку світової природної ресурсної бази, динаміки попиту, світової торгівлі 

та світових цін на промислову сировину. У зв’язку з цим, в економічній 

літературі в останні десятиліття все частіше підіймається питання повного 

вичерпання основних видів невідновних ресурсів, серед яких нафта, природний 

газ, руди кольорових металів тощо. 

Глобальна сировинна проблема набула широкого характеру після 

енергетичної кризи 70-х років минулого століття. Більш того, проблема 

довготривалого забезпечення світової економіки мінеральною сировиною 

потребує особливого ракурсу розгляду, через призму оцінки витратного 

механізму її видобутку й подальшої переробки, а також динаміки світового 

попиту на відповідні види корисних копалин.  

Нерівномірність в розміщенні, виробництві й споживанні природної 

сировини закономірно обумовлює зростання ролі світового ринку. В останні 

роки за рахунок каналів міжнародної торгівлі реалізується близько 54% 
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світового експорту нафти, 33% природного газу, більше 80% молібдену, урану, 

танталу, золота, алмазів, платини. Доволі висока доля експорту й у відношенні 

до світового виробництва залізної руди (46%), мідної руди (43%), вольфрамової 

(44%), марганцевої (38%), а також алюмінієвої, хромової, свинцевої та іншої 

сировини [92, с.4]. Більше половини мінеральної сировини, що виробляється в 

світі, споживається менш ніж 1/6 часткою населення, що зосереджена в 

розвинутих країнах, в той час, коли більша частина видобувається в економічно 

слабких країнах, що розвиваються (країнах Південної Америки, Африки, 

Південно-Східної Азії).  

Враховуючи те, що попит на мінеральні ресурси в світі зростає приблизно 

на 5% кожного року, а пропозиція є майже незмінною, постає необхідність 

чіткого визначення окремих категорій та розробки загальної класифікації 

сировини з метою більш зручного обліку існуючих ресурсів на рівні окремих 

держав та світового господарства в цілому. Отже, потребує визначення поняття 

мінеральних ресурсів/запасів, виділення основних класифікацій ресурсів. 

Ресурси (від фр. ressources – можливості, способи, засоби, ресурси, запаси) в 

економіці розглядаються як складові елементи виробничого потенціалу, якими 

володіє окрема країна або світове співтовариство і які використовуються для 

економічного, соціального, науково-технічного розвитку [73, с.6].  

В Законі України «Про затвердження Загальнодержавної програми 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» 

мінерально-сировинна база визначається як сукупність розвіданих і попередньо 

оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів, що може бути 

застосована в галузях економіки за умови отримання економічної вигоди на 

рівні, достатньому для провадження розширеного виробництва з метою 

забезпечення економічної безпеки держави [96]. 

Скупчення корисних копалин, які природно проявляються, мають 

економічний інтерес та характеризуються геологічною визначеністю, відносять 

до загальних мінеральних ресурсів. Відповідно, природні ресурси виступають 

як елементи природи, що використовуються в господарстві, залучені в 
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господарський обіг в процесі відтворення та є складовими предметів праці [1, 

c.155]. Частина загальних мінеральних ресурсів, видобуток яких є економічно 

ефективним у відповідності до результатів техніко-економічної оцінки 

обґрунтованості розробки, є мінеральними запасами. Сукупність виявлених 

корисних копалин, кількісна та якісна оцінка яких відображена в геологічній 

інформації про надра, а також її природних носіях, і які використовуються або 

можуть використовуватися у процесі господарської діяльності людини, 

характеризуються як мінерально-сировинні ресурси [76, c.7-8]. 

Державний інформаційний геологічний фонд України визначає поняття 

«Мінеральні ресурси» та «Родовище корисної копалини». Так, мінеральні 

ресурси – це природні речовини мінерального походження, що 

використовуються у господарстві як сировина або джерело енергії. Родовище 

корисної копалини — скупчення мінеральної речовини на поверхні або в 

надрах Землі в результаті тих або інших геологічних процесів, по кількості, 

якості і умовам залягання придатного для промислового використання [39]. 

У світі відомо близько 150 офіційно визнаних національних класифікацій 

запасів і ресурсів твердих, рідких і газоподібних корисних копалин. Відмінності 

пов'язані головним чином з історичними особливостями відкриття і 

використання тієї чи іншої корисної копалини, зі звичаями і національними 

традиціями. Іноді ці відмінності доволі значні, й справа не тільки у мовних 

бар'єрах. У деяких країнах навіть за одним видом мінералу одночасно 

використовувалося кілька класифікацій (Австралія, США) [132]. 

Про глибину відмінностей можна судити на прикладі термінів «запаси» і 

«ресурси». У деяких країнах застосовується лише один термін або взагалі 

жоден з них. В інших «запаси» представляють собою частину «ресурсів», 

будучи при цьому «економічною» або більш геологічно достовірною 

складовою. В окремих країнах «запаси» не включаються до «ресурсів», а є 

доповненням до них. Зрозуміло, що при такому різному читанні термінів й 

визначень важко напрацювати єдину платформу для достовірної кількісної 

оцінки корисних копалин. 
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Наявним відмінностям між національними класифікаціями не надавалося 

великого значення до тих пір, поки запаси корисних копалин 

використовувалися переважно для задоволення потреб власних країн. З 

розвитком світової промисловості різко зросли масштаби науково-технічного 

прогресу. Найбільші індустріальні країни, що є локомотивами світового 

розвитку, а також країни, що розвиваються, потребують великої кількості 

сировинних ресурсів й енергії. 

Глобалізація фінансових і політичних структур зумовила необхідність 

створення інструменту, який дозволяє класифікувати світові запаси (ресурси 

мінеральної сировини) на основі єдиної системи, побудованої на базі критеріїв 

ринкової економіки. Створенню такої системи сприяв процес переходу країн 

Центральної і Східної Європи до ринкової економіки. Головною метою 

створення такої системи є забезпечення більш точної оцінки наявних запасів, 

або ресурсів, зниження ризику та збільшення інвестицій в сферу видобутку 

енергетичної й мінеральної сировини. Ще одна мета полягає в створенні 

загальнодоступної і простої системи, яку могли б без проблем використовувати 

всі зацікавлені сторони. Така схема повинна бути гнучкою, вона має 

відповідати всім вимогам при її застосуванні на національному, 

корпоративному або інституціональному рівні, а також в процесі міжнародного 

спілкування і при порівнянні даних. 

Багато міжнародних організацій, в першу чергу інститути ООН, 

проявляли зацікавленість у створенні міжнародної класифікації. Вже 

наприкінці 70-х років була зроблена спроба підготовки альтернативних 

варіантів міжнародної класифікації по нафті й газу, а в 1979 р. ООН розробила 

звід нових термінів для уніфікації національних критеріїв [104]. 

У 2003 році Європейська Економічна Комісія ООН розробила Проект 

міжнародної рамкової класифікації ООН запасів й ресурсів родовищ твердих 

горючих копалин і мінеральної сировини. У липні 2004 р. Рамкова класифікація 

енергетичних і мінеральних ресурсів ООН була затверджена. Розроблена 

класифікація містить інформацію про геологічну оцінку корисних копалин, 
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техніко-економічну обґрунтованість їх розробки та економічну ефективність. 

Для повної і компактної характеристики корисної копалини використовуються 

три незалежні вісі, що представлені гранями куба. Перша – вісь економічної 

ефективності (використовується для оцінки рентабельності промислового 

освоєння). Друга – технологічна вісь (характеризує ступінь здійсненності 

проекту, з точки зору техніко-економічної обґрунтованості розробки 

родовища). Третя вісь надає оцінку рівню геологічної вивченості (для вихідної 

оцінки на основі геологічних параметрів). Інтеграція існуючих систем в 

класифікації ООН і їх зіставлення спрощені шляхом використання цифрової 

кодифікації. Додаткова перевага цифрової кодифікації полягає в тому, що вона 

дозволяє коротко і однозначно ідентифікувати категорії запасів або ресурсів, 

що полегшує машинну обробку даних і обмін інформацією. 

Отже, з метою уніфікації підходів в оцінці ресурсного потенціалу країн 

під загальними мінеральними ресурсами пропонується визначати природні 

скупчення мінеральних копалин, що представляють економічний інтерес, але 

вимагають додаткових уточнень. В свою чергу, під мінеральними запасами слід 

розуміти частину загальних мінеральних ресурсів, вилучення яких є економічно 

ефективним відповідно до результатів оцінки техніко-економічної 

обґрунтованості розробки.  

На основі вивчення інформації [51; 73, с.7; 76, c.8-10; 116; 146] в роботі 

було систематизовано мінеральні ресурси за окремими класифікаційними 

групами (рис. 1.2). Так, за народногосподарським значенням (економічним 

значенням) виділяють загальногеологічні ресурси, тобто загальні запаси 

мінерального ресурсу у надрах; балансові ресурси, використання яких сьогодні 

є економічно доцільним та технічно можливим. В рамках цієї групи 

виокремлюють промислові запаси, тобто балансові запаси за виключенням 

експлуатаційних втрат. До забалансових відносять ті запаси, освоєння яких за 

техніко-економічними причинами є нераціональним. 
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Рис. 1.2. Систематизація мінеральних ресурсів за фізичними та 

економічними характеристиками 

 

За характером господарського використання можна виділити: енергетичні 

ресурси: кам'яне, буре вугілля, нафту, газ, уран, торій; рудні ресурси: руди 

чорних, кольорових металів, розсіяні, благородні метали; нерудні металургійні 

ресурси: флюси, вогнетриви, вапняки; гірничо-хімічну сировину: сіль (кам'яна, 

кухонна, калійна), сірка, фосфорити, апатити, графіт тощо; будівельні ресурси: 
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крейда, вапняк, глини, гравій, пісок, облицювальні (граніт, мармур тощо); 

технічні та неметалорудні: алмаз, корунд, азбест, слюда, дорогоцінні і виробні; 

гідромінеральні: мінералізовані поверхневі і підземні.   

За ступенем достовірності (розвіданості) запаси корисних копалин 

поділяють на чотири категорії: А – детально розвідані запаси з точно 

оформленими межами тіл корисних копалин, їх формами й будовою, що 

забезпечують повне виявлення природних типів і промислових сортів мінеральної 

сировини в надрах родовища, а також геологічних факторів, що визначають умови 

їх видобутку. До категорії В відносять попередньо розвідані запаси корисних 

копалин, з приблизно визначеними контурами тіл, без точного відображення 

просторового положення природних типів мінеральної сировини. Категорію С1 

складають запаси розвіданих родовищ складної геологічної будови, а також слабо 

розвідані запаси корисних копалин на нових площах, що безпосередньо 

примикають до детально розвіданих ділянок. Вони підраховуються з урахуванням 

екстраполяції геологічних даних детально розвіданих ділянок. До категорії С2 

відносять перспективні запаси, що виявлені за межами розвіданих ділянок 

родовищ на основі тлумачення їх геологічної будови, з урахуванням аналогії 

подібних й детально розвіданих тіл корисних копалин. 

Оцінка прогнозних ресурсів корисних копалин здійснюється за трьома 

категоріями. Прогнозні ресурси категорії Р1 враховують можливість виявлення 

нових рудних тіл корисної копалини на рудопроявах розвіданих родовищ. 

Прогнозні ресурси Р2 враховують можливість виявлення в басейні, рудному 

районі, вузлі, полі нових родовищ корисних копалин, передбачувана наявність 

яких ґрунтується на позитивній оцінці виявлених під час великомасштабної 

геологічної зйомки і пошукових роботах проявах корисної копалини, а також 

геофізичних та геохімічних аномалій, можлива перспективність яких 

встановлена одиничним відпрацюванням. Прогнозні ресурси категорії Р3 

враховують лише потенційну можливість відкриття того чи іншого виду 

корисної копалини на основі сприятливих магматичних, літологічних, 

тектонічних й палеогеографічних передумов, що виявлені в районі оцінки під 
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час середньо- та дрібномасштабного регіонального геологічного вивчення надр, 

а також в результаті аналізу геофізичних та геохімічних досліджень. 

У сучасних умовах науково-технічного розвитку все більшої актуальності 

набуває теза про те, що природні ресурси є важливою, але не обов'язковою 

умовою розвитку економіки. Досягнення ведуть до того, що вплив природно-

ресурсного чинника на економіку розвинених країн помітно слабшає. В останні 

десятиліття швидко розвивалися країни, де відсутні необхідні корисні копалини 

(Японія, Південна Корея, Сінгапур). Але при інших рівних умовах наявність 

багатих і різноманітних природних ресурсів дає країнам – їх власникам 

додаткові переваги. До таких країн відноситься, зокрема, й Україна.  

Щорічно в світі видобувають 300 млрд. т сировини, що складає близько 

53 т на душу населення планети [179, с.116]. Навіть невеликі коливання в 

постачанні на світовий ринок окремих видів мінеральної сировини викликають в 

економіці кризові ситуації. Таку тенденцію можна спостерігати по всьому світу. 

Так, в останні роки світовий видобуток корисних копалин збільшився щодо 

ніобію на 35%, титану – 32%, алмазів, міді, сурмі – 30%, молібдену – 24%, газу – 

16%, золоту, танталу – 15%, нафти – 14%, залізної руди – 11%, олову, бокситам – 

10%. Виробництво рідких й кольорових металів як сировини для нових 

технологій збільшується на 2,5-3%, вуглеводної сировини – на 1,5%, сировини 

для виробництва конструкційних матеріалів – на 1% [79, с.116]. Зростання 

споживання мінеральних ресурсів свідчить про необхідність суттєвого 

збільшення кількості родовищ корисних копалин й відповідного розвитку 

гірничовидобувної промисловості. До того ж збільшення населення також 

супроводжується збільшенням абсолютного споживання мінеральної сировини. 

Із розвитком цивілізації спостерігається збільшення середньої тривалості життя, 

яке зумовлює зростання абсолютних обсягів споживання всіх видів продуктів, 

зокрема гірничодобувного комплексу. На обсяги споживання мінеральної 

сировини суттєвий вплив має і зростання рівня комфортності життя.     

У сучасній промисловості, сільському господарстві та науковій діяльності 

будь-якої країни використовується більш ніж 100 з 110 природних та штучно 
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отриманих елементів та їх ізотопів, які утворюють у сукупності більш ніж 4000 

самостійних мінералів та їх різновидів [51, с.13]. Близько 1000 з цих мінералів 

використовуються під час виробництва відповідних виробів. Переважна 

більшість мінералів входить до складу багатокомпонентних руд й слугує 

джерелом отримання металевих та неметалевих елементів та їх сплавів.  

 Мінерально-сировинні ресурси є основою сучасного існування та 

розвитку людства. На підтвердження цієї тези, зокрема, свідчать шляхи 

використання різних видів сировини в господарському комплексі будь-якої 

країни світу (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Використання мінеральної сировини в господарських комплексах  

Комплекси 
Мінеральна сировина 

основна допоміжна 

Паливно-

енергетичний 

Нафта, газ, вугілля, торф, горючі 

сланці, уранова руда 

Сірка, рідкі й розсіяні метали 

Металургійний 

Залізна руда, марганцева руда, руди 

кольорових металів, леговані метали, 

рідкі й розсіяні метали 

Сірка, слюда, вогнетривкі 

глини, флюсові вапняки, 

апатит, барит 

Хімічний Нафта, газ, вугілля Деревина, самородна сірка 

Агрохімічний 

Кам’яна сіль, калійна сіль, сірка, 

фосфорити, апатити, нітрати, 

карбонати, цеоліти, бентоніти 

Рідкі та розсіяні метали, 

будівельні матеріали 

Будівельний 

Вапняки, мергель, каолін, крейда, 

мармур, пісок, кварцові піски, граніт, 

графіт тощо 

Відходи металургійного 

(доменного, глиноземного) 

виробництва, вторсировина  

Фінансовий 

(валютний) 

Золото, срібло, платинові руди, 

дорогоцінне каміння, алмази 

Напівдорогоцінне каміння, 

саморобне каміння 

Водо-

господарський 

Води, розсоли, елементи важких 

металів, йод, бром, стронцій 

Рідкі метали, торф, калій, 

магній, інші 

Рекреаційний 
Мінералізовані поверхневі та 

підземні води, мінеральні грязі 

Кам’яна сіль, сірка  

 

Проведений автором аналіз сучасних інституційних фреймів мінерально-

сировинної політики країн світу [24, 30, 52, 76, 179] дозволяє стверджувати, що 

переважна більшість науковців зосереджується на трьох базових моделях 

політики (рис. 1.3): 
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експортній, 

імпортній та 

моделі самозабезпечення (ізоляційній). 

Слід зауважити, що лише окремі країни використовують зазначені моделі 

у чистому вигляді, інші комбінують елементи існуючих. Експортну модель 

економічного розвитку переважно характеризують суттєві темпи зростання 

експорту мінеральної сировини, різке зниження обсягів його внутрішнього 

споживання. При реалізації подібної моделі досягається високий добробут 

відповідних країн на певний історичний період за «рентним» принципом. Разом 

з цим, експортна сировинна орієнтація при відсутності механізмів впливу на 

світовий і регіональні ринки посилює небезпечну залежність економіки 

сировинних країн від зовнішньої кон'юнктури, послаблює можливість 

комплексного розвитку власних високотехнологічних переробних виробництв і 

при різкому зниженні світових цін може привести до глибокої кризи одночасно 

у всіх технологічно пов'язаних галузях: геологорозвідці, видобутку, переробці, 

машинобудуванні, будівництві, транспорті, енергетиці, адже не вимагає 

розвиненої і потужної переробної інфраструктури з усіма її суспільно-

економічними і соціально-політичними проблемами і наслідками. 

Модель імпортного сировинного забезпечення економіки формується в 

одному випадку в силу дефіцитності вихідної мінерально-сировинної бази 

(наприклад, в Японії) або, як в США – є політично проголошеною і економічно 

підтримуваною лінією, спрямованою на максимальне використання зовнішніх 

мінерально-сировинних баз. 

Модель мінерально-сировинного самозабезпечення економіки – 

ізоляційна модель. Така модель політично оцінюється як «ізоляційна» і 

можлива для реалізації лише в тих країнах, площі і геологічна будова яких за 

обсягами мінерально-сировинних ресурсів достатні як для поточного 

забезпечення виробництва, так і для зростання і розвитку економіки країни на 

розумно тривалу перспективу. 
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Комбінована модель мінерально-сировинного забезпечення найчастіше 

зустрічається у двох проявах. В одному випадку спостерігається збалансоване 

забезпечення економічного розвитку країни за рахунок розробки власних надр, 

вивіз надлишків мінеральної сировини в інші країни, імпорту мінерально-

сировинної продукції, якої не вистачає, в результаті розвитку 

зовнішньоторговельних зв’язків та участі у освоєнні мінерально-сировинних баз 

інших країн. Другий варіант прояву комбінованої моделі – це прагнення окремих 

високо розвинутих країн здійснювати глобальний контроль за стратегічними 

видами сировини при можливості у достатньому обсязі забезпечувати свої 

потреби за рахунок освоєння власних мінерально-сировинних баз. 

Враховуючи необхідність впровадження ключових аспектів сталого 

розвитку у всі сфери діяльності людини, особливо у сферу добувної 

промисловості, як головного забруднювача навколишнього середовища (за 

даними Institution of Mechanical Engineers 28% загальних промислових відходів) 

[113], виникає необхідність формування нової концепції політики мінерально-

сировинного забезпечення, яка б ґрунтувалася на засадах сталого розвитку 

людства, враховувала б інтереси майбутніх поколінь та стан навколишнього 

природного середовища. 

Загалом, сталий розвиток передбачає єдність у вирішенні екологічних, 

соціальних та економічних проблем. Щодо ресурсної проблеми, одним з 

практичних підходів забезпечення сталого розвитку є максимізація чистого 

доходу від освоєння та видобутку природних ресурсів (відновних та 

відновних), який є джерелом підтримки необхідного рівня життя сьогоденного 

та майбутнього поколінь конкретної території. Тобто відновлювальні ресурси, 

особливо у випадку їх дефіцитності, повинні використовуватися з темпом, 

меншим або рівним темпу їх відновлення. Стосовно невідновних ресурсів, 

ефективність їх використання повинна бути результатом оптимізації 

взаємозаміни їх відновними за рахунок досягнень науково-технічного прогресу. 

Отже, модель сталого мінерально-сировинного забезпечення повинна 

ґрунтуватися на: 
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 сталому розвитку власної мінерально-сировинної бази (тобто 

стимулюванні притоку іноземних та вітчизняних інвестицій у гірничу 

промисловість, впровадженні новітніх видобувних та геологорозвідних 

технологій) для задоволення потреб національного господарства найбільш 

затребуваними видами мінеральної сировини; 

 прозорості гірничо-видобувного процесу та виробничого циклу. Доволі 

часто державні прибутки та платежі компаній видобувної галузі не є 

прозорими. Належних доходів не отримують місцеві громади, не підвищується 

добробут населення, власники земель не мають можливості брати участь у 

видобувному процесі; 

 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 

торгівлі її залишками на міжнародних ринках; 

 забезпеченні імпортних постачань гостро необхідної мінерально-

сировинної продукції на вигідних для країни умовах; 

 розробці корпоративних соціальних ініціатив компаніями, які 

працюють у третіх країнах, та вивченні можливостей запровадження певних 

схем сертифікації продукції та підвищення якості звітних матеріалів 

видобувних компаній.  

Окрім нерівномірного розподілу мінерально-сировинних ресурсів серед 

країн світу, відзначається неоднозначність в промисловому освоєнні різних, але 

близьких по мінеральному потенціалу територій. Так, на основі аналізу 

динаміки освоєння мінеральних ресурсів фахівці виділяють близько 30 країн, 

чий внесок у світову економіку найбільш значний (на них припадає близько 

80% від вартості мінеральної сировини, яка щорічно вилучається з надр Землі) 

[185]. Відтак, роль кожної країни в ресурсному забезпеченні світової економіки 

оцінюється відповідно до місця, яке вона займає в стійкому видобутку різних 

видів мінеральних ресурсів. Виділяють чотири групи країн. 
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Перша група характеризується широким спектром мінерально-

сировинних ресурсів і включає шість країн: Австралія, Китай, США, Росія, 

Канада, Південно-Африканська Республіка. На їх частку припадає більше 

половини (за вартістю) мінеральної сировини, що видобувається в світі. Крім 

того, вони забезпечують сучасну промисловість переважною більшістю видів 

корисних копалин. Їх мінерально-сировинний потенціал активно залучений в 

світову економічну систему і є гарантією нормального функціонування всього 

світового промислового виробництва. 

Друга група включає країни з високими потенційними запасами різних 

видів корисних копалин. Але на відміну від країн першої групи ці резерви ще 

недостатньо залучені в світовий господарський оборот. 

Третя група об'єднує країни, мінеральний потенціал яких базується на 1-3 

видах мінеральної сировини. Деякі з цих країн за запасом відповідних ресурсів 

займають провідні місця в світовій економіці (наприклад, Саудівська Аравія – 

по нафті, Чилі – по міді). 

Четверта група включає країни з розвиненою гірничою промисловістю, 

мінерально-сировинні ресурси яких в значній мірі вже відпрацьовані, а нові ще 

не відкриті. 

На частку інших країн світу припадає трохи більше 20% від вартості 

щорічного видобутку корисних копалин. Ці країни слабо розвинені в 

промисловому відношенні і мають відсталу гірничодобувну галузь. Однак в 

поточному столітті і в більш віддаленій перспективі, з часом вичерпання ряду 

дефіцитних корисних копалин, ці країни почнуть представляти великий інтерес. 

В їх надрах зосереджені мінеральні ресурси майбутнього. 

Відтак, слід зазначити, що для окремих країн, зокрема й України, 

мінерально-сировинний комплекс відіграє особливу, структурно- та 

системоутворюючу роль у регіональному та національному розвитку. За 

офіційними даними Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2030 року, мінерально-сировинний 

комплекс забезпечує вагому частку валового національного продукту. З 
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видобутком і використанням корисних копалин пов’язано 48 відсотків 

промислового потенціалу країни і до 20 відсотків її трудових ресурсів. Ці 

показники наближаються до показників розвинутих країн з потужною 

гірничодобувною промисловістю, де зосереджено від 20 до 40 відсотків 

загальних інвестицій та до 20 відсотків трудових ресурсів [96]. 

Для вирішення практичних завдань розвитку гірничодобувної 

промисловості, на основі наукового підходу, повинні бути встановлені чіткі 

залежності впливу різних галузей гірничого комплексу на показники 

національної безпеки. Це потребує визначення економічно ефективного та 

доцільного рівня видобутку конкретних видів корисних копалин, а також 

встановлення, який мінімальний рівень видобутку мінеральної сировини є 

критичним для країни. В цьому контексті, важливим є співвідношення між 

виявленими мінеральними запасами й масштабами видобутку, а також між 

обсягами видобутку мінеральної сировини й експортом продукції первинної та 

вторинної переробки. Загалом, можна виділити три групи показників, що 

характеризують мінерально-сировинну безпеку: зовнішньоекономічні, 

загальноекономічні та внутрішньогалузеві (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Система показників оцінки мінерально-сировинної безпеки країни 

Зовнішньоекономічні 

показники 

Загальноекономічні 

показники 

Внутрішньогалузеві 

показники 

Місце в світі за запасами 

окремих видів природних 

ресурсів 

Споживання мінерально-

сировинних ресурсів (в 

абсолютному вимірі та на 

душу населення) 

Тривалість промислового 

освоєння родовищ 

корисних копалин 

Забезпеченість необхідними 

мінеральними ресурсами 

Частка мінерально-

сировинного комплексу в 

ВВП 

Витрати на виробництво 

продукції різними 

галузями 

Інтенсивність використання 

мінеральної сировини 

Кількість і частка зайнятих в 

гірничо-видобувному секторі 

Обсяг і динаміка 

інвестування 

Галузеві обсяги світової 

торгівля 

Наявність виробничих 

потужностей й комунікацій 

Ступінь прибутковості 

різних галузей 

Ціна на мінеральну 

сировину або продукцію 

первинної обробки 

 Тривалість промислового 

освоєння родовищ 

корисних копалин 
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Загрози та ризики національної мінерально-сировинної безпеки також 

можна класифікувати залежно від рівня. Відтак, до зовнішньоекономічних 

ризиків та загроз слід віднести:  

 важко передбачувані різкі коливання світових цін на експортовану 

мінеральну сировину, пов'язані з цим падіння доходів державного бюджету і 

погіршення макроекономічних показників; 

 диверсифікація імпорту традиційними покупцями  сировини і пошук 

ними альтернативних постачальників; 

 дискримінаційні заходи, в тому числі, економічні санкції, що 

накладаються на потенційних партнерів (покупців та/або постачальників 

мінерально-сировинної продукції); 

 загострення міжнародної конкуренції, по-перше, за володіння 

мінерально-сировинними базами і ресурсами, по-друге, за світові і регіональні 

ринки збуту мінеральної сировини, а по-третє, за інвестиції в геологорозвідку. 

Загальноекономічні ризики та загрози передбачають: 

 низький або недостатній рівень внутрішнього споживання мінеральної 

сировини і продуктів його переробки; 

 надмірно висока енерго- та матеріаломісткість економіки і 

промисловості; 

 масштабний експорт мінерально-сировинних і енергетичних ресурсів і 

пов'язана з цим залежність економіки, бюджетної і соціальної сфери від 

кон'юнктури світових ринків мінеральної сировини; 

 наявність диспропорцій між географо-економічним розміщенням 

сировинної бази, інфраструктури, переробних підприємств і споживачів 

мінеральної сировини; 

 негативний вплив видобувних і переробних виробництв на природне 

середовище, особливо в старих гірських і нафтогазових регіонах, і пов'язані з 

цим соціальні проблеми. 

Внутрішньогалузеві ризики найчастіше пов’язані з: 
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 поступовим вичерпанням запасів високорентабельних родовищ нафти, 

газу і твердих корисних копалин; погіршенням якості руд, пісків і флюїдів 

нововідкритих та вводяться в експлуатацію родовищ; 

 гострим дефіцитом невисокої перспективи виявлення високоякісних 

запасів стратегічних корисних копалин; 

 відсутністю високорентабельних геолого-промислових типів родовищ 

корисних копалин і невисокою вірогідністю їх виявлення; 

 вичерпанням сировинної бази великих містоутворюючих гірничих 

підприємств, побудованих ще в середині ХХ століття, і пов'язаний з цим відтік 

населення; 

 вичерпанням пошукового потенціалу для відкриття великих, 

високоякісних родовищ в старих рудних провінціях; 

 імовірнісним характером позитивних результатів 

гірничорозвідувальних робіт на ранніх стадіях і, як наслідок, високими 

ризиками інвестування; 

 низькою затребуваністю значної частини розвіданих запасів родовищ 

розподіленого і нерозподіленого фонду надр; 

 дисбалансом між створеними добувними потужностями, 

прогнозованими і фактичними рівнями видобутку деяких корисних копалин, 

що виникає внаслідок недосконалості галузевих механізмів регулювання; 

 відставанням вітчизняних технологій і технічних засобів для 

гірничорозвідувальних робіт; техніко-технологічна відсталість багатьох 

підприємств, старіння і знос основних фондів; 

 низьким рівнем фінансування НДДКР, як у структурі державного 

замовлення, так і структурі витрат підприємств-надрокористувачів;  

 низькою привабливістю професії геолога, дефіцитом кваліфікованих 

кадрів у галузі геологічного вивчення надр, прогнозу, пошуків і розвідки 

родовищ корисних копалин. 

Системний підхід до вивчення проблем ресурсозабезпечення 

світогосподарського розвитку в цілому та впливу ресурсного фактору на 
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розвиток окремої країни, зокрема, спонукає до визначення критеріїв оцінки 

мінерально-сировинної безпеки (табл. 1.5). Отже, для оцінювання і 

порівняльного аналізу розвитку гірничого комплексу країни міжнародна 

статистика використовує такі індикатори: виробництво мінеральних ресурсів на 

душу населення; ресурсоємність економіки; ресурсоефективність економіки; 

забезпеченість необхідними мінеральними ресурсами.  

Таблиця 1.5 

Окремі індикатори оцінки мінерально-сировинної безпеки країни 

№ Показник Формула розрахунку 
Характеристика елементів 

формул 

1. Виробництво 

мінеральних ресурсів 

на душу населення 
n

Pn  Pr
 

GPS – валовий внутрішній 

продукт; 

n – чисельність населення; 

Cr – cпоживання мінеральних 

ресурсів на рік;  

Er – експорт мінеральних 

ресурсів; 

Rr – сумарні запаси  

мінеральної сировини; 

Pr – видобуток (виробництво) 

мінеральної сировини на рік; 

Epr – експорт переробленої 

продукції. 

2. Ресурсоємність 

економіки GPS
Cr

Ri   

3. 
Ресурсоефективність 

економіки 


Cr
GPSRef  

4. Забезпеченість 

необхідними 

мінеральними 

ресурсами 



Pr

Rr
Rs  

5. Інтенсивність 

використання 

мінеральної сировини 



Rr

Irc
Pr

 

6. 
Експортна квота %100

GPS
Er

Eк  

7. 

Ефективність 

використання 

мінеральних ресурсів 

%100
Pr



Epr

Erc
 

 

Для поглиблення оцінки систем мінерально-сировинної безпеки країн в 

роботі доцільно також розглянути такі показники, як: експортна квота; 

інтенсивність використання мінеральної сировини; співвідношення обсягів 

видобутку сировини й обсягів експорту продукції первинної та вторинної 

переробки.   
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Експортна квота в даному випадку вказує на ступінь залежності 

економіки від експорту мінеральних ресурсів, і відповідно при зростанні 

прямого показника – ресурсозалежність країни збільшується. 

Інтенсивність використання мінеральних ресурсів повинна 

відображувати, наскільки власне річне споживання корелюється з власним 

видобутком конкретного виду ресурсу. 

Ефективність використання мінерально-сировинних ресурсів можна 

оцінити з позиції розвитку економіки країни. Окремі прогресивні країни 

(Австралія, Канада, США), ефективно використовуючи мінерально-сировинний 

потенціал, диверсифікували економіку, не допустивши монопродуктового 

експорту та залежності. Отже, розвиток ресурсного сектору повинен 

стимулювати зростання галузей, що виробляють засоби виробництва для 

сировинної галузі, а також галузей, пов’язаних з переробкою сировини.  На наш 

погляд, показник співвідношення обсягів видобутку сировини й обсягів 

експорту продукції первинної та вторинної переробки, певним чином, 

відображує ефективність використання мінеральних ресурсів, й відповідно, має 

бути включений до системи індикаторів оцінки. 

Отже, на початку третього тисячоліття поряд із розвитком науково 

технічного прогресу зросла й роль мінерально-сировинних ресурсів. Суттєво 

зросла залежність розвинутих країн від «високотехнологічних» видів сировини 

(Be, Ce, Co, Ga, Ge, In, Li, Nb, Pd, Pt, рідкісних земель, Re, Rh, Ru, Sc, Se, Ta, 

Zr). Ринок такої сировини часто «прихований», а кількість постачальників дуже 

обмежена. До того ж з цією сировиною пов’язані значні геополітичні ризики. 

Подальше забезпечення світового господарства мінеральними ресурсами 

пов’язане зі сталою розбудовою мінерально–сировинної бази, в рамках якої 

соціально–екологічні умови видобутку мінеральної сировини мають 

відповідати високим стандартам розвинутих країн; місцеві видобувні компанії 

повинні мати доступ до ноу–хау для належної оцінки гірничих проектів; 

видобуток корисних копалин повинен супроводжуватися розвитком відповідної 

інфраструктури. Геологічна розвідка та розробка родовищ не повинна 
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стримуватися процесами політичної нестабільності, що створюють ризики 

експропріації майна або фізичної небезпеки.  

  

1.3. Методичні підходи до оцінки впливу корпоративних структур 

добувної галузі на економічну безпеку країн. 

 

Оцінка взаємозв’язку між діяльністю корпоративних структур, які 

функціонують у добувній галузі, та рівнем економічної безпеки країн світу має 

спиратися на відповідний методичний інструментарій. Однак окремої 

методики, яка б дозволяла оцінити вплив корпоративних структур добувної 

промисловості на стан економічної безпеки країни або врахувати показники 

діяльності відповідних підприємств при визначенні рівня національної 

економічної безпеки, не існує. Аналіз наукових досліджень, присвячених 

методам оцінки економічної безпеки, дозволяє виділити наступні підходи до 

визначення рівня економічної безпеки країни з позиції того, чим представлений 

показник економічної безпеки як об’єкт оцінки (рис. 1.4), а саме: 

- Визначення рівня економічної безпеки країни на основі оцінки окремих 

її індикаторів [11, 32, 103, 181]; 

- Комплексна оцінка рівня економічної безпеки країни [98, 126, 133, 134, 

136, 137], у тому числі визначення рівня економічної безпеки на основі оцінки 

рівня конкурентоспроможності національної економіки [15, 118]. 

Методичний підхід, заснований на оцінці окремих індикаторів 

економічної безпеки, передбачає застосування наступних методик оцінки 

економічної безпеки: спостереження основних макроекономічних показників і 

порівняння їх з пороговими значеннями (часто у якості порогових значень 

використовуються середньосвітові показники); оцінка темпів економічного 

зростання країни і динаміки їх зміни (у якості індикаторів, що характеризують 

темпи економічного зростання, також використовуються основні 

макроекономічні показники) [75, с.104; 89, с.59].  
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Рис. 1.4. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки 

країни 
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висновки там, де формалізовані критерії застосовувати практично неможливо. 

Водночас, ефективність застосування цих методів значною мірою залежить від 

кваліфікації експертів та кількості експертів, залучених до оцінки, а самі 

результати оцінки будуть досить суб’єктивними [27]. 

Також при оцінці окремих індикаторів економічної безпеки 

застосовуються методи оптимізації, які є формалізованими і використовуються, 

переважно, при аналітичному описі досліджуваних процесів для синтезу 

конкретного критерію економічної безпеки [27]. Застосування цього методу в 

сфері комплексної оцінки економічної безпеки країни є досить обмеженим, 

оскільки не дозволяє здійснити задачу оптимізації відносно великої кількості 

якісних параметрів економічної безпеки, що не мають чіткої кількісної оцінки. 

Індикатори економічної безпеки – це конкретні статистичні показники 

розвитку економіки країни, які  всебічно  характеризують явища і тенденції, що 

мають місце в економічній сфері. Аналіз досліджень вчених-фахівців та 

нормативно-правової бази з цього аспекту дозволяє виокремити наступні групи 

показників (індикаторів) економічної безпеки [15, 81, 97, 127, 128]: 

1. Показники економічного зростання – це найважливіші показники 

економічної безпеки. Серед них – основні відтворювальні макроекономічні 

показники загального плану (валовий внутрішній продукт, валовий 

національний продукт, національний дохід в абсолютному і відносному 

значеннях), а також динаміка і структура вітчизняного виробництва і доходу, 

обсяги і темпи промислового виробництва, галузева структура господарства і 

динаміка окремих галузей, обсяги і структура інвестицій та ін. 

2. Показники, що розкривають природно-ресурсний, виробничий, 

науково-технічний, інноваційно-технологічний та інші аспекти економічного 

потенціалу країни. Слід зауважити, що при оцінці стану науково-інноваційної 

діяльності застосовуються індикатори, які є поверховими ознаками 

інноваційності й відображають не розвиток, а потенціал, тобто міру здатності й 

готовності економічного суб’єкта до інноваційної діяльності [127]. 
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3. Показники, що характеризують різні параметри господарського 

механізму, передусім його динамічність, адаптивність, залежність від 

зовнішнього впливу. Сюди відносять показники рівня інфляції, дефіциту 

платіжного балансу, стабільності національної валюти (рівень доларизації, 

монетизації тощо), внутрішнього і зовнішнього боргів. 

4. Показники, що відбивають якість життя у країні. Головний серед них – 

ВВП, розрахований на душу населення. Саме він відображає загальний рівень 

економічного розвитку взагалі і через нього – якість, рівень і тривалість життя 

населення, здоров'я нації, забезпеченість продуктами харчування, рівень освіти 

тощо. Проте, існує думка, що використання індикаторів ВВП та інвестицій на 

одну особу не є коректним, оскільки не враховує обсяг і коефіцієнт 

завантаження капіталу [127]. В цю групу входять також показники доходів 

населення, рівня зайнятості і безробіття, стану довкілля, рівня криміногенності 

і злочинності. 

Водночас, ранжирування показників економічної безпеки держави може 

бути репрезентоване і в іншому плані. За масштабами відображення процесів і 

явищ показники-індикатори економічної безпеки можна поділити на 

загальноекономічні (всі головні показники динаміки і структури валового 

продукту і національного доходу); специфічні (характеризують конкретну 

економічну кон'юнктуру – показники інфляції, доходів населення, ринку праці 

тощо) і часткові, що використовуються для характеристики стану економічної 

безпеки на рівні певної сфери економіки або виду діяльності (наприклад, 

агропромисловий комплекс, оборонно-промисловий комплекс, сфера послуг 

тощо) [43]. 

Бобох Н., Пухтаєвич Г. відзначають, що найважливішими індикаторами 

економічної безпеки є: структура ВВП, обсяг і темпи розвитку промисловості, 

обсяг і динаміка інвестицій; природно-ресурсний і науково-технічний 

потенціали країни; ефективність використання ресурсів; 

конкурентоспроможність економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

темпи інфляції; рівень безробіття; якість життя: ВВП на одну особу, рівень 
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диференціації доходів; дефіцит бюджету та державного боргу; енергетична 

залежність; інтегрованість у світову економіку [11, 103]. 

Шлемко В. та Бінько І. пропонують такі індикатори, які характеризують 

економічну безпеку країни: ВВП, темп інфляції, дефіцит бюджету, рівень 

безробіття, економічне зростання, рівень та якість життя, енергетична 

залежність, інтегрованість у світову економіку, сальдо експорту-імпорту, стан  

демографічних процесів, державні втручання та зовнішні борги, рівень тінізації 

економіки [181, с.158]. 

Як зазначає Губенко І., перелік показників повинен забезпечувати, з 

одного боку, здійснення максимально достовірного аналізу, а з іншого – 

можливість швидкого одержання інформації та їхніх розрахунків. Особливу 

увагу слід зосередити на таких загальних індикаторах, як: ВВП, темп інфляції, 

дефіцит бюджету, середня заробітна плата, темпи економічного зростання, 

рівень тінізації економіки [32, с.56]. 

Чечель О.М. до внутрішніх показників стану економічної безпеки 

держави відносить: 

– природні (ступінь забезпеченості країни власними природними 

ресурсами, умови їх видобутку, транспортування); 

– техногенні (технічний стан основних виробничих фондів, наявність 

техногенних загроз, рівень техногенного ризику, наявність систем контролю і 

діагностики за станом техносфери) [148, c.305-306]. 

Чехович Г.Т.  для оцінки економічної безпеки країн та регіонів пропонує 

матрично-графічну модель – матрицю, трансформовану під реалії сучасного 

макроекономічного становища України і світу. На думку автора методики, 

перевагою представленої матриці є більш стислий, лаконічний та інформативний 

огляд показників економічної безпеки, а саме: 

1) обсяг та зростання ВВП країн; 

2) обсяг прямих іноземних інвестицій країн; 

3) обсяги зовнішнього боргу кожної окремої країни; 

4) робоча сила в країнах [147]. 
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З використанням запропонованої моделі автор методики розмежовує 

країни по дев’яти секторах, приналежність до яких визначає економічне 

становище країни, її місце на світовій арені і дає змогу визначити, яку 

стратегію слід обрати для ведення економічної політики держави з точки зору 

дотримання задовільного рівня економічної безпеки. Огляд вказаних 

показників дає можливість більш чітко сформулювати результат, виявити 

закономірності та надати подальші пропозиції для покращення економічних 

показників України, спираючись на опис її сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз [128, 147]. 

Серед зарубіжних досліджень одним з перших проектів з розробки базових 

показників економічної безпеки країни став «Барометр економічної 

кон’юнктури», запропонований у 1916 році Пірсоном У. і розвинутий у 

подальшому Мітчелом У. [218]. Вказана методика заснована на оцінці тих 

показників господарської діяльності, яким притаманні циклічні коливання. 

Алгоритм побудови барометру включає: очищення всіх обраних показників від 

довгострокового тренду і сезонних коливань; визначення точок циклічних 

мінімумів та максимумів для всіх очищених рядів; групування рядів за подібною 

циклічною поведінкою. Сьогодні система економічних індикаторів, що 

знаходиться в основі барометра економічної кон’юнктури, широко 

використовується Національним бюро економічних досліджень США для 

оцінювання розвитку економічної системи та прогнозування її кон’юнктури [69].  

Методика, запропонована де Ла Торе і Некаром Д., стала першою 

спробою комплексно дослідити економічну безпеку з урахуванням 

взаємозалежного впливу соціально-економічних і політичних факторів, які, в 

свою чергу, поділялися на внутрішні та зовнішні [203]. До внутрішніх факторів, 

які вказують на найбільш уразливі місця та характеризують економічний 

розвиток країни, віднесено наступні: чисельність і вікова структура населення; 

ВВП на душу населення; розподіл чистого доходу; природні ресурси галузевої 

структури й економічна диверсифікованість бізнесу; рівень продуктивності 

праці та безробіття; міграція населення; галузева й територіальна структура 
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економіки тощо. До зовнішніх економічних факторів, які об’єднують ступінь 

впливу зовнішніх обмежень на внутрішню економічну політику, включено: 

поточний платіжний баланс; цінову еластичність експорту й імпорту; зовнішній 

борг; валютний курс тощо [69]. Характерною рисою зазначеної методики стало 

обґрунтування впливу політичних факторів (класова гетерогенність, культурні 

та моральні цінності, гнучкість урядових інститутів, вплив опозиції, 

дотримання прав людини тощо) на економічну безпеку держави.  

Для країн Європейського Союзу Удовіч Б. пропонує оцінювати стан 

економічної безпеки національної економіки через дослідження динаміки 

«об’єктивних» (показники зайнятості та безробіття; показники бідності; 

розподіл доходів і освіта; клопотання про надання притулку та імміграція;  

платіжний баланс; стабільність курсу валюти та прямі іноземні інвестиції) та 

«суб’єктивних» критеріїв (задоволення рівнем життя населення ЄС; підтримка  

населенням розширення ЄС; особиста економічна безпека та введення євро 

новими країнами-членами ЄС) [236]. 

Проведене дослідження дозволило розвинути існуючі підходи до 

типологізації індикаторів економічної безпеки країни і запропонувати 

виділення наступних критеріїв класифікації та видів індикаторів: форма 

представлення відповідного індикатора (абсолютні та відносні), важливість 

індикатора для оцінки стану економічної безпеки, ступінь кореляції з рівнем 

безпеки (базові та додаткові), за ступенем однорідності (одиничні (аналітичні) 

та комплексні (синтетичні)). 

Отже, рівень економічної безпеки країни можна оцінити на основі 

моніторингу великої кількості індикаторів, які у кожному окремому періоді 

можуть змінюватися різноспрямовано. У такій ситуації забезпечити 

порівнюваність рівнів економічної безпеки за кілька періодів досить складно. 

Саме тому більш ефективними вважаються підходи, які дозволяють отримати 

інтегральну оцінку рівня економічної безпеки країни. Методики інтегральної 

оцінки національної економічної безпеки пропонується умовно поділити на дві 

групи: 
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1. Методи, які дозволяють отримати комплексне уявлення про стан 

економічної безпеки країни та перспективи розвитку ситуації у цій сфері за 

рахунок складання аналітичних описів, побудови моделей, сценаріїв тощо; 

2. Методи, які засновані на розрахунку інтегральних індексів економічної 

безпеки, що характеризують зміну рівня економічної безпеки країни в динаміці 

у порівнянні з пороговими значеннями [133]. 

Для оцінки рівня економічної безпеки країни широко використовується 

низка методів, які передбачають моделювання ситуацій у сфері економічної 

безпеки і засновані на використанні економіко-математичних моделей, 

статистичних, ігрових, імітаційних методів тощо. Найбільш часто 

використовуються: 

- метод аналізу і обробки сценаріїв, заснований на залученні 

висококваліфікованих фахівців-експертів та використанні сучасних засобів 

математичного моделювання. Застосування цього методу дозволяє сформувати 

сценарій економічної безпеки країни – документ аналітико-описового 

характеру, в якому відбивається логічна послідовність розвитку ситуації у сфері 

економічної безпеки в майбутньому на основі науково обґрунтованих гіпотез і 

положень. За результатами моделювання вихідні гіпотези і прогнози 

уточнюються та конкретизуються, а також з’являються нові варіанти сценаріїв 

економічної безпеки. Сценарний метод є ефективним при побудові систем 

підтримки та прийняття рішень для розв’язання задач забезпечення 

національної економічної безпеки (прогнозування та оцінка результатів 

управлінських рішень; аналіз ефективності заходів, що проводяться; вибір 

оптимального рішення) [27, с.70]; 

- теоретико-ігрові методи, які використовуються для аналізу конфліктних 

ситуацій у сфері економічної безпеки з метою прийняття управлінських рішень. 

Методи засновані на теорії ігор і застосуванні прикладної математики для 

вивчення моделей і методів прийняття оптимальних рішень в умовах 

конфлікту. У результаті застосування цих методів можна визначити, яку 
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стратегію економічної безпеки має застосувати країна, щоб при цьому не 

зашкодити потенційним конкурентам або противникам; 

- методи розпізнавання (класифікації) образів, що засновані на 

застосуванні методів математичної статистики, теорії ймовірностей, теорії ігор, 

теорії інформації, статистичної теорії зв'язку, таксономічних методів. Зазначені 

методи дозволяють перетворити вхідну інформацію щодо стану економічної 

безпеки країни (в якості такої інформації можна обирати конкретні параметри 

економічної безпеки) у вихідну, що представляє собою висновок про те, у 

якому стані знаходиться країна (наприклад, у зоні економічної безпеки, на межі 

економічної безпеки або за межами економічної безпеки); 

- методи багатовимірного статистичного аналізу (кореляційно-

регресійний, компонентний, факторний, кластерний, спектральний методи, 

аналіз часових рядів), які дозволяють визначати характеристики динаміки змін 

показників економічної безпеки, виявляти їх тенденції в минулому та 

розраховувати прогнозні значення на майбутнє [27, с.70]. Також зазначені 

методи дають змогу будувати регресійні моделі економічної безпеки і на цій 

основі визначати фактори, що найбільше впливають на рівень економічної 

безпеки країни; 

- методи теорії нечітких систем або множин, які представляють собою 

найсучасніші засоби дослідження складних проблем. Вони дозволяють 

формалізувати неточні, недосконалі, суперечливі знання про економічну 

безпеку, які використовують у своїх міркуваннях фахівці, за допомогою 

електронно-обчислювальних машин. Особливо цінним є використання 

зазначених методів при обробці даних щодо економічної безпеки країни, 

отриманих методом експертних оцінок [27, с.71; 75, с.104; 89, с.59]. 

Більш формалізованим є підхід, що передбачає розрахунок інтегральних 

індексів економічної безпеки. Незважаючи на велику увагу, яку приділено 

методикам інтегральної оцінки рівня економічної безпеки і вітчизняними, і 

зарубіжними науковцями, існуючі методики залишаються досить 

недосконалими. По-перше, різні автори обґрунтовують різні критерії відбору 
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індикаторів, які включено до інтегральної оцінки. По-друге, проблемним 

питанням є встановлення нормативних (порогових) значень відповідних 

індикаторів економічної безпеки. По-третє, у деяких методиках відсутні 

важливі індикатори, які можуть суттєво вплинути на стан економічної безпеки.  

Одна з методик визначення рівня економічної безпеки країни на основі 

інтегрального індексу базується на оцінці рівня конкурентоспроможності 

національної економіки. Так, згідно з Наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 9 жовтня 2013 року 

№ 1277, економічна  безпека  –  це стан національної економіки, який дає змогу 

зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу 

конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує 

здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання [98]. 

Відповідно, визначаючи економічну безпеку як сукупність умов, в 

українському законодавчому полі особливо наголошується на тому, що саме за 

таких умов зберігається здатність країни підтримувати 

конкурентоспроможність економіки, ефективно захищати національні 

економічні інтереси і протистояти зовнішнім економічним загрозам, повністю 

використовувати конкурентні переваги в міжнародному поділі праці [118, 

c.366]. Таким чином, згідно з цими визначеннями, основним критерієм оцінки 

рівня економічної безпеки держави є конкурентоспроможність національної 

економіки. Конкурентоспроможність країни відбиває певний рівень її 

продуктивності, який, у свою чергу, визначає рівень добробуту населення, 

прибутків від інвестицій, характеризує потенціал зростання економіки у 

довгостроковій перспективі. Конкурентоспроможність формується під впливом 

низки економічних, політичних і структурних чинників, які визначають умови 

ведення бізнесу в країні. Ретельний аналіз цього критерію дасть можливість 

провести оцінку і визначити загрози економічній безпеці [15]. 

Щорічно Всесвітній економічний форум (ВЕФ) проводить дослідження 

щодо рейтингу міжнародної конкурентоспроможності країн світу.  Ранжування 
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країн за індексом глобальної конкурентоспроможності відбувається на основі 

оцінки наступних параметрів: якість інституцій, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, охорона здоров’я і початкова освіта, вища освіта 

і професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність 

ринку праці, розвинутість фінансового ринку, технологічний рівень, розмір 

ринку, відповідність бізнесу сучасним вимогам, інноваційний потенціал. Таким 

чином, до розрахунку включено три блоки субіндексів: «Основні вимоги», 

«Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення», що 

характеризуються дванадцятьма параметрами, які представлено більш ніж 100 

змінними. 

Розрахунок індексу глобальної конкурентоспроможності відбувається 

шляхом зіставлення значень кожного з аналізованих показників та обчислення 

індексів по кожному із них. Згідно з отриманими результатами певній країні 

присвоюється місце в рейтингу, яке прямо пропорційне її балам, тобто чим 

вищі бали, тим вищий рейтинг країни серед інших країн світу, отже, тим вища 

її конкурентоспроможність. Відповідно до специфіки визначення індексу ВЕФ 

він перебуває в межах від 1 до 7. Окрім загального рейтингу 

конкурентоспроможності країни, визначаються також рейтинги по кожній групі 

факторів впливу на конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність країни 

відбиває певний рівень її продуктивності, який у свою чергу визначає рівень 

добробуту населення, прибутків від інвестицій, характеризує потенціал 

зростання економіки у довгостроковій перспективі. Конкурентоспроможність 

формується під впливом низки економічних, політичних і структурних 

чинників, які визначають умови ведення бізнесу в країні. Результати 

відповідного дослідження Всесвітнього економічного форуму дозволяють 

виявити перешкоди на шляху підвищення конкурентоспроможності з метою 

вироблення керівниками бізнесу та політичними лідерами країн ефективних 

стратегій для їх подолання і забезпечення сталого зростання [2]. 

Також оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності країн здійснює 

Міжнародний інститут розвитку менеджменту, Лозанна (IMD). Якщо ВЕФ 
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будує свої висновки на показниках, де тільки одна третина – це дані офіційної 

статистики країн, які підлягають вивченню, а дві третини – експертні оцінки, 

отримані шляхом опитувань, то рейтингування IMD здійснюється на основі 

зворотного співвідношення: дві третини – дані офіційної статистики й одна 

третина – результати експертних оцінок. В обох випадках статистичну базу 

беруть із офіційних міжнародних, національних і регіональних джерел. Оцінні 

ж дані збирають шляхом проведення опитування 4 тисяч менеджерів 

державного управління і бізнесменів із різних країн і компаній. Крім того, до 

розрахунку беруть дані за попередній п’ятирічний період, а їхня точність 

забезпечується співробітництвом між ВЕФ та IMD і великою кількістю 

корпоративних і індивідуальних партнерів – науковими і дослідними 

установами з усього світу. 

Проведене дослідження свідчить, що критерії оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності країни за своєю сутністю ідентичні індикаторам 

економічної безпеки та відповідно можуть бути застосовані для оцінки рівня 

останньої. 

В Україні оцінка економічної безпеки здійснюється з використанням 

офіційної методики, закріпленої «Методичними рекомендації щодо розрахунку 

рівня  економічної  безпеки  України»,  які  затверджені  наказом  Міністерства  

економічного розвитку і торгівлі України від 9 жовтня 2013 року № 1277 [98]. 

Згідно із зазначеною методикою, інтегральний індекс економічної безпеки 

складається з дев’яти середньозважених субіндексів, які характеризують 

складові економічної безпеки, а саме:  

виробнича безпека – це стан виробничої сфери країни, за якого 

забезпечується максимально ефективне використання наявних виробничих 

потужностей у країні, їх модернізація та розширене відтворення, зростання 

рівня інноваційності виробництва та підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки; 

демографічна безпека – це стан захищеності держави, суспільства та 

ринку праці від демографічних загроз, за якого забезпечується розвиток 
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України з урахуванням сукупності збалансованих демографічних інтересів 

держави, суспільства й особистості відповідно до конституційних прав 

громадян України; 

енергетична безпека – це стан економіки, що сприяє ефективному 

використанню енергетичних ресурсів країни, наявності на енергетичному ринку 

достатньої кількості виробників та постачальників енергії, а також доступності, 

диференційованості та екологічності енергетичних ресурсів; 

зовнішньоекономічна безпека – це стан відповідності 

зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що 

забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх 

економічних чинників та створення сприятливих умов для розвитку економіки 

завдяки її активній участі у світовому розподілі праці; 

інвестиційно-інноваційна безпека – це стан економічного середовища у 

державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в 

розширення виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного 

виробництва, інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою 

зростання ефективності, поглиблення спеціалізації національної економіки на 

створенні продукції з високою часткою доданої вартості; 

макроекономічна безпека – це стан економіки, за якого досягається 

збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій; 

продовольча безпека – це стан виробництва продуктів харчування в 

країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби кожного члена 

суспільства в продовольстві належної якості за умови його збалансованості та 

доступності для кожного члена суспільства; 

соціальна безпека – це стан розвитку держави, за якого держава здатна 

забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від віку, статі, 

рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу як найважливішої 

складової економічного потенціалу країни; 

фінансова безпека – це стан фінансової системи країни, за якого 

створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-
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економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків 

та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності 

фінансової системи країни. Фінансова безпека, у свою чергу, має такі складові: 

банківська безпека; безпека небанківського фінансового сектору; боргова; 

бюджетна безпека;  валютна безпека; грошово-кредитна безпека [98;127, с. 5]. 

Основними етапами розрахунку інтегрального індексу економічної 

безпеки та його складових відповідно до офіційної методики є наступні: 

- формування множини індикаторів безпеки;  

- визначення характеристичних (оптимальних, порогових, граничних) 

значень індикаторів;  

- нормування індикаторів;  

- визначення вагових коефіцієнтів; 

- розрахунок інтегральних індексів за окремими сферами економіки та 

інтегрального індексу економічної безпеки в цілому [98]. 

Відбір відповідних показників до переліку індикаторів економічної 

безпеки є вкрай важливим етапом оцінки, від якого залежить інформативність 

отриманих інтегральних індексів. Індикатори мають обиратися за принципами 

репрезентативності, достовірності та інформаційної доступності, повинні 

найбільш повно характеризувати кожен із субіндексів із урахуванням 

попередньо накопиченого досвіду оцінювання, напрацювань вітчизняних та 

зарубіжних науковців у сфері економічної безпеки, показників економічної 

безпеки, визначених профільними міжнародними організаціями [7, с.9].  

Поряд з офіційною існують і альтернативні методики інтегральної оцінки 

рівня економічної безпеки країни. Так, Сухороков А. та Харазішвілі Ю. 

запропонували використання мультиплікативної форми інтегрального індексу 

економічної безпеки, обґрунтували вагові коефіцієнти в розрізі складників 

економічної безпеки і здійснили апробацію цих підходів на прикладі оцінювання 

і прогнозування рівня економічної безпеки держави [126, с.21]. На їхню думку, 

вкрай важливим при відборі індикаторів економічної безпеки є правильне 

визначення їх кількості, оскільки достатньо велика кількість множинних 
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індикаторів для визначення рівня економічної безпеки з математичної точки зору 

ускладнює розрахункову частину та унеможливлює здійснення висновків і 

розробку прогнозних даних по кожному з показників [127]. 

Відповідно до запропонованої зазначеними науковцями методики, оцінка 

економічної безпеки має здійснюватися за наступним алгоритмом: 1) виявлення 

функціональних характеристик економічної безпеки держави; 2) виокремлення 

структурних складників економічної безпеки держави; 3) визначення 

номенклатури покажчиків (індикаторів) економічної безпеки; 4) встановлення 

нормативних значень індикаторів економічної безпеки; 5) моніторинг 

індикаторів, ієрархічне узгодження результатів та їх аналіз [126, с.17]. 

Науковці Інституту економіки промисловості НАН України зазначають, 

що концептуальні засади визначення стану та розроблення сценаріїв сталого 

розвитку країни, регіону будь-якого рівня або виду економічної діяльності 

включають наступні етапи:  

1) ідентифікація – інтегральне оцінювання динаміки сталого розвитку 

порівняно з інтегральними пороговими значеннями;  

2) стратегування – визначення стратегічних орієнтирів сталого розвитку 

до конкретного року з позицій економічної безпеки [102].  

Відповідно до запропонованого ними підходу, показником економічної 

безпеки промисловості слугує інтегральний індекс сталого розвитку 

промисловості, який включає соціальну, екологічну та економічну складові. 

При цьому інтегральний індекс розраховується  спочатку для кожної складової 

(згортка першого рівня), потім – для напряму розвитку (згортка другого рівня), 

а потім – для сталого розвитку промисловості в цілому (згортка третього рівня). 

Таким чином, дослідження методичних підходів до оцінки стану 

економічної безпеки країн показує, що жодна методика не дозволяє прямо 

врахувати вплив корпоративних структур добувної галузі на економічну 

безпеку держави. Опосередковане уявлення про масштаби впливу 

корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країни може 

дати інформація про те, наскільки враховуються показники діяльності 
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корпоративних структур добувної промисловості при розрахунку інтегрального 

індексу економічної безпеки. Так, діяльність корпоративних структур добувної 

галузі може впливати на окремі складові економічної безпеки, зокрема:  

виробничу (ступінь зносу основних засобів добувної промисловості, 

трудомісткість промислового виробництва у добувній галузі, рентабельність 

операційної діяльності підприємств добувної промисловості);  

енергетичну (частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних 

ресурсів держави, знос основних виробничих фондів підприємств паливно-

енергетичного комплексу, відношення інвестицій у підприємства паливно-

енергетичного комплексу до ВВП, запаси кам'яного вугілля); 

зовнішньоекономічну (питома вага сировинного та низького ступеня 

переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товарів); 

інвестиційно-інноваційну (питома вага підприємств, що впроваджували 

інновації, у загальній кількості підприємств добувної промисловості); 

макроекономічну (рівень «тінізації» економіки у добувній галузі); 

екологічну (обсяг викидів добувними підприємствами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, обсяг скидання забруднених зворотних вод у 

поверхневі водні об’єкти).  

Отже, 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. 

З урахуванням вищезазначеного можна запропонувати методичний підхід 

до оцінки впливу особливостей розвитку добувної промисловості на рівень 

економічної безпеки країни, що передбачає реалізацію таких етапів дослідження: 

По-перше, ідентифікація та систематизація показників розвитку добувної 

промисловості з урахуванням галузевої специфіки, зокрема, з врахуванням 
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високого ступеня концентрації галузі та діяльності корпоративних структур. 

Доцільним вбачається узгодження системи показників та їх класифікація 

відповідно до цілей та завдань забезпечення сталого розвитку як галузі, так і 

економіки країни в цілому. 

По-друге, кількісна та якісна оцінка закономірностей розвитку добувної 

промисловості на основі визначеної системи показників в контексті визначення 

характеру та специфіки впливу на рівень як економічного безпеки країни, так і 

окремих складових безпеки, зокрема промислової безпеки. 

По-третє, застосування інструментів статистичної оцінки взаємозв’язків з 

метою визначення найбільш суттєвих індикаторів розвитку добувної 

промисловості, динаміка яких демонструє найбільш високу кореляцію з 

індексами рівня економічної безпеки країни. 

По-четверте, розрахунок для окремих галузевих індикаторів, що 

визначають місце добувної промисловості в системі господарських зв’язків, 

діапазону порогових значень (критичних  та оптимальних) та їх узгодження зі 

специфікою варіації рівня економічної та виробничої безпеки. 

Таким чином, запропонований науково-методичний підхід дозволяє 

оцінити вплив конкретної галузі (зокрема, добувної) на рівень економічної 

безпеки країни шляхом проведення кількісної оцінки взаємозв’язків та 

визначення основних факторів (як стимулюючих, так і дестимулюючих), що 

впливають на формування відповідного рівня безпеки. Оцінка відповідного 

діапазону варіації критичних та оптимальних показників, що характеризують 

розвиток галузі, дозволятиме визначити відповідні умови забезпечення сталого 

розвитку та достатнього рівня економічної безпеки. Практичне застосування 

запропонованого методичного підходу дозволить визначити можливі напрями 

розвитку добувної промисловості за умови досягнення цілей сталого розвитку 

та оптимізації окремих галузевих індикаторів, що за певних умов сприятиме 

підвищенню рівня економічної безпеки країни.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. 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 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).  

2. Запропоновано розглядати економічну безпеку як поліструктурне 

явище та вертикально-інтегровану систему економіки, спрямовану на 

забезпечення сталого та збалансованого розвитку, формування адекватної 

системи протидії загрозам та захисту інтересів країни та її громадян, яка 

передбачає офіційно оформлену взаємодію відповідних суб’єктів декількох 

рівнів із розвинутою системою горизонтальних зв’язків. 

3. Обґрунтовано, що 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 

(локального, галузевого, національного, регіонального, міжнародного тощо), а з 

іншого, комплексу спільних дій суб’єктів різного рівня, які реалізуються на 

відповідному рівні у системі безпеки. 
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 4. Доведено, що стратегічним завданням економіки країни та одним з 

головних факторів її безпеки є мінерально-сировинне забезпечення, яке 

потребує формування обґрунтованої, виваженої мінерально-сировинної 

політики та стратегії використання ресурсів. Задля вирішення цього завдання 

розвинуто систему моделей мінерально-сировинного забезпечення (експортна, 

імпортна, ізоляційна, комбінована) за рахунок виокремлення нової моделі на 

засадах сталого розвитку, що ґрунтується на: 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; врахуванні екологічних 

наслідків розробки родовищ й відповідної екологізації гірничої галузі; розробці 

корпоративних соціальних ініціатив гірничо-видобувними компаніям тощо. 

5. Виділено мінерально-сировинну безпеку в системі національної 

безпеки країни, зазначено критерії її оцінки (загальноекономічні, 

зовнішньоекономічні та внутрігалузеві); визначено й охарактеризовано рівні 

загроз та ризиків національної сировинної безпеки; запропоновано включити до 

системи показників оцінки мінерально-сировинної безпеки країни такі 

індикатори, як: інтенсивність використання мінеральної сировини; 

ефективність використання мінеральної сировини та експортну квоту. 

6. На основі дослідження ресурсного забезпечення світогосподарського 

розвитку запропоновано систематизацію видів мінеральних ресурсів за рахунок 

виокремлення їх фізичних властивостей (можливості вилучення, ступеня 

розвіданості, якості та можливості прогнозування) та економічних потреб 

країни, зокрема, виділення категорії «промислові запаси», тобто балансових 

запасів за виключенням експлуатаційних втрат, а також розподілення ресурсів 

на групи за характером господарського використання. 

7. Розвинуто підходи до типологізації методик оцінювання рівня 

економічної безпеки країн світу за критерієм характеру об’єктів відповідної 
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оцінки і запропоновано виділяти: 1) методичні підходи, що базуються на оцінці 

окремих індикаторів економічної безпеки; 2) 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. До переліку індикаторів, крім традиційних показників, які 

поділяються на загальноекономічні, специфічні і часткові; природні та 

техногенні; внутрішні й зовнішні; об’єктивні й суб’єктивні; кількісні та якісні, 

запропоновано включити абсолютні та відносні; базові й додаткові; одиничні 

(аналітичні) та комплексні (синтетичні) параметри безпеки.  . 

8. Встановлено, що окремої методики, яка б дозволяла оцінити вплив 

корпоративних структур добувної промисловості на стан економічної безпеки 

країни або врахувати показники діяльності відповідних підприємств при 

визначенні рівня національної економічної безпеки, не існує. Врахування 

впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країни 

пропонується оцінювати 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.  

9. Запропоновано методичний підхід до оцінки впливу розвитку добувної 

галузі на рівень економічної безпеки країни, що передбачає: 1) ідентифікацію 

та систематизацію показників розвитку добувної промисловості з урахуванням 

галузевої специфіки; 2) кількісну та якісну оцінку закономірностей розвитку 

добувної промисловості на основі системи показників в контексті визначення 

характеру та специфіки впливу на рівень загальної економічного безпеки країни 

і окремих її складових, зокрема, промислової безпеки; 3) застосування 

інструментів статистичної оцінки взаємозв’язків з метою визначення найбільш 

суттєвих індикаторів розвитку добувної промисловості, динаміка яких 

демонструє найбільш високу кореляцію з індексами рівня економічної безпеки 
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країни; 4) розрахунок для окремих галузевих індикаторів, що визначають місце 

добувної промисловості в системі господарських зв’язків, діапазону порогових 

значень (критичних  та оптимальних) та їх узгодження зі специфікою варіації 

рівня економічної та виробничої безпеки. 

 

Основні положення дисертаційної роботи, що представлено у першому 

розділі, опубліковано у наукових працях [149, 152, 153, 159, 160, 169, 174]. 
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РОЗДІЛ 2 

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Добувна промисловість у ресурсному забезпеченні безпекового 

розвитку світового господарства. 

 

Аналіз, проведений у Розділі 1, показав, що загальносвітовою тенденцією є 

неухильне зростання чисельності населення, відповідне зростання споживання 

сировини. Разом з цими процесами відбувається й збільшення обсягів розвіданих 

запасів й видобутку мінеральної сировини, перш за все, за рахунок науково-

технічного прогресу, відкриття нових геолого-промислових об’єктів. 

Слід зазначити, що у 2016 році частка гірничо-видобувної промисловості 

у світовому ВВП складала 5,14%. Проте даний показник суттєво варіюється за 

країнами. Так, в окремих країнах (Кувейт, Лівія) частка видобувної 

промисловості у валовому виробництві сягає майже 60%. В Саудівській Аравії, 

ОАЕ, Катарі та Алжирі – від 20 до 30%. Більш ніж втричі перевищує частка 

видобувної промисловості середньосвітовий показник в Норвегії (15,5%), вдвічі 

– у Росії, ПАР, Канаді, Австралії. Майже 9% ВВП України формує видобувна 

промисловість. Видобувна промисловість Польщі, Бразилії та Білорусі також 

акумулює суттєву частку виробництва (більш ніж 5%) [238]. Більш детальні 

розрахунки розподілу країн на групи в залежності від частки видобувної 

промисловості в економіці (з використанням показників варіації), а також 

визначення оптимального рівня залежності економіки від видобувної галузі 

проведено у наступній частині роботи. 

 Загальний аналіз тридцятирічного розвитку видобувної промисловості 

(табл. 2.1) свідчить, що загальносвітове виробництво зросло майже на 80%, 

частка розвинутих країн при цьому зменшилася на 6%. Разом з цим, за останні 

20 років частка країни, що розвиваються, в світовому видобутку збільшилася на 

12,5%.   
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Таблиця 2.1 

Динаміка та структура світового виробництва мінеральної сировини 

за типами країн за 1985-2015 рр. 

Типи країн 

Виробництво корисних копалин, млн. т 

1985 
частка, 

% 
1995 

частка, 

% 
2005 

частка, 

% 
2015 

частка, 

% 

Зміни,% 

2015/1985 

Розвинуті 

країни 
3 250,1 33,64 3 690,2 34,27 4 152,7 30,14 4 728,1 27,38 145,5 

Транзитивні 

країни 
0 0,00 1 968,9 18,29 1 882,3 13,66 2 115,7 12,25 107,5 

Країни, що 

розвиваються 
6 390,5 66,14 5 033,7 46,75 7 570,2 54,95 10223,4 59,20 159,9 

Найменш 

розвинуті 

країни 

21,5 0,22 73,6 0,68 171,6 1,25 201,5 1,17 937,2 

Світ, в цілому 9662,1 100 10766,6 100 13776,8 100 17269,7 100 178,7 

Примітка. Складено автором на основі [227] 

 

Слід також окрему увагу приділити найменш розвинутим країнам 

(Ангола, Конго, Гвінея, Замбія, Камбоджа, Ємен, інші), їх частка хоч не така 

суттєва, проте абсолютний приріс видобутку корисних копалин за період 

аналізу склав 180 млн. т (937%).    

Добувна промисловість світового господарства характеризується двома 

глобальними компонентами: видобутком паливних ресурсів (вуглеводної 

сировини) та видобутком мінеральних непаливних ресурсів, основу яких 

складають металеві (залізні руди та руди кольорових металів) та нерудна 

(гірничо-хімічна, агрохімічна) сировина (рис. 2.1). Звісно, що потреби та спосіб 

життя людства, виробничі та побутові технології зорієнтовані на споживання 

вуглеводної сировини й потребують її видобутку у великої кількості. Проте 

сучасні проблеми стану навколишнього природного середовища свідчать про 

необхідність принципово нового підходу у використанні вуглеводів. 

Очевидна необхідність екологізації виробничих процесів, 

функціонування міських систем має стимулювати пошук нових ефективних 

джерел енергії та впровадження більш ощадних та безпечних технологій 

виробництва хімічної продукції, що, відповідно, повинно стримувати темпи 

зростання споживання нафти, природного газу та вугілля.   
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Паливні мінеральні 

ресурси

85%

Залізо та 

феросплави

9%

Кольорові метали

1%

Гірничо-хімічна 

сировина

5%

Непаливні 

мінеральні ресурси

14%

 
Рис. 2.1. Світове виробництво мінеральної сировини за макрогрупами у 

2016 р., % 

 

Отже, виробництво мінеральної непаливної сировини формує близько 

15% продуктивності добувної промисловості світу [227].   

Детального аналізу заслуговують сучасні тенденції регіонального 

розвитку видобувної промисловості. З 80-х років ХХ століття світова 

видобувна промисловість зазнала суттєвих трансформацій, зокрема, значно 

скоротилася частка європейського регіону й збільшилася частка країн Азії. 

Сучасну регіональну структуру видобутку мінеральної сировини та її зміну за 

30-ти річний період представлено на рис. 2.2. Для кількісної оцінки 

структурних змін у регіональному виробництві мінеральних ресурсів було 

використано такі статистичні характеристики, як квадратичний коефіцієнт 

структурних зрушень, що дає усереднену оцінку величині структурних змін, та 

коефіцієнт Гатева, який дозволяє оцінити інтенсивність (значимість) 

структурних змін у часі.  

Отже, за останні 30 років з 1985 по 2015 регіональна структура світового 

виробництва мінеральних ресурсів зазнала доволі суттєвих змін. В середньому, 

згідно коефіцієнту структурних зрушень, регіональний розподіл змінився на 

10,7%  порівняно з 1985 роком, в тому числі порівняно з 1995 – на 5% і майже 

не змінився (3,2%) порівняно з 2005 р. 
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Рис. 2.2. Регіональна структура світового видобутку  

мінеральної сировини за 1985-2015 рр.  

 

Масштаби розвитку видобувної промисловості зумовлені територіальними 

особливостями (географічним розташуванням, розмірами країни, природним 

скупченням корисних копалин, геологічними умовами, тощо), техніко-

економічними можливостями та споживчими потребами. Так, видобуток 

мінеральних ресурсів здійснює 204 країни світу (за даними ЮНКТАД), проте на 

долю лише 30 припадає 91,8% загальносвітового показника. П’ятірка 

найбільших за територією країн формує 57,6% продукції видобувної 

промисловості (Китай, США, Росія, Австралія, Індія) (таблиця 2.2) [227]. 

Аналіз розвитку видобувної промисловості показав, що у структурі 

обсягів виробництва мінеральних ресурсів в країнах – провідних продуцентах 

переважає вуглеводна сировина, що повністю корелюється із 

загальносвітовими процесами, які були описані у попередніх частинах роботи. 

Слід, також звернути увагу на те, що в окремих країнах-лідерах рейтингу 

висока частка у світовому ресурсному виробництві формується за рахунок 

видобутку непаливної сировини. Зокрема, суттєво вища, порівняно з 

1985-1995 

Кстр.зр. = 4,18 

Кгат = 0,14 

1985-2005 

Кстр.зр. = 7,57 

Кгат = 0,24 

1985-2015 
Кстр.зр. = 10,70 

Кгат = 0,33 
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загальносвітовим показником (19,4%) частка видобутку рудних та нерудних 

мінеральних ресурсів в Бразилії, Австралії, Україні, Туреччині. Доволі висока – 

у Малайзії та ПАР.  

Таблиця 2.2 

Рейтинг країн – найбільших виробників мінеральних ресурсів за 2016 р. 

№ Країна 

Всього 

мінерал. 

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 

21 Нігерія 147,96 0,84 147,81 1,00 99,90 0,15 0,01 0,10 

22 Колумбія 148,49 0,85 145,09 0,98 97,71 3,40 0,12 2,29 

23 Польща 146,46 0,83 140,32 0,95 95,81 6,14 0,22 4,19 

24 Алжир 138,38 0,79 134,73 0,91 97,36 3,65 0,13 2,64 

25 Малайзія 109,21 0,62 85,88 0,58 78,64 23,33 0,84 21,36 

26 Туреччина 106,72 0,61 56,23 0,38 52,69 50,49 1,81 47,31 

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

28 Великобританія 95,45 0,54 87,32 0,59 91,48 8,13 0,29 8,52 

29 Ангола 89,57 0,51 89,22 0,60 99,61 0,35 0,01 0,39 

30 Оман 82,06 0,47 75,09 0,51 91,51 6,97 0,25 8,49 

 Інші країни 1546,51 8,81 1246,59 8,44 80,61 299,92 10,74 19,39 

 Світ, в цілому 17559,93 100 14767,56 100 100 2792,37 100 100 
 

Отже, гірничодобувна промисловість є однією з провідних галузей 

світової економіки. За рівнем капіталізації вона займає п'яте місце в світі після 

банківського сектору, нафтогазової, фармацевтичної та комп'ютерної 

промисловості [105]. За даними міжнародного комітету з виробництва 
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мінеральних ресурсів, найбільші обсяги світового видобутку припадають на 

сировину для чорної металургії, а саме залізну руду та феросплави (рис. 2.3).  

  

Рис. 2.3. Виробництво окремих видів продукції світової гірничо-

видобувної промисловості 

 

За останні 40 років було використано близько половини залізних руд, 

видобутих за всю історію людства. В 3-5 разів збільшилось споживання різних 

металів, мінеральних добрив та інших корисних копалин. Разом з цим, 

промисловість стала використовувати багато нових руд, порід, мінеральних 

утворень, зокрема тих, що вироблені штучно з конкретними властивостями. 

Обсяг світового ринку металів (таблиця 2.3) на початку ХХІ століття 

демонструє велику кількість та різновиди використання металу у господарської 

діяльності. Щорічний приріст обсягів використання металів складає від 2 до 5% 

за різними групами [183]. 

Отже, незважаючи на постіндустріальну стадію розвитку багатьох країн 

світу, гірничо-видобувна промисловість залишається вкрай важливою галуззю 

світового господарства. Від розвитку гірничо-видобувної промисловості, 

наприклад, таких країн як Австралія та ПАР, залежить забезпечення 

мінеральними ресурсами розвинутих країн з недостатньою власною ресурсною 

базою. На частку цих країн припадає 14% світового видобутку й майже 50% 

світового експорту вугілля, відповідно 16 та 34% залізних руд, 21 та 44% 

марганцевих руд, 31 та 27% хромових руд, 23 та 25,5% свинцю, 16 та 6,5% 
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цинку, 49 та 60% титану, 33% виробництва та значна кількість експорту урану. 

Крім того, ПАР є найбільшим виробником й постачальником на світовий ринок 

платинових руд й ванадію. Австралія виробляє майже 40% світового обсягу 

бокситів. 

Таблиця 2.3 

Світовий ринок основних металів у 2015 р. 

Метал 
Світове 

виробництво, т 

Частка на ринку 

металів, % 

Ймовірна тривалість 

використання, років 

Залізо та и феросплави 

Залізо 1573002190 91,9630 Більш ніж 100 

Хром 13503250 0,7894 Більш ніж 100 

Кобальт 140713 0,0082 Більш ніж 100 

Марганець 18196702 1,0638 Більш ніж 100 

Молібден 264317 0,0155 31-60 

Нікель 2108627 0,1233 31-60 

Ніобій 91224 0,3295 Більш ніж 100 

Тантал 1551 0,0001 61-100 

Титан 7007510 0,4097 Більш ніж 100 

Вольфрам 88752 0,0052 31-60 

Ванадій 82794 0,0048 н/д 

Кольорові метали 

Алюміній 57869250 3,3832 Більш ніж 100 

Сурма 163256 0,0095 н/д 
Миш’як 36693 0,0021 н/д 
Вісмут 11940 0,0007 н/д 
Кадмій 22835 0,0013 До 30 

Мідь 19368181 1,1323 31-60 

Свинець 5020805 0,2935 До 30 

Літій 68349 0,0040 н/д 
Селен 3834 0,0002 н/д 
Цинк 13296477 0,7774 До 30 

Інші 123422 0,0072 н/д 

Всього 1710472672 100  

Дорогоцінні метали, кг 

Золото 3088043 9,8993 До 30 

Паладій 204913 0,6569 н/д 

Платина 189824 0,6085 Більш ніж 100 

Родій 23243 0,0745 н/д 

Срібло 27688651 88,7608 До 30 

Всього 31194674 100  

 

Щодо інших країн, слід відзначити, що гірничо-видобувна промисловість 

Китаю останні десять років розвивається прискореними темпами й вже стала 

однією з головних галузей економіки країни. В великих обсягах проводяться 

геологорозвідні роботи, результатом яких стало виявлення значної кількості 
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великих й унікальних родовищ. За видобутком вугілля, вольфраму та сурми 

Китай посідає перше місце в світі; марганцевих руд, ванадію та свинцю – друге. 

За експортом вольфраму, сурми, олова, ртуті Китай займає перше місце. За 

різними оцінками, запаси вольфрамових руд в країні в 2-4 рази більші, ніж 

сумарні запаси в інших країнах.   

Потенціал мінеральної сировини таких країн як Австралія, Канада й ПАР 

дозволяє стверджувати, що роль їх гірничо-видобувного сектору з часом буде 

зростати. Разом з цим, спостерігається й нарощування гірничопромислового 

виробництва й зсув лідерства за багатьма видами сировини в бік країн, що 

розвиваються. Зокрема, це стосується міді та молібдену (Чилі), бокситів 

(Гвінея, Ямайка, Бразилія), нікелю (Нова Каледонія), кобальту (ДР Конго, 

Замбія), олова (Індонезія, Болівія, Малайзія), танталу й ніобію (Бразилія), 

срібла (Мексика), фосфоритів (Марокко, Туніс) [183]. 

У той же час гірничодобувна промисловість залишається одним з 

головних чинників економічного зростання і соціального розвитку країн, які 

мають у своєму розпорядженні природні ресурси, що, зокрема, стосується й  

України. Отримання потенційних вигід від інтенсивного використання ресурсів 

можливо за умови довгострокового і відповідального підходу до розвитку 

галузі та її управління. 

Проте сучасна технологія видобутку та переробки корисних копалин 

недосконала та багатовідхідна. До навколишнього природного середовища 

потрапляють мільйони тон газо- і пароутворених, твердих та рідких відходів, 

що спричиняє загальне забруднення. За даними вчених, тільки 2% видобутої 

сировини перетворюється в кінцеву продукцію, решта 98% - повертається в 

природне середовище у вигляді відходів. При збереженні сучасного рівня 

споживання мінеральної сировини на душу населення, з урахуванням 

прогнозних оцінок щодо збільшення кількості населення до 10 млрд. у 2050 

році, обсяги споживання мінеральних ресурсів перевищать досягнутий рівень 

мінімум на 25% (без урахування можливого збільшення споживання в країнах, 

що розвиваються). 
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Вилучені з надр корисні копалини безпосередньо залучаються у 

технологічне виробництво або підлягають переробці за схемою: руда-

концентрат-метал-вироби. За такою послідовністю цінність продукції 

збільшується на порядок. Наприклад, за схемою бокситова руда-глинозем-

металевий алюміній, вартість кінцевої продукції в сотні раз вища за вихідну 

сировину. Так, 1 т алюмінію, яка отримана з 5 т бокситів, дорожче первинної 

сировини в 50 разів. 

Країни з розвинутою економікою споживають набагато більше 

мінеральних ресурсів, ніж виробляють. При цьому втрати корисних копалин під 

час видобутку й переробки в країнах, що розвиваються, суттєво вищі, а 

використання вторинної сировини значно нижче, ніж у розвинутих країн. У 

зв’язку з цим, Європейським банком реконструкції та розвитку вироблені 

принципи розвитку гірничодобувної промисловості [95], в яких приділяється 

увага питанням економічної стійкості, охороні навколишнього середовища, 

безпеці праці та вирішенню соціальних проблем. 

 Практичний досвід діяльності цієї галузі показує, що видобуток 

корисних копалин може мати також і негативні економічні, екологічні та 

соціальні наслідки, що призводить до зменшення стимулів щодо інвестування в 

промислові об'єкти, інфраструктуру, людський капітал, до ослаблення 

інституційної бази і систем управління. Принципи діяльності гірничодобувної 

галузі, на яких наголошує ЄБРР, полягають в розробці підходів до 

фінансування гірничодобувних проектів, забезпечення сталого розвитку 

гірничодобувного сектора, формування відповідального підходу до підвищення 

капіталізації компаній галузі. Отже, основні фрейми існування сучасної  

гірничо-видобувної промисловості слід сформулювати таким чином: 

розміри державної власності і масштаби державного втручання 

залишаються все ще доволі суттєвими, особливо щодо «стратегічної сировини»; 

концентрація в гірничодобувній галузі посилюється;  

доступ до ринків і торгівлі потребує поліпшення за рахунок усунення 

торгових бар'єрів; 
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інфраструктура вимагає покращення, насамперед, шляхом розвитку 

залізничної та автодорожньої мережі, а також комунальних служб;  

за рівнем технологічної оснащеності гірничодобувна промисловість 

характеризуються значною відсталістю, а гірничодобувні підприємства все ще 

використовують застарілі технології та методи видобутку корисних копалин; 

країни, які залежать від видобутку корисних копалин, відрізняються 

слабкістю інституційної бази і систем управління, а також меншою прозорістю; 

нормативно-правова база потребує зміцнення і приведення її до 

найкращих міжнародних стандартів. 

Слід зауважити, оскільки гірничодобувна галузь пов'язана з видобутком 

корисних копалин, то автоматично вона пов'язана з низькою часткою доданої 

вартості. У зв'язку з цим економіку гірничодобувних галузей прийнято 

протиставляти інноваційній економіці. Однак при цьому у такого 

протиставлення є обмеження, які визнаються сутністю сировинної економіки, а 

саме тим, що вона ґрунтується на забезпеченості певними природними 

ресурсами, а в структурі валового внутрішнього доходу суттєва частка 

забезпечується видобувною галуззю.  

Виходячи з економічної значущості галузі, слід наголосити, що економіка 

гірничодобувних галузей не повинна протиставлятися іншим економікам, 

наприклад, економіці знань. Цей висновок підтверджується відкриттям 

лауреата Нобелівської премії Бертіль Оліном. Його теорія відома як теорія 

співвідношення факторів виробництва і називається «теорія Хекшера-Оліна». 

Вона ґрунтується на наступних припущеннях: в кожній країні є характерна 

тільки для неї сукупність факторів виробництва (наприклад, запаси вугілля, 

кваліфікована робоча сила). Асортимент товарів, у виробництві яких 

спеціалізується країна, буде залежати від того, якими ресурсами для їх випуску 

вона володіє і відповідно має порівняльні конкурентні переваги у виробництві 

продуктів, для випуску яких інтенсивно використовуються ці ресурси (фактори 

виробництва), в яких країна не відчуває нестачі [31, c.281]. 
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Саме тому, вважаємо логічним й доцільним продовження аналізу в 

частині оцінки мінерально-сировинної безпеки країн – найбільших виробників 

мінеральної рудної сировини. Слід зазначити, що обсяги видобутку корисних 

копалин визначається їх поточним споживанням. Суттєві складські запаси 

мінеральної сировини (за винятком стратегічних), як правило не утворюють. 

Економічним показником вагомості гірничодобувної промисловості є грошові 

надходження, які створюються в галузі. Наприклад, в США вартість видобутої 

мінеральної сировини складала на початку ХХІ століття 1,4% ВВП, а вартість 

продуктів її переробки – 4,2%. Така ситуація повністю відповідає сучасній 

постіндустріальній стадії розвитку економіки країни.  

Отже, в роботі здійснена спроба оцінити мінерально-сировинну безпеку 

країн із значними мінеральними ресурсами та різними типами розвитку з 

позиції ефективного використання їх ресурсного потенціалу та необхідності 

впровадження нової моделі функціонування гірничодобувного комплексу, в 

контексті реалізації цілей сталого розвитку людства.  

В якості об’єкта дослідження обрано країни з розвинутою гірничо-

видобувною залізорудною промисловістю. Саме на залізо та феросплави 

припадає 65% світового виробництва мінеральних непаливних ресурсів 

(рис.2.1), до того ж металургійна галузь, як основний споживач залізорудної 

сировини, має високі темпи зростання (за 2000-2007 рр. близько 7% на рік – 

період інтенсивного зростання, за 2007-2016 рр. близько 2,5% – період 

відновлення). Основними продуцентами залізної руди в світі є такі країни: 

Австралія, Бразилія, Китай, Індія, Росія, ПАР, Україна, Канада, США, Іран, 

Швеція, Казахстан. Розвиток залізорудної промисловості 12 країн було оцінено 

за методологією, запропонованою у попередньому розділі роботи.  

Так, ґрунтуючись на інформаційних звітах міжнародних організацій 

[200], було сформовано базу даних для розрахунку інтегрального показника 

мінерально-сировинної безпеки (таблиця 1 додатку Б). В якості показників 

оцінки було обрано такі індикатори:  

виробництво мінеральних ресурсів на душу населення;  
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ресурсоємність економіки;  

ресурсоефективність економіки;  

забезпеченість необхідними мінеральними ресурсами; 

експортна квота;  

інтенсивність використання мінеральної сировини;  

співвідношення обсягів видобутку сировини й обсягів експорту продукції 

первинної та вторинної переробки (ефективність використання).  

Формули розрахунків запропонованих індикаторів наведено у п.1.1.   

Система одиничних показників, що враховувалася при побудові 

інтегрального показника рівня мінерально-сировинної безпеки країн, з 

диференціацією максимальних та мінімальних значень показників, що 

необхідні для їх подальшої стандартизації, за період 2016 р. наведена в таблиці 

2 додатку Б. 

Розрахунок стандартизованих значень параметрів, що незважаючи на їх 

різний зміст та одиниці виміру можуть бути поєднані у інтегральній оцінці, 

виконано за формулами: 

minmax

min

xx

xx
P

ij

ij



                                  (2.1) 

minmax

max

xx

xx
P

ij

ij



                                  (2.2) 

Слід визначити, що різні підходи щодо оцінки стандартизованих значень 

обумовлені різним напрямом впливу одиничних параметрів на підсумкову 

інтегральну оцінку безпеки. 

В тому випадку, якщо збільшення величини одиничного параметру, що 

розглядається, призводить до збільшення самого інтегрального показника, він є 

показником стимулятором та для приведення його до порівнювального вигляду 

використовується формула (2.1). Навпаки, якщо за умови зростання величини 

одиничного параметру підсумкова інтегральна оцінка зменшується, показник є 

дестимулятором та відповідно стандартизується за формулою (2.2). Отже, 

доцільно попередньо класифікувати показники відповідно їх впливу на 
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підсумкову інтегральну оцінку стану мінерально-сировинної безпеки країни 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Класифікація індикаторів за напрямком впливу на інтегральну оцінку 

мінерально-сировинної безпеки країни 

№ Показник стимулятор/дестимулятор 

1. 
Виробництво мінеральних ресурсів на душу 

населення 
(стимулюючий) 

2. Ресурсоємність економіки (дестимулюючий) 

3. Ресурсоефективність економіки (стимулюючий) 

4. 
Забезпеченість необхідними мінеральними 

ресурсами 
(стимулюючий) 

5. Інтенсивність використання мінеральної сировини (дестимулюючий) 

6. Експортна квота 
(дестимулюючий)/ 

(стимулюючий) 

7. Ефективність використання мінеральних ресурсів (стимулюючий)
 

 

Розраховані стандартизовані значення наведені в таблиці 3 додатку Б. 

Розрахунок інтегральної оцінки проводився за наступною формулою: 

77654321  SISISISISISISISIMR
              (2.3) 

де SImR – індекс мінерально-сировинної безпеки країни,  

SI1 – субіндекс, що є індикатором виробництва мінеральних ресурсів на 

душу населення в країні, 

SI2  – субіндекс, що є індикатором рівня ресурсоємності економіки, 

SI3 – субіндекс – індикатор рівня ресурсоефективності економіки, 

SI4 – субіндекс, шо визначає рівень забезпеченості необхідними 

мінеральними ресурсами, 

SI5 – субіндекс, що є оцінкою інтенсивності використання мінеральної 

сировини, 

SI6  – субіндекс, що виступає оцінкою рівня експортної квоти, 

SI7 – субіндекс, що виступає критерієм ефективності використання 

мінеральних ресурсів. 
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Всі субіндекси було введено до інтегрального показника з рівними 

статистичними вагами. 

В результаті проведених розрахунків було отримано рейтинг окремих 

країн світу – найбільших виробників залізної руди за рівнем запропонованого 

інтегрального показника мінерально-сировинної безпеки (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Інтегральний індекс мінерально-сировинної безпеки країн 

Примітка. Розраховано автором. 

 

Отримані результати свідчать про те, що у досліджуваній сукупності 

країн інтегральний індекс має суттєву варіацію. Слід також зазначити, що на 

відміну від переважної більшості схожих інтегральних показників, даний індекс 

не можна інтерпретувати з позиції «чим вищий, тим краще», оскільки у випадку 

з ресурсозбитковими країнами надмірним рівень може свідчити про критичну 

залежність економіки від продукції галузі, а також характеризувати ресурсну 

економіку як неефективну, відсталу, доіндустріальну. Тому ми пропонуємо 

визначити критерії (на основі додаткових розрахунків квартилів розподілу, з 

використанням середньої та квадратичних відхилень), розподілити країни на 4 

групи: з відносно високим рівнем безпеки, з рівнем вище середнього, нижче 
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середнього та відносно низьким; визначити нижні та верхні критичні й 

оптимальні значення для отриманих сукупностей (рис.2.5).     

 

Рис. 2.5. Розподіл країн за рівнем мінерально-сировинної безпеки 

 

Так, у першу групу з відносно високим рівнем безпеки увійшли такі 

країни, як: Австралія, Росія, США. Найвищий індекс (з суттєвим відривом від 

інших країн) має Австралія, що є цілком логічним, адже саме ця країна 

відноситься до категорії ресурсоефективних розвинутих економік. Високий 

інтегральний показник цієї країни забезпечується найкращими 

характеристиками за майже всіма індикаторами, окрім субіндексу, що 

характеризує ефективність використання мінеральних ресурсів. Це свідчить про 

те, що австралійське металургійне виробництво спрямоване на потреби 

вітчизняного машинобудівного комплексу й задовольняє його потреби, що з 

позиції постіндустріального сталого розвитку є цілком виправданим.  

Майже аналогічна ситуація спостерігається і в США. Найвища 

ресурсоефективність й найнижча ресурсоємність, великі обсяги експорту 

переробленої продукції забезпечують країні доволі високий показник 

мінерально-сировинної безпеки. Щодо Росії, то це єдина економіка в цієї групі, 

що не є розвинутою, але й до категорії ресурсонеефективних її не можна 
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віднести, адже згідно проведеному дослідженню 3 з 7 індикаторів оцінки мають 

найвищі значення (субіндекси 4,5,7), до того ж доволі низький показник 

ресурсоємності економіки свідчить про зрушення в бік покращення й 

диверсифікації структури ВВП.     

Другу групу (індекс вище середнього) склали Україна, Швеція та Канада. 

В даній групі суттєві відхилення має показник України, його високі 

характеристики забезпечено, на відміну від інших учасників групи, суттєвими 

запасами та виробництвом сталевої продукції, що в запропонованій системі 

індикаторів характеризуються як стимулятори, проте не є прогресивними 

показниками в контексті необхідності забезпечення сталого розвитку. Сталий 

розвиток найбільше характеризують ресурсоємність та ресурсоефективність, а 

за цими субіндексами Україна має найнижчі показники.   

Найбільш однорідною, щодо отриманих результатів, виявилась третя 

група (індекс нижче середнього), яку сформували Казахстан, Бразилія, ПАР. 

У четверту групу з відносно низьким рівнем безпеки увійшли Іран, Індія, 

Китай. Китай, як і Україна, має дуже низькі показники ресурсоефективності та 

високу ресурсоємність економіки, до того ж і власні потреби країни 

перевищують  потенційні можливості гірничодобувної галузі, що відповідно, 

демонструють найнижчі показники субіндексів 4,5,6, які характеризують 

забезпеченість, інтенсивність використання та експортну квоту. 

Отже, проведений аналіз рівня мінерально-сировинної безпеки країн-

найбільших виробників залізорудної сировини, за запропонованою системою 

індикаторів, виявив суттєві розбіжності у наборі факторів впливу, що 

відповідно потребує розробки більш детальних мінерально-сировинних 

моделей їх розвитку, з урахуванням інноваційного, технологічного, 

екологічного та інших чинників. 

Тенденції розвитку світового ринку залізної руди, за даними World Steel 

Association [231], свідчать, що в усьому світі виробництво залізної руди в 2017 

році збільшилося на 20 млн. т порівняно з 2016 роком, збільшившись на 30 млн. 

в 2016 р., починаючи з 2015 р. Упродовж 5-річного періоду з 2012 по 2016 рр. 
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світове виробництво залізної руди збільшилося на 280 млн. тонн. Виробництво 

залізної руди з Австралії та Індії, провідних виробників залізної руди в усьому 

світі, відповідно, збільшилося на 90 млн. тонн з 2015 по 2016 рр. та на 30 млн. 

тонн з 2016 по 2017 р., тоді як виробництво з Китаю, третього виробника в 

рейтингу, зменшилося на 27 млн. тонн та 13 мільйон тонн. Світовий ринок 

чорної металургії намагається втримувати баланс після постійного надлишку 

виробництва сталевої продукції з Китаю та залізної руди з Австралії та 

Бразилії. За прогнозом, споживання залізної руди зросте з 1,52 млрд. тонн в 

2016 році до 1,55 млрд. тонн у 2018 р. 

Незважаючи на глобальне збільшення виробництва, 27 з 50 провідних 

країн-виробників залізорудної сировини зменшили виробництво. Глобальне 

виробництво сталі в 2017 році зросло не суттєво. Виробництво залізної руди від 

провідних гірничодобувних компаній світу збільшилося, а дрібні виробники не 

підтримали таку тенденцію. Країни Західної Африки, які зазнали впливу вірусу 

Еболи, зокрема Сьєрра-Леоне, продовжували стикатися з труднощами при 

виробництві залізної руди внаслідок зниження цін та дефіциту робочої сили. 

Протягом останнього десятиліття попит і ціни на сировинні товари в світі 

в основному визначалися безпрецедентним зростанням китайської економіки. У 

середньостроковій перспективі успішний розвиток гірничодобувної галузі як і 

раніше буде залежати головним чином від Китаю [29]. На частку Китаю 

припадає приблизно 40% світового попиту, зокрема 40% попиту на мідь, 70% - 

на залізну руду. До того ж 12 з 40 найбільших гірничодобувних компаній є 

китайськими, тому роль цієї країни не можна недооцінювати. Однак сьогодні 

вже не можна розраховувати на те, що один тільки Китай зможе стимулювати 

активне зростання галузі. 

Згідно з прогнозами, зростання ВВП Китаю піде на спад і темпи 

зростання коливатимуться на рівні 6% в рік в період до 2020 року, що являє 

собою значне зниження в порівнянні з темпами зростання в останні 

десятиліття. Однак, як видно з показників ВВП, в економіці Китаю зберігається 
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зростання, і вона, як і раніше, буде мати вирішальне значення для розвитку 

гірничодобувної галузі. 

Роль добувної промисловості в сучасному розвитку країн визначається 

роллю окремої сировини у виробництві, забезпеченні внутрішніх і зовнішніх 

потреб, економічної безпеки держави. Спостерігається перевищення пропозиції 

окремих сировинних товарів над попитом. Це призводить у ряді випадків до 

сировинної кризи в країнах, що розвиваються, з вузькою сировинною 

спеціалізацією, оскільки експорт сировинних ресурсів забезпечує їм від 50 до 

100% експортних доходів.  

У такій ситуації вихід спеціалісти [114, с.181] вбачають в укладанні 

довгострокових міжнародних контрактів, у яких експортеру забезпечується 

стабільний збут, а імпортеру – гарантоване регулярне постачання. На 

довгострокові контракти припадає близько 30% світового сировинного 

експорту, при цьому на природний газ – 100%, мідні, олов'яні, свинцево-

цинкові концентрати – 90%, кам'яне вугілля – 75%, залізну руду – 60%, 

марганцеву руду – 30%; купівля-продаж сировинних товарів тісно пов'язана з 

постачанням інших видів товарів, є частиною комерційних операцій, складних 

видів зовнішньоекономічного співробітництва (техніко-економічного, науково-

технічного), великомасштабних угод на компенсаційній основі. 

Отже, аналіз світових тенденцій розвитку гірничодобувної промисловості 

свідчить про те, що найважливішими напрямками її розвитку мають бути:  

 створення новітніх технологій прогнозування та оцінки мінерально-

сировинного потенціалу, що дозволять скоротити час й знизити витратність 

геологорозвідувального процесу; 

 перехід від екологічно й соціально небезпечних методів відкритого та 

підземного видобутку до гірничотехнологічних; 

 створення високоефективних технологій комплексної переробки 

мінеральних руд середньої та низької якості, а також техногенної сировини; 

 розробка комплексних безвідходних замкнутих систем збагачення й 

отримання кінцевого продукту; 
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 створення принципово нових технологій переробки мінеральної сировини, 

зокрема, з використанням біоорганізмів, плазмохімічних реакцій, тощо; 

 освоєння нових глибоководних родовищ корисних копалин. 

Таким  чином, використання нових технологій допоможе не тільки 

докорінно змінити уявлення про кількісні та якісні характеристики мінерально-

сировинного потенціалу, а й суттєво покращить стан навколишнього 

середовища, що необхідно людству не менш ніж забезпечення ресурсних потреб. 

Отримані теоретичні і практичні результати поглиблюють галузево-

економічний напрямок вивчення ресурсно-господарських світових систем, 

використовуються для оцінювання мінерально-сировинної безпеки країн та 

обґрунтування оптимізаційних моделей ресурсного забезпечення сталого 

розвитку при розробленні стратегії збалансованого розвитку територій, виборі 

перспективних напрямків функціонування корпоративних структур добувної 

галузі, забезпеченні ефективного використання місцевої мінеральної сировини, 

утилізації гірничопромислових відходів тощо.  

Довготермінові концепції (моделі) розвитку мінерально-сировинної 

безпеки країни потребують системного підходу, що передбачає: постановку 

мети і формулювання головних завдань; деталізовану оцінку мінерально-

сировинного потенціалу країни; розробку системи оціночних і комплексних 

карт, прогностичні оцінки показників роботи компаній гірничодобувної галузі, 

оцінку потенційних інвестиційних можливостей добувної промисловості, 

обґрунтування пропозицій і рекомендацій, необхідних для збалансованого 

вирішення екологічних і соціально-економічних проблем розвитку країни, 

обґрунтування та прийняття оптимізаційних рішень, спрямованих на 

покращання екологічної ситуації у районах проведення гірничих робіт, 

моніторинг еколого-захисних заходів та наслідків їх реалізації, еколого-

прогностичні дослідження; практичну реалізацію конструктивно-географічних 

розробок та пропозицій.  
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2.2. Особливості функціонування корпоративних структур добувної 

галузі світового господарства. 

 

Аналіз функціонування корпорацій світової добувної промисловості  

показав, що у 2016 році, після глибокої кризи, яка практично повністю 

зупинила роботу добувної галузі, корпоративні структури цієї сфери, нарешті, 

почали отримувати прибутки. У 2016 році після тривалого застосування 

стратегії, що була спрямована на скорочення інвестицій, розвідувальних робіт і 

кадрових ресурсів, найбільші в світі гірничодобувні компанії змінили вектор 

розвитку. Вони знизили рівень заборгованості, зміцнили баланс і реалізували 

необхідне знецінення. 

Аналіз показників розвитку великих корпоративних структур світової 

добувної промисловості свідчить про відновлення після довготривалої кризи. 

Швидке зростання цін на сировинні товари у 2016 році дало можливість 

змінити ситуацію щодо вартості ринкової капіталізації 40 найбільших за цим 

показником гірничодобувних компаній. Проте, якщо не брати до уваги оцінку 

вартості, інші фактори, які свідчили б  про те, що компанії  добилися істотного 

прогресу за рік, поки що відсутні. 

У першому кварталі 2016 року основні показники розвитку мали 

тенденцію до поліпшення, що стало позитивним зрушенням для індустрії. 

Протягом року спостерігалося підвищення цін «спот» на сировинні товари і 

відповідно ринкової капіталізації 40 найбільших гірничодобувних компаній, 

через те, що ці два найважливіших маркери історично тісно взаємопов'язані. 

Незважаючи на те, що ціни ще не повернулися на докризовий рівень 2011 року, 

спостерігається тенденція до вступу в фазу пожвавлення. Ключовим фактором 

сталого пожвавлення в галузі є впевненість у тому, що керівники 

корпоративних структур не повторять помилки останнього циклу підйому 

ринку: закупівлі сировини за високою ціною, збільшення виробництва за 

рахунок низькорентабельних і дорогих проектів, а також визнання значного 

знецінення при зниженні цін на сировинні товари. 
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Результативні показники  2016 року свідчать про повернення компаній зі 

списку топ-40 до позитивної рентабельності: сукупний чистий прибуток за 2016 

рік склав 20 млрд. дол. США, якщо порівнювати з 2015 роком, коли сукупний 

збиток склав 28 млрд. дол. США. Щодо показників оцінки вартості, то вони  

теж збільшилися, особливо для традиційних видобувних компаній, навіть 

незважаючи на те, що ціни на сировинні товари не зросли. Добувна галузь ще 

дуже далека від пікових показників попередніх циклів, однак компанії змогли 

скорегувати стратегії розвитку і відновити зростання. 

 

Рис. 2.6.  Динаміка ринкової капіталізації топ-40 гірничодобувних 

компаній світу в порівнянні з динамікою скоригованого індексу цін у 2004-

2016 рр. (млрд. дол. США) 

 

Позитивною тенденцією, яка також свідчить про вихід галузі з кризового 

становища, є відновлення вкладення інвестицій. Показники відношення ціни 

акції до прибутку на акцію не є індикаторами майбутніх результатів, але вони 

відображають очікування інвесторів щодо збільшення прибутковості. 

Незважаючи на те, що в 2015 році топ-40 гірничодобувних компаній світу 

понесли істотні збитки, їх прибуток за вирахуванням витрат від знецінення в 

період 2015-2016 рр. збільшився. За оцінками експертів, інвестори схильні 

вкладати інвестиції в добувні компанії після того, як світові ціни на сировинні 
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товари стабілізувалися. В результаті, показники відношення ціни акції до 

прибутку на акцію повернулися до позитивних значень. Таким чином, можна 

зробити висновок, що,  ймовірно, нижча точка економічного циклу мала місце у 

2015 р. і можна очікувати подальшого зростання прибутку у наступні роки. 

Під час останньої кризи на ринку сировинних товарів у 2012 р. втрата 

довіри до галузі найвиразніше проявилася в скороченні розриву між сукупною 

чистою балансовою вартістю та ринковою вартістю. Найгостріший етап кризи 

припав на 2015 рік [215], коли вартість чистих активів в сукупності практично 

дорівнювала ринковій капіталізації компаній топ-40 добувної промисловості. 

У 2016 р. ринкова капіталізація знову стала перевищувати вартість чистих 

активів, позитивна різниця між цими двома показниками збільшилася вперше 

після 2010 р. та склала приблизно 220 млрд. дол. США. Дана тенденція була 

підкріплена знеціненням активів компаній добувної промисловості, яке склало 

за останні п'ять років 204 млрд. дол. США, в тому числі 53 млрд. дол. США 

тільки за 2015 р. У 2016 році ринкова капіталізація 40 найбільших компаній 

галузі в цілому збільшилася на 45% і досягла 714 млрд. дол. США, 

наблизившись до рівня 2014 року. Важливу роль в цьому зіграло підвищення 

цін на сировинні товари. 

Однак слід зазначити, що  підвищення оцінок вартості відбувалося при 

недостатньо сприятливому рівні цін «спот» на залізну руду. При цьому серед 

найбільших компаній галузі чотири забезпечують майже 50%-ве підвищення 

загальної ринкової капіталізації, і кожна з них залежить від залізної руди:  BHP 

Billiton Limited (BHP); Rio Tinto Limited (Rio Tinto); Glencore Plc (Glencore);  

Vale S.A. (Vale). 

Три компанії, збільшення ринкової капіталізації яких в 2016 році у 

відсотковому відношенні виявилося найбільш значним, – це Anglo American Plc 

(Anglo), Fortescue Metals Group Limited (Fortescue) і Teck Resources Limited 

(Teck). Anglo і Fortescue володіють найбільшими залізорудними активами. А 

Teck Resources Limited володіє значними металургійними, вугільними та 

мідними запасами. 
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Збільшення вартості компаній з країн, які традиційно займаються 

видобутком, було більш вагомим і склало 86% від загального зростання 

ринкової капіталізації. Китайські компанії не продемонстрували значного 

підйому через збільшення цін на сировинні товари. Дана тенденція може бути 

пов'язана з тим, що вони менш чутливі до змін ціни та їх інвестиційна база  

менш ліквідна (обмежена кількість інвестиційних альтернатив), оскільки їх 

можливості здійснення інвестицій за кордоном обмежені. 

У сфері видобутку залізної руди, як було зазначено у попередньому 

параграфі, Австралія є очевидним лідером з країн – провідних продуцентів 

видобувної промисловості. На неї припадає 47% від світового бюджету, що 

виділяється на видобуток металу і становить 454 млн. дол. США. Відповідно до 

тенденції минулого року по іншим кольоровим металам в цьому сегменті 

спостерігалося значне зниження до рівня 2015 р. (приблизно на 47%) [215]. 

Таке зниження пояснюється рядом причин, і з урахуванням великого обсягу 

резервів та відсутності стабільного попиту в довгостроковій перспективі, 

можливості для надходження інвестицій в цій сфері значно обмежені. 

На частку мінеральних ресурсів припадає 26% всього австралійського 

експорту [197]. Гірничорудний інвестиційний бум в Австралії почався в 2003 р., 

коли ціни на залізну руду і вугілля на міжнародних ринках зрушили з мертвої 

точки. До цього, в період з 1992 по 2003 рр., ціна тонни залізної руди, 

наприклад, коливалася в межах 12-13 дол. США. За наступні вісім років ціна 

руди зросла, склавши на піку 183 дол. США за тонну. Зростання ціни було 

обумовлено попитом, що збільшився на мінеральні ресурси в Китаї та інших 

азіатських країнах. 

Австралійські добувні компанії швидко зорієнтувалися в ситуації, що 

склалася, і перенаправили одержаний прибуток в розробки нових родовищ і 

інфраструктурні логістичні проекти. Загальний обсяг інвестицій у добувну 

промисловість виріс з 3 до 8% ВВП Австралії. Цей стрибок і називають 

гірничорудним інвестиційним бумом. Від сприятливої цінової кон'юнктури на 

сировинних глобальних ринках виграли також компанії інших галузей 
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економіки Австралії. Це дало можливість австралійським компаніям в період,  

коли більшість країн світу постраждала від глобальної фінансової кризи 

наприкінці  2000-х років, опинитися в переліку небагатьох держав, які не 

відчули на собі її негативного ефекту. Ціна на залізну руду в лютому 2008 р. 

становила 60 дол. США/т, через рік виросла до 71 дол. США, а в лютому 

2010 р. досягла 137 дол. США/т. Протягом останніх 13 років тільки через 

неефективне використання бюджетних коштів Австралія щорічно втрачала від 

1 до 2% ВВП, згідно з недавнім дослідженням МВФ. Надра країни належать 

державі, але вона видає ліцензію на їх розробку приватним компаніям. 

Натомість отримує відрахування у вигляді податку на прибуток. Грошей в 

бюджет надходило настільки багато, що вони часто витрачалися на гучні 

рекламні кампанії або інші малоефективні, але дорогі заходи під патронатом 

уряду. В Австралії так і не був створений національний фонд добробуту, як це 

було зроблено в Норвегії. Кошти цього фонду можна було б використовувати 

вже після того, як ціна або попит на корисні копалини впаде. У той же час 

добувна галузь продовжує заробляти мільярди і залучати нових інвесторів. 

Власник індійської добувної компанії Adani Гаутам Адані оголосив на початку 

червня 2016 р. про досягнення угоди з австралійським урядом на розробку 

найбільшого в світі вугільного кар'єру. Сума інвестицій з індійської сторони 

складе 16 млрд. дол. США, обсяг запланованого видобутку – 60 млн. т вугілля 

на рік. В рамках проекту буде прокладена залізниця до узбережжя, 

побудований новий порт, створено 10 тис. нових робочих місць. Крім 

інфраструктури Австралія отримає близько 15 млрд. дол. США у вигляді 

податкових надходжень і роялті. 

Жорсткість екологічних вимог, закриття великої кількості вироблених 

родовищ, погіршення кон'юнктури світових сировинних ринків знижують 

привабливість австралійського видобувного сектора. Але про кінець 

гірничодобувного інвестиційного буму говорити поки дуже рано. 

Ще одним лідером в сфері видобутку корисних копалин є Канада. Питома 

вага гірничодобувної промисловості в ВВП  Канади в 2016 р.  склала 7,9% (або 
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132,7 млрд. кан. дол.), а в виробничому секторі економіки – 27%. Чисельність 

зайнятих в галузі становить 326,8 тис. осіб (1,8% в цілому по економіці). 

Видобуток залізної руди в 2016 р. склав 47,1 млн. т., а її вартісний обсяг досяг 

3,75 млрд. кан. дол. (в 2015 р – 2,85 млрд. кан. дол.). Виробництво нікелю в 

2016 р. збільшилася до 227,4 тис. т. (в 2015 р – 225,4 тис. т.), в вартісному 

виразі впало до 2,8 млрд. кан. дол. (3,4 млрд. кан. дол. у 2015 р.). Видобуток 

міді в 2016 р. незначно зріс до 702,3 тис. т (в 2015 р. – 697,3 тис. т.). У 

вартісному виразі впав до 4,45 млрд. кан. дол. (в 2015 р. – 4,9 млрд. кан. дол.). 

Серед п’ятдесяти найкрупніших видобувних компаній світу дев’ять – 

канадських.   

 Канадські фондові біржі продовжують лідирувати на світових ринках 

гірничодобувної промисловості. У 2016 році, за даними TMX Group і S&P 

Global Market Intelligence, приблизно 57% від світового обсягу фінансування в 

гірничодобувній галузі було залучено через TSX і TSX-V. 

З метою забезпечення доступу до природно-сировинних ресурсів 

китайські компанії купують зарубіжні добувні компанії або права на 

експлуатацію родовищ. При цьому найбільший інтерес викликають 

слаборозвинені країни, що володіють багатими запасами природних ресурсів 

[213]. Так, з метою стабільного забезпечення економіки КНР енергоносіями, 

китайськими компаніями було придбано родовища нафти в Перу, Венесуелі, 

Іраку, Судані, Казахстані, а також досягнуто домовленості про заснування 

спільних нафтовидобувних і нафтопереробних підприємств в ряді інших країн, 

таких як Туркменістан. Наприклад, «Сhina National Petroleum corporation» 

придбала за 4,2 млрд. дол. США нафтопереробну фірму «ПетроКазахстан», та 

отримала завдяки даній угоді не тільки стратегічного положення в самому 

Казахстані, а й помітно зміцнила свої позиції на світовому ринку. Характерно, 

що компанії КНР часто не стільки зацікавлені в якнайшвидшій розробці 

родовищ, скільки в резервуванні запасів під майбутню розробку [143]. 

Для досягнення поставлених перед ними завдань, китайські сировинні 

компанії розгортають свою діяльність і в ПРС. Одним з найбільш привабливих 
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ринків виступає Австралія, яка є найбільшим експортером залізної руди, в той 

час як в КНР закупівлі зазначеної сировини останніми роками зростали в 

середньому на 27% в рік. У 2006 р. китайська компанія «Shougang» придбала 

пайову участь в розробках залізної руди на території Австралії, а в 2007 р. 

китайська сталеливарна компанія «Ansteel» і австралійське залізорудне 

підприємство «Gindalbie» домовилися про інвестування 1,8 млн. дол. США в 

створення сумісного підприємства в Західній Австралії.  

Одним з найбільш успішних для КНР є співробітництво в сировинній 

сфері з країнами, що мають обмежену участь в міжнародній системі торгово-

економічних зв'язків. Для країн, по відношенню до яких діють міжнародні 

санкції, зокрема М'янма і Судан, КНР перетворилася в найбільш важливого і 

стратегічного партнера. 

Четвертий рік поспіль у галузі скорочуються інвестиції, що виділяються 

на геологорозвідку: витрати приблизно склали одну третину від рекордної суми 

в 21,5 млрд. дол. США, зафіксованої в 2012 році (7,2 млрд. дол. США у 

2016 р.), за даними дослідження, проведеного S&P Global Market Intelligence. У 

щорічному звіті S&P про корпоративні стратегії геологорозвідки розглядалися 

бюджети 1580 компаній з усього світу. Було встановлено, що в 2016 р. видатки 

склали всього 6,9 млрд. дол. США, тобто на 21% менше ніж у 2015 р., тому що 

в галузі були тимчасово припинені проекти і перевага віддавалася менш 

ризикованим активам, які перебувають на більш пізньому етапі завершення.  

Ключові напрямки геолого-розвідувальних робіт видобувних корпорацій 

світу представлено на рис 2.7.  

Компанія China Moly стала одним з небагатьох винятків серед компаній зі 

списку топ-40 добувних корпорацій світу. Вона збільшила бюджет на 

геологорозвідку приблизно на 14,5 млн. дол. США. Однак, за даними компаній, 

досліджених агентством S&P, середній бюджет на геологорозвідку в 2016 р. 

виявився найнижчим більш ніж за десять років. На компанії, що недавно 

вийшли на ринок, припало 39% від загального скорочення, а на великі 

корпорації – 36%. Такий обережний підхід означає, що гірничодобувні 
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корпоративні структури продовжать вибирати проекти, що можна реалізувати 

на основі існуючого виробництва, тому що вони пов'язані з меншою кількістю 

ризиків, хоча і надають менше потенційних переваг. Крім того, галузь в значній 

мірі залежить від ресурсів, розташованих в найбільш безпечних політико-

адміністративних одиницях. Канада і Австралія залучають більше коштів 

глобального бюджету до геологорозвідки, ніж будь-яка інша країна. На них 

припадає 14% і 13% відповідно. 

 

 Рис. 2.7. Регіональна структура геолого-розвідувальних робіт у добувній 

промисловості світу. 

 

Найбільші компанії у видобувній галузі є вертикально-інтегрованими. 

Під вертикальною інтеграцію, як правило, розуміють виробниче й 

організаційне об’єднання, злиття, кооперацію, взаємодію підприємств, 

пов’язаних спільною участю у виробництві, продажу, споживанні кінцевого 

продукту. Вони присутні на всіх етапах виробничого циклу: від 

геологорозвідувальних робіт та видобутку корисних копалин, транспортування, 

переробки, до збуту готового продукту.  

Під час економічного спаду китайські компанії продемонстрували одну 

величезну перевагу перед іншими гірничодобувними корпораціями як з 
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традиційних гірничодобувних країн, так  і з країн, що розвиваються, – це 

доступ до капіталу. Китайські корпорації, маючи більш значні фінансові 

можливості, ніж конкуренти, змогли виділити більше коштів на купівлю 

активів за кращими цінами або купували їх з вигодою. Тому має місце 

тенденція зростання обсягів активів китайських приватних інвестиційних 

корпорацій, за рахунок здійснених злиттів та поглинань в гірничодобувному 

секторі. Експерти очікують, що Китай продовжить активно закуповувати 

світові гірничодобувні активи, з метою зниження своєї залежності від імпорту. 

Оцінки вартості китайських компаній, включених в список топ-40 

добувних компаній світу, виявляються набагато вище, ніж у інших компаній їх 

групи (коефіцієнт відношення вартості компанії до майбутнього значення 

EBITDA (EV/fwd EBITDA) 18,7 і 8,5 відповідно). Ця різниця надає китайським 

компаніям додаткову можливість сплатити істотно більші премії за активи [215]. 

Найбільш помітними серед угод злиттів і поглинань (M&A), укладених в 

Китаї у 2016 р., стали угоди компанії China Molybdenum Co., Limited (China 

Moly), яка нещодавно потрапила в список топ-40 добувних компаній світу і 

почала активно купувати активи інших учасників групи. Компанія викупила 

бізнес з виробництва ніобію і фосфату у компанії Anglo, а також придбала 

частку Freeport в родовищі Тенков, де видобуваються мідь і кобальт. 

Одна з головних тенденцій в сфері угод щодо злиттів і поглинань в 

2016 р. пов'язана з активами, які було неможливо продати. Численні угоди, 

укладення яких очікувалося на початку 2017 р., було скасовано, ймовірно, через 

відновлення цін на сировинні товари і поліпшення перспектив для 

корпоративних структур,  яким вони належали. До очікуваних операцій, які так 

і не відбулися, відноситься продаж австралійських вугільних активів компанії 

Anglo на родовищах Moranbah і Grosvenor, а також активів Kumba Iron Ore в 

ПАР. Аналітики ринку також припускали, що Anglo почне продаж активів в 

рамках оголошеної стратегії компанії щодо зменшення заборгованості. Крім 

того, вони очікували, що родовища Moranbah і Grosvenor будуть продані більш 

ніж за 1 млрд. дол. США [195]. 
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Важливими  угодами гірничодобувних корпорацій зі списку топ-40 у       

2016 р. стали: 

- Компанія Newmont Mining Corporation продала свою частку (48,5%) в 

Batu Hijau індонезійському консорціуму. Розмір угоди 1,3 млрд. дол. США в 

сфері видобутку міді.  

- Компанія First Quantum Minerals Inc. (First Quantum) продала 

родовище Кевіца компанії Boliden. Розмір угоди становив 712 млн. дол. США в 

сфері видобутку нікелю, міді, золота і платини.  

- Компанія Glencore продала 100% своєї частки в родовищі Антапаккей 

компанії Franco-Nevada. Розмір угоди становив 500 млн. дол. США у сфері 

видобутку золота і срібла. 

Аналіз динаміки угод щодо злиття та поглинання на світовому 

видобувному  ринку за 2006-2016 рр. дозволяє відзначити пряму залежність між  

загальними сумами угод та їх кількістю і показниками розвитку ринку. 

Світовий економічний спад, безумовно, вплинув на угоди в гірничодобувній 

галузі. Вартість угод значно знизилася в результаті зниження цін на активи і 

відсутності «мегаугод», що призвело майже до 50% зниження вартості угод у 

2009 р. у порівнянні з 2008 р. Незважаючи на те, що кількість угод збільшилася 

на 16%, середня вартість операції впала з 124 млн. дол. США у  2008 р. до 

52 млн. в 2009 році. Невеликі операції здійснювалися в основному з метою 

зміцнення балансу і зниження частки позикових коштів. Найбільшою угодою 

стало придбання компанією Yanzhou Coal Mining австралійської вугільної 

компанії Felix Resources вартістю 2,8 млрд. дол. США.  

Кількість невеликих угод вартістю менше 250 млн. дол. США була істотно 

більше (1 859) ніж у попередні три роки (2006-2008 рр.). Така тенденція була 

обумовлена консолідацією невеликих компаній, а також угодами, які 

здійснювалися швидше для збереження позицій на ринку, ніж з метою 

стратегічного зростання. Угоди в основному здійснювалися в Північній Америці, 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і Австралії, що було обумовлено активністю 

таких країн, як Канада, Китай і Австралія. Азіатсько-Тихоокеанський регіон 



99 

виявився найбільш стійким до спаду, загальна вартість всіх угод упала на 16% в 

порівнянні з 2008 р., в той час як глобальне скорочення склало близько 50%. 

Відносна активність на ринку злиттів і поглинань в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні обумовлена активністю в вугільному секторі, шість з десяти азіатських 

угод були за участю вугільних активів. 

У 2011 році відбулося зростання показників розвитку добувної галузі та 

здійснення значної кількості угод за участю корпорацій добувної 

промисловості. Наприклад, у травні 2011, Arch Coal поглинула компанію 

International Coal Group Inc. за 3,4 млрд. дол. США. Це придбання зробило Arch 

Coal четвертим за обсягами виробником вугілля в світі та другим в США 

виробником коксівного вугілля. Поглинання також вивело Arch Coal в десятку 

найбільших світових постачальників коксівного вугілля для металургії.  

У другому кварталі 2011 р. американська компанія Cliffs Natural 

Resources провела видатну угоду з придбання компанії Consolidated Thompson 

за 4,6 млрд. дол. США готівкою. Ця угода дала компанії десяток залізних 

рудників, шість вугільних шахт і проект з видобутку хрому в Північній і 

Південній Америці та Австралії. В кінці 2011 Peabody Energy поглинула 

Macarthur Coal Ltd., придбавши контрольний пакет за 4,7 млрд. дол. США. За 

допомогою гірничодобувної компанії ArcelorMittal, Peabody змогла закрити 

операцію і стати одним з найбільших виробників вугільного пилу. Угода також 

передала у власність компанії шахти в штаті Квінсленд, найбільшому 

експортері палива в Австралії [190]. 

 У 2012 р. з початком тривалої кризи у добувній промисловості відбулося 

зниження кількості угод на 18%. У 2013 р. відбулося найбільше злиття всіх 

часів в гірничій промисловості компаній Glencore і Xstrata, яке посіло перше 

місце у рейтингу 10 найбільших злиттів і поглинань. У травні 2013 року ці дві 

компанії об'єдналися, створивши одну з чотирьох найбільших гірничодобувних 

компаній в світі і найбільшого світового трейдера. Сьогодні дві компанії мають 

спільний диверсифікований бізнес, розподілений по безлічі сировинних 

позицій, включаючи мідь, вугілля і цинк. За підсумками 2015 р. добувна 
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промисловість посіла третє місце в рейтингу галузей за кількістю угод M&A, де 

зазначено 10 угод на 5,45 млрд. дол. США (11,6% обсягу ринку). Найбільшою з 

них стала угода корпорації Polyus Gold. 

Для аналізу процесів розвитку корпорацій світової добувної галузі 

доцільним є дослідження результатів їх діяльності. Так, відповідно до рейтингів 

світових аналітичних агенцій, було обрано 50 найбільших корпорацій цієї 

галузі (таблиця 2.5), проведено аналіз результатів їх діяльності на основі оцінки 

ступеня рівномірності розподілу активів (ринкової капіталізації).  

Таблиця 2.5 

Рейтинг найкрупніших добувних компаній cвіту за розміром ринкової 

капіталізації (топ 50) 

№ Назва компанії Країна приналежності Ринкова 

капіталізація, 

млрд.дол. США 
1 BHP Billiton Limited  Австралія/ 

Великобританія 

90.67 

2 Rio Tinto Limited  Австралія/ 

Великобританія 

74.04 

3 Glencore Plc  Швейцарія 55.98 

4 China Shenhua Energy Company Limited  Китай/Гонконг 54.96 

5 Vale S.A.  Бразилія  48.31 

6 Coal India Limited  Індія 28.18 

7 Southern Copper США 28.04 

8 Norilsk Nickel Росія 25.30 

9 Barrick Gold Corporation  Канада  22.67 

10 Anglo American plc  Великобританія/ПАР 21.28 

11 Freeport-McMoRan Inc.  США  19.21 

12 Hindustan Zinc Індія 18.95 
13 Newmont Mining Corporation  США 18.03 

14 Polyus Gold International Limited  Росія 17.34 

15 Fortescue Metals Group Limited  Австралія 14.68 

16 Potash Corporation of Saskatchewan Limited  Канада  14.19 

17 Fresnillo plc  Мексика 14.06 

18 Newcrest Mining Limited  Австралія 13.21 

19 Teck Resources Limited  Канада 12.95 

20 Saudi Arabian Miniong Company (Ma'aden)  Саудівська Аравія 12.71 

21 Goldcorp Inc.  Канада 12.58 

22 Alrosa Росія 12.08 

23 Vedanta Індія 12.08 

24 Franco Nevada Канада 11.69 

25 South32 Limited  Австралія 11.30 

26 China Coal Energy Company Limited  Китай/Гонконг 10.40 

27 Antofagasta plc  Великобританія 10.28 

28 Zijin Mining Group Company Limited  Китай/Гонконг 10.22 

29 PeDoles Meксика 10.21 

30 The Mosaic Company  США 10.07 
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Продовження таблиці 2.5 

31 China Molybdenum Co. Limited  Китай/Гонконг 9.91 

32 Agnico Eagle Mines Limited  Канада 9.86 

33 Uralkaliy Росія 9.85 

34 Shandong Gold Mining Co., Limited  Китай/Гонконг 9.64 

35 Silver Wheaton Канада 9.58 

36 SQM Чилі 9.13 

37 Shaanxi Coal Industry Company Limited  Китай/Гонконг 8.95 

38 Sumitomo Metal Mining Co., Limited  Японія 8.25 

39 Randgold Resources Limited  Великобританія 8.21 

40 Boliden Швеція 8.15 

41 Jiangxi Copper Company Limited  Китай/Гонконг 7.70 

42 First Quantum Minerals Limited Канада 7.21 

43 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech 

Co., Limited  

Китай 6.38 

44 Yanzhou Coal Mining Company Limited  Китай/Гонконг 6.95 

45 NMDC Limited  Індія 6.50 

46 Tianqi Lithium Industries, Inc. Китай 6.23 

47 Turquoise Hill Resources Канада  6.20 

48 AngloGold Ashanti Limited  ПАР 6.05 

49 KGHM Польща  5.95 

50 CL Israel Chemicals Ізраїль  5.43 

 

Для кількісної оцінки ступеня нерівномірності розподілу певної 

сукупності об’єктів за будь-якою ознакою можна розрахувати такі показники, 

як коефіцієнти локалізації, коефіцієнт концентрації та коефіцієнт Джині. Отже, 

оцінка нерівномірності розподілу корпорацій добувної галузі ґрунтується на 

порівнянні часток двох розподілів – за кількістю елементів сукупності jd
 

(компаній) та за обсягом значень ознаки jD
 (ринкова капіталізація). Якщо 

розподіл значень ознаки рівномірний, то jd
= jD

. Відхилення часток свідчить 

про певну нерівномірність розподілу, яка вимірюється коефіцієнтами: 

1) локалізації 
100*

j

j

j
d

D
L 

                                                                       (2.4) 

2) концентрації 
jj dDК 

2

1

                                                                (2.5) 

Коефіцієнт локалізації розраховується для кожної складової сукупності. 

За рівномірного розподілу всі значення коефіцієнтів локалізації дорівнюють 

«1». У випадку концентрації значень ознаки у певні й складовій сукупності 

1jL
, і навпаки. 
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Коефіцієнт концентрації є узагальнюючою характеристикою відхилення 

розподілу від рівномірного. Значення його коливаються у межах від 0 до 1. У 

рівномірному розподілі К=0. Чим помітніша концентрація, тим більше значення 

К відхиляється від 0. 

Оцінка ступеня нерівномірності розподілу активів корпорацій на основі їх 

ринкової капіталізації за коефіцієнтом Джині здійснюється за такою формулою: 

віднвіднкумвідн

Дж хfхfК  21
                                                               (2.6) 

де віднf  - частка частот і-ої групи корпорацій; 

кумх
 - кумулятивна (накопичена) частка значень показника (ринкова 

капіталізація) за групами ТНК, 

віднх  - частка значень показника (ринкова капіталізація) і-ої групи 

корпорацій. 

Розрахунок цих показників ґрунтується на попередньому групуванні 

компаній за показниками, на основі яких проводиться оцінка нерівномірності, а 

саме ринкової капіталізації (табл. 2.6.). При цьому слід зазначити, що 

відповідно до формули Стерджеса було визначено, що оптимальне число груп 

дорівнює 7, та групування було проведено з нерівними інтервалами.  

Так, результати групування за обсягами ринкової капіталізації свідчать 

про доволі нерівномірний розподіл за цим показником серед 50 компаній. 

Більшість з корпорацій мають обсяги ринкової капіталізації в середньому 

5,4610714  млрд.  дол. США. В свою чергу, половина корпорацій має середній 

розмір ринкової капіталізації, що не перевищує 7,936757 млрд. дол. США, у 

іншої половини ТНК розмір ринкової капіталізації – вище за 7,936757 млрд. 

дол. США. 

Якщо на основі результатів групування розрахувати відносні структурні 

показники, то можна зробити висновок про певну нерівномірність розподілу 

корпорацій за обсягами ринкової капіталізації (таблиця 2.7). Так, лише 4% 

найкрупніших корпорацій контролюють 19% активів, тоді як на майже на 

половину, а саме на 44% найкрупніших корпорацій припадає 28% активів. 
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Таблиця 2.6 

Групування корпорацій добувної галузі за розміром ринкової 

капіталізації (за даними 2016 р.) 

№ 

Групи 

корпорацій за 

ринковою 

капіталізацією, 

млрд. дол. 

США 

Корпорації 
Число 

корпорацій 

Сумарний 

обсяг 

ринкової 

капіталізації, 

млрд. дол. 

США 

1 
5,43 -

8,474285714 

Sumitomo Metal Mining Co., Limited, Randgold 

Resources Limited, Boliden, Jiangxi Copper 

Company Limited, First Quantum Minerals 

Limited, China Northern Rare Earth (Group) 

High-Tech Co., Limited, Yanzhou Coal Mining 

Company Limited, NMDC Limited, Tianqi 

Lithium Industries, Inc., Turquoise Hill 

Resources, AngloGold Ashanti Limited, KGHM, 

CL Israel Chemicals 13 89,21 

2 
8,474285714-

14,56285714 

Potash Corporation of Saskatchewan Limited, 

Fresnillo plc., Newcrest Mining Limited, Teck 

Resources Limited, Saudi Arabian Miniong 

Company (Ma'aden), Goldcorp Inc., Alrosa, 

Vedanta, Franco Nevada, South32 Limited, 

China Coal Energy Company Limited, 

Antofagasta plc., Zijin Mining Group Company 

Limited, PeDoles, The Mosaic Company, China 

Molybdenum Co. Limited, Agnico Eagle Mines 

Limited, Uralkaliy, Shandong Gold Mining Co., 

Limited, Silver Wheaton, SQM, Shaanxi Coal 

Industry Company Limited 22 244,95 

3 
14,56285714-

23,69571429 

Barrick Gold Corporation, Anglo American plc., 

Freeport-McMoRan Inc., Hindustan Zinc, 

Newmont Mining Corporation , Polyus Gold 

International Limited, Fortescue Metals Group 

Limited 7 132,16 

4 
23,69571429 -

35,87285714 

Coal India Limited, Southern Copper, Norilsk 

Nickel 3 81,52 

5 
35,87285714 -

51,09428571 Vale S.A. 1 48,31 

6 
51,09428571- 

69,36 

Glencore Plc., China Shenhua Energy Company 

Limited 2 110,94 

7 
69,36-  

90,67 BHP Billiton Limited,Rio Tinto Limited 2 164,71 

 Разом  50 871,8 

 

Представлені у таблиці 2.7 показники підтверджують припущення, 

зроблені вище. Так, як свідчать проведені розрахунки, коефіцієнти локалізації 
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не дорівнюють одиниці у корпорацій першої та другої груп, щодо корпорацій 

четвертої, п’ятої, шостої та сьомої груп, то вони мають коефіцієнт локалізації, 

що перевищує одиницю, і тільки корпорації третьої групи мають даний 

коефіцієнт в межах одиниці, отже, розподіл корпорацій є нерівномірним та 

можна стверджувати, що у корпорацій третьої групи простежується найбільша 

локалізація обсягів активів (ринкової капіталізації). Коефіцієнт концентрації, 

що дорівнює 31,67% за показником ринкової капіталізації, свідчить про 

відносно середній ступінь концентрації показників, що аналізуються, у певних 

групах корпорацій.  

Таблиця 2.7 

Розподіл корпорацій добувного сектору за обсягами ринкової капіталізації 

Групи корпорацій за 

ринковою капіталізацією, 

млн. дол. США 

Частка групи 

корпорацій в 

загальній кількості 

корпорацій, % 

Частка групи 

корпорацій в сукупному 

значенні ринкової 

капіталізації, % 

Коефіцієнт 

локалізації 

5,43 8,474285714 10,2 10,2 0,393571 

8,474285714 14,56285714 28,1 28,1 0,638569 

14,56285714 23,69571429 15,2 15,2 1,082817 

23,69571429 35,87285714 9,4 9,4 1,558461 

35,87285714 51,09428571 5,5 5,5 2,770704 

51,09428571 69,36 12,7 12,7 3,181349 

69,36 90,67 4,0 18,9 4,723273687 

Разом 100 100  

 

За  розміром ринкової капіталізації коефіцієнт Джині дорівнює 40%. Це 

дає змогу стверджувати про нерівномірний розподіл топ-50 найкрупніших 

корпорацій добувної промисловості за показниками ринкової капіталізації та 

відносно високий ступінь концентрації активів (оскільки відносно рівномірним 

вважається розподіл, якщо коефіцієнт Джині не досягає 40%). Графічним 

відображенням ступеня нерівномірності розподілу корпорацій є крива Лоренца, 

що представлена за показниками на рис. 2.8. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна відзначити наступні тенденції щодо  

розвитку корпоративних структур добувної галузі:  
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Рис. 2.8. Розподіл п’ятдесяти найбільших добувних корпорацій світу 

за показником ринкової капіталізації у 2016 р. 

 

- сьогодні відбувається посилення глобалізації, що сприяє економічній 

нестабільності зовнішнього середовища на світовому добувному ринку, та в 

свою чергу відбивається на стійкості добувних корпоративних структур, які 

здійснюють свою діяльність у різних країнах/регіонах; 

- за результатами діяльності 2016 року можна констатувати повернення 

компаній зі списку топ-40 добувної промисловості до позитивної рентабельності, 

яке було обумовлено швидким зростанням цін на сировинні товари; 

- щодо кількості угод M&A в добувній промисловості, то світовий 

економічний спад, безумовно, вплинув на угоди в цій галузі, за підсумками 

2015 р. добувна промисловість посіла третє місце в рейтингу галузей за 

кількістю угод M&A, при цьому вартість угод значно знизилася в результаті 

зниження цін на активи і відсутності «мегаугод». Численні угоди, укладення 

яких очікувалося на початку 2017 р., було скасовано, ймовірно, через зростання 

цін на сировинні товари і поліпшення перспектив для корпоративних структур, 

яким вони належали; 

- на світовому ринку добувної промисловості функціонує велика 

кількість корпорацій, проте суттєвий вплив на його розвиток спричиняють 

лише декілька (BHP Billiton Limited, Rio Tinto Limited, Glencore Plc., China 
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Shenhua Energy Company Limited, Vale S.A.), акумулюючи більшу частину 

активів та значно випереджаючи інші за ринковою капіталізацією; 

- протягом 2013-2016 рр. у галузі відбувається скорочення інвестицій, 

що виділяються на геологорозвідку, ключовими напрямками геолого-

розвідувальних робіт у добувній сфері залишаються Канада, Австралія та 

США. При цьому Канада і Австралія залучають більше коштів глобального 

бюджету до геологорозвідки, ніж будь-яка інша країна. На них припадає 14% і 

13% відповідно; 

- під час економічного спаду китайські компанії продемонстрували одну 

величезну перевагу перед іншими гірничодобувними корпораціями як з 

традиційних гірничодобувних країн, так і з країн, що розвиваються, - це доступ 

до капіталу; 

- в умовах забезпечення сталого розвитку країн, корпоративним 

структурам добувної промисловості  доцільно внести корективи у свої стратегії 

розвитку щодо дослідження наслідків своєї діяльності та керування ними. 

 

2.3. Українські практики розвитку добувної промисловості в 

сучасних умовах світогосподарського розвитку. 

 

Мінерально-сировинні ресурси складають основу економічного потенціалу 

України, а високий рівень забезпеченості ними в умовах індустріального 

розвитку країни є вагомим стратегічним економічним та політичним фактором 

конкурентоспроможності національного господарства України. Структура 

мінерально-сировинних ресурсів, величина їх запасів, якість, ступінь вивченості 

та напрями залучення до господарського обігу здійснюють безпосередній вплив 

на економічний, у т.ч. експортний потенціал держави.  

В сучасних умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, 

забезпечення сталого розвитку економіки держави мінерально-сировинний 

сектор України є відповідальним за вирішення таких стратегічних питань:  

- подальший розвиток мінерально-сировинної бази;  



107 

- постачання мінеральної сировини як на внутрішній, так і зовнішній 

ринки (у першу чергу, стійке забезпечення мінеральними ресурсами та 

продуктами їх переробки);  

- конкурентоспроможність регіональної та національної економіки;  

- підтримання та нарощування обсягів експортного потенціалу країни, 

зміни його структури на користь торгівлі продуктами переробки та 

промислової продукції;  

- розвиток обробної промисловості та її експортного потенціалу [83].  

Ці напрями в основному і визначають стратегічні тенденції сталого 

розвитку у сфері використання мінеральних ресурсів та розвитку добувної 

промисловості, що є вагомою складовою та невід’ємним елементом 

мінерально-сировинного комплексу України. В промисловому виробництві 

добувна промисловість відіграє вагому роль, визначаючи стан та тенденції 

розвитку базових галузей промисловості, зокрема, металургійної, 

машинобудівної, будівельної галузей та агропромислового комплексу. 

Показники розвитку добувної галузі України в структурі промислового 

виробництва наведені в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Динаміка обсягів реалізації промислової продукції та індексів 

промислового виробництва у 2007-2016 рр. 

Роки Обсяги реалізованої продукції, 

млрд. грн. 

Питома вага 

добувної 

промисловості в 

обсягах 

реалізації, % 

Індекси промислової продукції, 

% до попереднього року 

Промисловість 

в цілому 

Добувна 

промисловість 

Промисловість 

в цілому 

Добувна 

промисловість 

2007 717,08 56,35 7,86 107,6 102,6 

2008 917,04 85,76 9,35 94,8 95,7 

2009 806,55 67,24 8,34 78,1 88,9 

2010 1065,12 106,93 10,04 111,2 103,7 

2011 1331,89 146,09 10,97 108 106,8 

2012 1400,68 146,59 10,47 99,5 101,9 

2013 1354,13 154,62 11,42 95,7 100,6 

2014 1428,84 154,70 10,83 88,9 86,3 

2015 1776,60 191,60 10,78 87 85,8 

2016 1767,09 229,97 13,01 102,8 99,8 

Примітка. Складено автором на основі [38] 
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Отже, вартісні обсяги реалізованої продукції як у промисловості в цілому, 

так і в добувній галузі характеризуються загальною тенденцію до зростання; 

так, обсяги реалізації промислової продукції за 2007-2016 рр. зросли на 

1050,01 млрд. грн. або в 2,46 рази, щорічно зростаючи на 10,5%, обсяги 

реалізації продукції добувної промисловості – на 173,62 млрд. грн. або в 4,08 

рази, щорічно зростаючи на 16,9%. Таким чином, можна констатувати 

випереджальне зростання реалізації продукції добувної промисловості на 5,8% 

порівняно з обсягами реалізації промислової продукції в цілому. Однак, з 

іншого боку, порівняльний аналіз інтенсивності динаміки обсягів реалізації 

продукції добувної промисловості свідчить про уповільнення зростання у 2013-

2016 рр. (середньорічний приріст становив 11,9%) порівняно з 2007-2012 рр. 

(21,1%), що пов’язано з суттєвим скороченням обсягів фізичного виробництва 

продукції, що у 2014-2016 рр. характеризувалися від’ємною динамікою та 

скорочувалися на 13,7% у 2014 р., 14,2% у 2015 р., 0,2% у 2016 р. За 

промисловістю в цілому спостерігається аналогічний тренд, зокрема, за 

аналізований період 2007-2016 рр. обсяги фізичного виробництва як 

промислової продукції в цілому, так і продукції добувної галузі щорічно в 

середньому скорочувалися на 4,2%. На фоні зростання промислового 

виробництва у 2016 р. на 2,8% добувна галузь характеризувалася збереженням 

динаміки скорочення виробництва на 0,2%. Отже, зростання вартісних обсягів 

реалізації промислової продукції обумовлено зростанням цін виробників (у 

добувній промисловості в середньому за період 2007-2016 рр. на 20,2%, 

максимальне зростання у 2010 р. 44,4% та у 2015 р. 34,8%), що на тлі зниження 

попиту на внутрішньому ринку й впливало на динаміку скорочення випуску 

промислової продукції, зокрема й в добувній галузі. 

Щодо значимості добувної промисловості, то її частка в обсягах реалізації 

промислової продукції становить 13% за даними 2016 р. (порівняно з 21,6% - 

харчова промисловість, 21,5% - постачання електроенергії, газу та води, 17,1% - 

металургійне виробництво, 6,6% - машинобудування, 5,1% - хімічна 

промисловість). Питома вага добувної галузі в обсягах реалізації промислової 
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продукції характеризувалася в цілому тенденцією до зростання, збільшилася на 

5,15% порівняно з 2007 р. 

Структура обсягів реалізації продукції добувної промисловості за період 

2011-2016 рр. представлена на рис. 2.9 та свідчить, що у 2016 р. 38,8% 

займають металеві руди (з яких 90,4% - це залізні руди, 9,6% - руди кольорових 

металів), 36,1% - сира нафта та природний газ (з яких 29% припадає на нафту, 

71% - на природний газ), 18% - кам’яне та буре вугілля, 6,2% - продукція з 

інших корисних копалин (камінь, пісок, глина тощо). За останні 6 років 

структура реалізації продукції добувної галузі зазнала істотних змін (коефіцієнт 

структурних зрушень Гатєва дорівнює 0,32) та в середньому змінилася на 

11,3% за рахунок зростання питомої ваги реалізації нафти та газу на 21,2% та 

зменшення частки реалізації кам’яного та бурого вугілля на 12,4%, металевих 

руд на 3,8%.  

 

Рис. 2.9. Динаміка структури реалізації продукції добувної 

промисловості у 2011-2016 рр., % 

 

Динаміка обсягів виробництва та цін виробників за структурними 

складовими добувної промисловості представлені в таблиці 2.9. 

Отже, очевидним є скорочення обсягів фізичного виробництва у добувній 

промисловості в цілому в середньому щорічно за період 2006-2016 рр. на 3,1% з 
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періодом активізації економічної діяльності у 2010-2013 рр. та значним 

скороченням на 13,7% та 14,2% відповідно у 2014 р. та 2015 р. Поряд з цим 

зростають ціни на продукцію добувної промисловості в цілому в середньому 

щорічно на 20,2% (у 2015 р., 2016 р. на 36%). Випереджальними темпами 

зростали ціни на нафту та природний газ (на 30,3% в середньому щорічно, 

максимальне зростання в 2015 р. – в 2,1 рази). Після падіння ціни на металеві 

руди у 2012-2013 рр. (9,6% та 3,4% відповідно) та вугілля у 2013 р. (на 7,5%) 

також намітилося зростання рівня цін виробників.  

Таблиця 2.9 

Динаміка обсягів виробництва та цін виробників у добувній 

промисловості 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середній 

Індекси фізичного виробництва, % до попереднього року 

Кам'яне та буре 

вугілля 
95,4 101,1 92,4 99,3 113,7 104,5 97,6 69,5 61,9 104,8 92,6 

Сира нафта та 

природний газ 
97,4 100,3 94,3 96,9 97,3 101,2 97,1 98,3 95,0 97,4 97,5 

Металеві руди 106,1 90,0 88,2 114,8 103,2 101,2 104,6 93,4 95,0 97,9 99,1 

Інше 124,2 90,3 63,5 112,0 125,7 95,2 98,9 95,6 89,5 107,5 98,6 

Добувна 

промисловість в 

цілому 

102,6 95,7 88,9 103,7 106,8 101,9 100,6 86,3 85,8 99,8 96,9 

Індекси цін виробників, % до попереднього року 

Кам'яне та буре 

вугілля 
129,5 118,1 105,5 133,8 102,7 112,9 92,5 111,3 126,0 115,7 114,2 

Сира нафта та 

природний газ 
124,5 74,1 141,3 163,2 152,5 110,3 107,5 111,2 211,7 156,3 130,3 

Металеві руди 127,8 142,2 115,3 159,0 131,7 90,4 96,6 117,8 110,7 123,3 119,9 

Інше 120,8 142,0 99,8 110,8 101,5 104,8 112,0 112,6 133,4 103,9 113,4 

Добувна 

промисловість в 

цілому 

127,3 122,3 111,2 144,4 127,9 98,5 97,3 113,7 134,8 134,6 120,2 

Примітка. Складено автором на основі [38] 

 

За даними Державного науково-виробничого підприємства «Державний 

інформаційний геологічний фонд України», Україна належить до регіонів світу, 

найбільш насичених мінеральними ресурсами. З 120 видів корисних копалин, 

які сьогодні споживає людство, в  надрах нашої країни виявлено майже 20 

тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин, 8761 родовища і 1288 

об’єкти обліку супутніх корисних копалин (компонентів) в них за 95 видами 
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мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в 

державному балансі запасів корисних копалин, 3055 родовищ розробляються. 

Мінерально-сировинний комплекс забезпечує вагому частку в структурі ВВП 

та зайнятості, наближачись за цими показниками до розвинутих країн з 

потужною гірничодобувною промисловістю, де зосереджено від 20-40% 

загальних інвестицій та до 20% трудових ресурсів [39]. 

Аналіз структури числа родовищ корисних копалин України свідчить, що 

найбільшу питому вагу (53,3%) займають неметалічні корисні копалини, 25,5% 

- горючі, 19,5% - води підземні, лікувальні грязі, 1,7% - металічні. Стан запасів 

родовищ корисних копалин представлений у таблиці додатку В. 

Слід зазначити, що Україна займає сьоме місце у світі за запасами 

металевих руд, зокрема залізорудної сировини. Загальні запаси залізних руд 

сягають понад 30 млрд т, що складає близько 6% світових запасів і 30% запасів 

країн СНД [9, с.160]. До першої шістки країн входять Австралія, Росія, 

Бразилія, Китай, Індія та Канада. 

За даними World Mining Congresses, Україна займає 28 місце в світі за 

обсягами виробництва (видобутку) мінеральних ресурсів, із загального 

фізичного обсягу виробництва, що у 2015 р. складав 95938,8 тис. тонн, 48,6% 

(46602,4 тис. т) припадає на мінеральні паливні ресурси та 45,6% (43706,9 тис. т) 

– на металеві залізорудні ресурси. Місце України серед інших країн з 

розвиненим мінерально-сировинним комплексом демонструють дані табл. 2.10. 

Отже, представлені десять країн є лідерами з видобутку мінеральних 

ресурсів, забезпечуючи 70,6% світових обсягів виробництва в тоннах. Україна 

посідає 7 місце в виробництві заліза та феросплавів (2,7% світового 

виробництва), абсолютним лідером є Австралія (31,5% світового виробництва). 

Лідером виробництва кольорових металів є Китай (42,2% світового 

виробництва), до десятки найкрупніших виробників (що не представлені в 

таблиці) належать Чилі, Перу та ОАЕ. Україна посідає 24 місце в світі у 

виробництві нерудних мінеральних ресурсів (0,7% світового виробництва), 

абсолютним лідером є Китай (24,7% світового виробництва). У виробництві 
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паливних ресурсів на Китай, США та азіатську частину Росії припадає 46,6% 

світового виробництва, Україна в цьому сегменті посідає 38 місце (0,3% 

світового виробництва). 

Таблиця 2.10 

Місце України серед основних країн-виробників мінеральних ресурсів, 

2015 р. 

Країна Обсяг виробництва, тис. тонн 
Разом 

М
іс

ц
е 

З
ал

із
о

 т
а 

ф
ер

о
сп

л
ав

и
 

М
іс

ц
е 

К
о

л
ь
о

р
о

в
і 

м
ет

ал
и

 

М
іс

ц
е 

Д
о

р
о
го

ц
ін

н
і 

м
ет
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и

 

М
іс
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е 

Н
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у
д
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і 

м
ін

ер
ал

и
 

М
іс

ц
е 

П
ал

и
в
н

і 

р
ес

у
р

си
 

М
іс

ц
е 

Китай 4358945,8  1 375226,8 2 40608,3 1 3,8 3 195685,1 1 3682421,7 1 

США 2118592,4  2 29258,4 8 4164,5 5 1,3 8 92521,0 2 1992547,3 2 

Росія, Азія 1214586,8  3 9586,8 13 4344,6 4 1,7 4 886,2 56 1199767,5 3 

Австралія 1198039,1  4 508942,7 1 4892,7 3 1,7 5 17930,1 11 585362,3 6 

Індія 922238,1  5 103856,4 4 3272,2 8 0,4 16 42055,9 4 744919,7 4 

Саудівська 

Аравія 
665070,0  6 254,9 42 932,6 16 0,0 58 9655,4 18 652053,0 5 

Індонезія 577289,2 7 2268,8 22 905,7 17 0,2 17 4662,2 29 568980,4 7 

Бразилія 493505,5 8 277312,2 3 1321,4 11 0,1 25 18094,9 10 159719,8 20 

Канада 450076,4 9 26976,8 9 3855,4 6 0,6 13 33563,8 5 385679,9 8 

Іран 394134,9 10 26013,8 10 817,1 20 0,1 33 28885,0 8 337645,3 9 

Україна 95938,8 28 43706,9 7 0,014 91 0,0 - 5629,5 24 46602,4 38 

Світ в 

цілому 17559932,1 

 

- 1614487,6 

 

- 96308,0 

 

- 31,2 

 

- 791299,0 

 

- 14767562,9 

 

Примітка. Складено автором на основі [245] 

 

Динаміка обсягів видобутку мінеральних ресурсів в Україні за період 

2011-2016 рр. представлена в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Динаміка обсягів видобутку мінеральних ресурсів в Україні 

Вид продукції 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Приріст 

за 2011- 

2016 рр., % 

Вугілля кам'яне, млн.т  62,7 65,7 64,4 45,9 30,2 31,6 -49,60 

Нафта сира, млн.т 2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 -33,33 

Газ природний, млрд.м
3
 20,7 20,5 21,3 20,1 19,9 20,1 -2,90 

Руди залізні неагломеровані, млн.т 173 176 185 184 175 168 -2,89 

Концентрати залізорудні 

неагломеровані, млн.т 66,5 67,1 70,4 68,3 66,9 62,9 -5,41 

Концентрати залізорудні 

агломеровані, млн.т 64,4 64,6 67,6 60,2 55,2 56,7 -11,96 

Гіпс і ангідрит, млн.т 2,3 2,2 2,2 1,6 1,3 1,3 -43,48 

Вапняк, флюс вапняковий та інший 

вапняковий камінь для виготовлення 

вапна й цементу, млн.т 22,8 20,6 18,7 11,6 7,6 7,7 -66,23 
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Продовження таблиці 2.11 
Крейда, тис.т 1941 391 288 218 119 154 -92,07 

Піски будівельні, млн.т 13,7 13,0 12,5 9,4 10,0 12,0 -12,41 

Камінь дроблений (щебінь), млн.т 58,1 60,8 61,5 53,9 45,1 48,1 -17,21 

Каолін, тис.т 1354 1218 1179 1426 1815 2335 72,45 

Глини каолінові інші (комова і пластична), 

тис.т 579 518 855 1248 845 560 -3,28 

Торф неагломерований паливний, тис.т 515 446 467 463 491 539 4,66 

Сіль, тис.т  5949 6183 5796 2498 2137 1784 -70,01 
 

Отже, як свідчать дані таблиці 2.11, за всіма видами ресурсів, окрім 

каоліну та торфу, спостерігається скорочення обсягів видобутку за період 2011-

2016 рр. Найбільші обсяги скорочення характерні для виробництва крейди, 

солі, вапняку, вугілля та гіпсу. 

Незважаючи на скорочення виробничих потужностей, зменшення обсягів 

видобутку, добувна промисловість займає вагоме місце в структурі української 

економіки. Зокрема, підприємства добувної промисловості створюють 4,68% 

загального валового випуску товарів та послуг в економіці або 253,77 млрд. 

грн. у 2016 р., що на 36,3% більше, ніж у 2015 р. та в 5,4 рази більше, ніж в 

2006 р. (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Місце добувної промисловості у валовому випуску та валовій доданій 

вартості 

Роки Випуск товарів і послуг (добувна 

промисловість) 

Валова додана вартість 

млн. 

грн. 

% до 

попереднього 

року 

% до загального 

випуску в 

економіці 

млн. 

грн. 

% до 

попереднього 

року 

% до загальної 

валової доданої 

вартості 

2006 46931  - 3,61 21736  - 4,39 

2007 58570 124,8 3,41 31192 143,5 4,69 

2008 93151 159,0 4,09 53576 171,8 6,18 

2009 81027 87,0 3,79 39780 74,2 4,79 

2010 118720 146,5 4,73 63436 159,5 6,65 

2011 156001 131,4 5,12 84872 133,8 7,56 

2012 151486 97,1 4,68 81660 96,2 6,73 

2013 153957 101,6 4,72 81259 99,5 6,33 

2014 156192 101,5 4,39 79120 97,4 5,72 

2015 186194 119,2 4,15 95141 120,2 5,63 

2016 253770 136,3 4,68 131650 138,4 6,51 

Примітка. Складено автором на основі [38] 
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Добувна промисловість займає п’яте місце в структурі валового випуску 

товарів та послуг в економіці після переробної промисловості (26,9%), сільського 

господарства (12,1%), оптової та роздрібної торгівлі (11,9%), транспортного, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (6,3%). Частка 

добувної промисловості за 2006-2016 рр. майже не змінилася, зокрема, зросла на 

1,07%. У створюваній валовій доданій вартості в економіці на добувну 

промисловість припадає 6,51% або 131,65 млрд. грн. у 2016 р. Серед інших видів 

економічної діяльності добувна промисловість в структурі доданої вартості 

посідає також п’яте місце після оптової та роздрібної торгівлі (15,7%), переробної 

промисловості (14,4%), сільського господарства (13,8%), транспортного, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (7,7%). За 

аналізований період валова додана вартість добувної промисловості зросла в 6 

разів, а частка в структурі валової доданої вартості збільшилася на 2,12%. 

Слід зазначити, що в світовому промисловому виробництві створюється 

28,1% доданої вартості за даними 2016 р., що на 2,1% менше, ніж у 2011 р. Для 

України ця частка складає 24,65%, що на 5,57% менше, ніж у 2006 р. (рис. 2.10). 

В добувній промисловості створюється 5,4% світової валової доданої вартості, 

причому частка добувної промисловості щорічно зростала протягом 2006-

2012 рр. та скорочувалася у 2013-2016 рр., в цілому за період зменшилася на 

1,3%. В структурі створюваного продукту у промисловості на добувну галузь 

припадає 19,3% за даними 2016 р., що на 6% менше, ніж у 2011 р. (максимальна 

частка) та на 3,2% менше, ніж у 2006 р. 

В цілому тенденція до деіндустріалізації, що проявляється в зменшенні 

частки промисловості у ВВП країн, характерна для більшості країн світу. 

Країнами з найбільшою часткою промисловості в доданій вартості є: Китай – 

39,96% у 2016 р. (порівняно з 2006 р. знизилася на 7,75%), Білорусь – 36,12% 

(знизилася на 5,82%), Німеччина – 35,86% (знизилася на 0,23%), Норвегія – 

34,62% (знизилася на 9,8%), Польща – 33,71% (зросла на 0,59%),  Казахстан – 

33,65% (знизилася на 7,14%), Росія – 32,42% (знизилася на 4,81%). Одна 

четверта валової доданої вартості створюється у промисловості Канади, 
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Австралії та Бразилія, одна п’ята доданої вартості – в промисловості США, 

Франції та Великобританії. 

 

Рис. 2.10. Місце промисловості в доданій вартості у світі та Україні, % 

Примітка. Складено автором на основі [237] 

 

Динаміка частки добувної промисловості в окремих країнах порівняно з 

Україною представлена в табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Динаміка частки добувної промисловості в валовій доданій вартості, % 

 Країна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Зміна 

Австралія 10,18 10,11 12,12 10,38 12,60 12,40 11,33 11,88 9,96 9,05 10,29 0,11 

Канада 11,32 11,07 12,79 8,89 10,07 11,05 9,88 9,91 10,62 10,14 10,22 -1,10 

Китай 9,58 8,97 9,14 8,01 8,43 7,91 7,24 6,80 5,94 6,09 5,81 -3,77 

Німеччина 3,74 3,83 4,28 4,48 4,36 3,89 4,14 3,82 3,60 3,42 3,31 -0,43 

Казахстан 18,58 17,21 20,87 19,96 22,29 21,67 20,71 18,72 18,35 15,38 15,58 -2,99 

Норвегія 30,14 26,99 30,91 24,59 25,64 28,45 27,97 26,65 24,49 22,45 18,95 -11,19 

Польща 6,61 6,38 6,40 6,47 6,99 7,11 7,17 6,94 6,44 6,26 6,13 -0,48 

Росія 14,09 13,06 12,27 12,63 13,41 12,92 12,74 12,49 11,88 12,10 11,92 -2,17 

Україна 8,82 8,81 10,12 8,94 10,63 11,77 10,86 10,14 9,49 9,26 10,46 1,64 

Великобрита

нія 
4,62 4,50 4,67 4,66 4,39 4,39 4,41 4,38 4,10 3,90 3,86 -0,76 

США 3,85 4,03 4,57 4,00 4,29 4,56 4,40 4,54 4,60 3,60 3,18 -0,68 

Світ 6,65 6,68 7,45 6,34 7,13 7,65 7,56 7,36 6,83 5,67 5,42 -1,23 

Примітка. Складено автором на основі [238] 

 



116 

Отже, найбільшу частку в доданій вартості добувна промисловість займає 

в Казахстані, Норвегії, Росії, Україні, Австралії та Канаді. За всіма 

представленими країнами, окрім Австралії та України, спостерігається 

зниження питомої ваги добувної промисловості в доданій вартості в економіці. 

Добувна промисловість України забезпечує 11,84% робочих місць 

(штатних працівників) в промисловості, 2,95% - в економіці в цілому, як 

свідчать дані, представлені в таблиці 2.14. В структурі зайнятості в 

промисловому виробництві добувна промисловість поступається таким видам 

діяльності, як постачання електроенергії, газу (16,3% від загальної кількості 

працівників), виробництво харчових продуктів (14,4%), машинобудування 

(12,9%). 

Таблиця 2.14 

Рівень зайнятості та оплата праці в добувній промисловості України 

Роки Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата 

тис. осіб % до загальної кількості грн. співвідношення з рівнем оплати 

праці 

промисловість економіка промисловість економіка 

2006 513 15,26 4,49 1536 1,27 1,48 

2007 501 15,24 4,39 1970 1,27 1,46 

2008 480 15,06 4,21 2681 1,33 1,48 

2009 450 15,78 4,22 2894 1,37 1,52 

2010 446 15,69 4,35 3539 1,37 1,58 

2011 436 15,42 4,32 4398 1,42 1,67 

2012 427 15,23 4,22 4908 1,41 1,62 

2013 421 15,75 4,33 5266 1,40 1,60 

2014 309 13,45 3,45 5445 1,37 1,56 

2015 255 12,50 3,16 6164 1,29 1,47 

2016 232 11,84 2,95 7426 1,26 1,43 

Примітка. Складено автором на основі [38] 

 

Слід зазначити тенденцію як зменшення кількості зайнятих на добувних 

підприємствах, так і зниження питомої ваги в загальній зайнятості. За період 

2006-2016 рр. кількість штатних працівників на добувних підприємствах 

скоротилася на 55% (для порівняння в промисловості в цілому на 42%, в 

економіці – на 31%), питома вага добувної промисловості в числі зайнятих в 

промисловості в цілому знизилася на 3,42%, в економіці – на 1,54%. 
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Щодо рівня оплати праці, то в добувній промисловості він в середньому 

за період 2006-2016 рр. на 34% вищий за рівень оплати в промисловості та на 

53% вищий за середню заробітну плату по економіці в цілому. Зростання 

номінальної заробітної плати за 2006-2016 рр. склало 4,8 рази, причому з 

2011 р. спостерігається скорочення співвідношення між рівнем оплати праці на 

добувних підприємствах порівняно з іншими секторами економіки. 

В добувній промисловості функціонує 4,86% від загальної кількості 

промислових підприємств різних розмірів та форм власності. Так, в таблиці 

2.15 представлений розподіл підприємств за основними показниками відносно 

їх розмірів. 

Таблиця 2.15 

Розподіл підприємств добувної промисловості України за розміром 

Роки Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства 

Кількість підприємств 

 од. % до загальної 

кількості 

од. % до загальної 

кількості 

од. % до загальної 

кількості 

2010 52 3,2 316 19,4 1261 77,4 

2011 57 3,7 331 21,2 1172 75,1 

2012 52 3,2 336 20,9 1224 75,9 

2013 54 2,8 304 15,9 1560 81,3 

2014 31 2,2 233 16,5 1144 81,3 

2015 27 1,8 243 16,4 1215 81,8 

2016 26 2,2 229 18,9 954 78,9 

Кількість зайнятих працівників 

 тис. осіб % до загальної 

кількості 

тис. осіб % до загальної 

кількості 

тис. осіб % до загальної 

кількості 

2010 422,6 83,3 74,9 14,8 9,7 1,9 

2011 398,7 81,7 79,2 16,2 10,1 2,1 

2012 391,8 81,1 80,9 16,8 10,3 2,1 

2013 386,5 81,4 76,7 16,2 11,3 2,4 

2014 247,5 78,3 60,1 19,0 8,5 2,7 

2015 215,9 71,4 77,8 25,8 8,4 2,8 

2016 … … … … 8,1 2,8 

Обсяг реалізованої продукції 

 млн. грн % до загальної 

кількості 

млн. грн % до загальної 

кількості 

млн. грн % до загальної 

кількості 

2010 118337,5 88,5 13828,6 10,3 1609,9 1,2 

2011 162112,4 88,6 18861,1 10,3 1942,2 1,1 

2012 138654,4 85,8 20760,3 12,8 2271,9 1,4 

2013 159418,0 86,2 22862,9 12,3 2750,9 1,5 

2014 145578,7 83,2 26318,9 15,1 3009,4 1,7 

2015 170863,1 80,4 37369,2 17,6 4148,9 2,0 

2016 … …  … 4951,3 1,8 

Примітка. Складено автором на основі [38] 
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Отже, представлені в таблиці 2.15 дані свідчать про високий ступінь 

концентрації діяльності в добувній промисловості, зокрема, 2,2% добувних 

підприємств (22 підприємства) є великими, на яких задіяно більше 70% 

зайнятих в галузі та виробляється 80% продукції галузі. Слід також відмітити, 

що серед добувних підприємств добування металевих руд здійснюється 

підприємствами, з яких 27,3% за даними 2016 р. є великими, на яких зайнято 

90,9% працівників та виробляється 97,2% продукції. Тобто саме в цьому 

сегменті добувної промисловості спостерігається найвищий рівень 

концентрації виробництва в руках крупних корпоративних підприємств.  

Видобуток вугілля здійснюється підприємствами, серед яких 7,2% є великими 

підприємствами, на яких зайнято 63,6% працівників та виробляється 84,4% 

продукції. 81% сирої нафти та газу видобувають 4,2% підприємств, що за 

розмірами є великими та на яких зайнято 96,5% працівників. 

Щодо структури зайнятості за основними організаційно-правовими 

формами господарювання, то в добувній промисловості за даними 2016 року 

40,6% працівників задіяно в акціонерних товариствах, 36,5% – в філіях або 

інших відокремлених підрозділах, 9,8% – на підприємствах у формі товариств з 

обмеженою відповідальністю, 7,8% – на державних підприємства. Такий 

розподіл є свідченням високого ступеня корпоратизації галузі. 

Забезпечення сталого розвитку промисловості, добувної зокрема, 

можливо лише в умовах активізації інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств. Щодо інвестиційної діяльності, то в цілому спостерігається 

нестабільна динаміка як внутрішніх процесів інвестування, так і іноземного. 

Обсяги капітальних інвестицій в економіку протягом 2012-2015 рр. 

зменшувалися, загалом рівень інвестування (у відсотках до ВВП) зменшився з 

19,4% у 2012 р. до 13,8% у 2015 р. 

Динаміка показників розвитку інвестиційного потенціалу добувної 

промисловості представлена в таблиці 2.16. 

Отже, на добувну промисловість припадає 19,15% капітальних інвестицій 

у промисловості, що майже на 10% менше порівняно з 2011 р., на який 
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припадала максимальна питома вага. В цілому протягом 2012-2015 рр. обсяги 

інвестування мали від’ємну динаміку, і тільки у 2016 р. намітилася тенденція до 

зростання, обсяги інвестування зросли порівняно з попереднім роком на 

22,09%. Рівень інвестування галузі дуже низький, частка капітальних 

інвестицій у валовому випуску галузі за даними 2016 р. становить 8,9% 

порівняно з 20,7% у 2007 р. Більше 75% капітальних інвестицій забезпечується 

за рахунок власних коштів підприємств. 

Таблиця 2.16 

Обсяги інвестування в добувну промисловість України  

Роки Капітальні інвестиції 

 

Прямі іноземні інвестиції  

(на кінець року) 
млн. грн. % до обсягу 

інвестицій у 

промисловості 

% до 

попереднього 

року 

млн. дол. 

США 

% до обсягу 

інвестицій у 

промисловості 

% до 

попереднього 

року 

2006 11856,0 19,00  - 981,6 8,80  - 

2007 12142,0 18,87 102,41 2394,1 16,38 243,91 

2008 16767,0 21,88 138,09 2434,1 16,55 101,67 

2009 13914,0 24,13 82,98 2 565,6 15,57 105,40 

2010 15261,1 27,55 109,68 5 710,7 30,55 222,59 

2011 22097,7 28,07 144,80 4 595,7 26,56 80,48 

2012 22293,5 24,34 100,89 4 510,8 25,02 98,15 

2013 21624,8 22,16 97,00 5 004,4 28,30 110,94 

2014 20010,6 23,20 92,54 3 126,2 25,17 62,47 

2015 18466,3 21,07 92,28 1 868,7 18,89 59,78 

2016 22545,6 19,15 122,09 1 521,3 15,74 81,41 
 

Щодо іноземного інвестування, то на добувну промисловість припадає 

15,74% загальних обсягів ПІІ до промисловості, що в 2 рази менше, ніж у  

2010 р., коли частка складала 30,55%. В цілому аналіз динаміки свідчить про 

відтік коштів з галузі протягом 2011-2016 рр. (за винятком 2013 р.), що перш за 

все обумовлено впливом ситуації на Сході України. 

У сфері інноваційного розвитку спостерігаються в цілому негативні 

тенденції, зокрема, існуюча неефективна система фінансування наукових 

досліджень призвела до суттєвого зниження наукоємності ВВП країни до 0,48% 

у 2016 р., що є найнижчим показником за весь період незалежності України (у 

1991 р. наукоємність ВВП складала 2,5%). 
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В Україні загальний обсяг фінансування наукових досліджень і розробок 

за рахунок усіх джерел становить 11,53 млрд. грн. за даними 2016 р., з яких на 

держбюджетне фінансування припадає 3,91 млрд. грн або 33,9% [82, с.59]. 

Тобто загальні видатки на науку в Україні складають лише 75,2% обсягу 

фінансування науки одного провідного університету Європи, а державні 

видатки на науку в Україні у три рази менше обсягу фінансування наукової 

діяльності Оксфордського університету [102, с.59]. 

Це позначається на показниках інноваційної активності промислових 

підприємств, що представлені в таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Динаміка кількості інноваційно-активних промислових підприємств в 

Україні 

Показники Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Підприємства, 

що займалися 
інноваційною 

діяльністю 

промисл

овість 

од

. 1118 1472 1397 1411 1462 1679 1758 1715 1609 824 834 

%  11,19 14,23 13,02 12,83 13,78 16,22 17,42 16,83 16,07 17,29 18,86 

добувна 

промисл
овість 

од

. 26 33 36 35 40 53 46 38 32 21 20 

%  4,79 5,90 5,94 5,53 6,47 8,65 14,60 6,54 7,73 9,01 9,30 

Підприємства, 

що 

впроваджува-
ли інновації 

промисл

овість 

од

. 999 1186 1160 1180 1217 1327 1371 1312 1208 723 735 

%  9,99 11,46 10,81 10,73 11,47 12,82 13,59 12,88 12,07 15,17 16,63 

добувна 

промисл

овість 

од
. 20 20 20 24 28 39 28 21 16 12 17 

%  3,68 3,58 3,30 3,79 4,53 6,36 8,89 3,61 3,86 5,15 7,91 

Підприємства, 

що 

реалізовували 
інноваційну 

продукцію 

промисл
овість 

од

. 918 1035 993 994 964 1043 1037 1013 905 570 632 

%  9,18 10,00 9,26 9,04 9,09 10,08 10,28 9,94 9,04 11,96 14,30 

добувна 
промисл

овість 

од

. 12 12 9 13 17 18 8 5 5 8 9 

%  2,21 2,15 1,49 2,05 2,75 2,94 2,54 0,86 1,21 3,43 4,19 

Підприємства, 

що 

реалізовували 
інноваційну 

продукцію за 

межі України 

промисл

овість 

од
. 337 357 341 334 343 378 332 334 295 213 205 

%  3,37 3,45 3,18 3,04 3,23 3,65 3,29 3,28 2,95 4,47 4,64 

добувна 

промисл
овість 

од

. 8 5 3 5 9 9 4 2 2 3 3 

%  1,47 0,89 0,50 0,79 1,46 1,47 1,27 0,34 0,48 1,29 1,40 

Примітка. Складено автором на основі [38] 

 

Отже, лише 18,86% промислових підприємств займаються інноваційною 

діяльністю, їх частка за період 2006-2016 рр. збільшилася на 7,67%. Однак, 

серед підприємств добувної промисловості ця частка в 2 рази менша і складає 

9,3% у 2016 р, що на 4,51% більше, ніж у 2006 р., однак на 5,3% менше, ніж у 
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2012 р. Отже, добувні підприємства, що займаються інноваційною діяльністю, 

займають лише 2,4% від загальної кількості інноваційно активних промислових 

підприємств. 

Частка підприємств, що впроваджують інновації, є меншою та складає в 

промисловості в цілому 16,63% у 2016 р. (порівняно з 2006 р. зросла на 6,64%), 

а в добувній промисловості – 7,91% (порівняно з 2006 р. зросла на 4,23%). 

Частка добувних підприємств складає 2,3% від загальної кількості промислових 

підприємств, що впроваджують інновації.  

Щодо реалізації інноваційної продукції, то 14,3% промислових 

підприємств та, зокрема, 4,64% підприємств добувної промисловості 

здійснюють реалізацію інноваційної продукції, але здебільшого ця продукція є 

новою не для ринку, а для самого підприємства. Так, за даними 2016 р. тільки 3 

підприємства добувної галузі з 9 (33,3%) реалізували продукцію, що є новою 

для ринку. Позитивним трендом є збільшення питомої ваги цих підприємств 

для добувної галузі на 2,43% з 2,21% у 2006р. При цьому тільки третина з цих 

підприємств 1,4% у добувній галузі та 4,64% у промисловості в цілому, 

реалізують інноваційну продукції за межі України. 

Показники інноваційної діяльності підприємств добувної промисловості в 

Україні наведені в таблиці 2.18. 

Отже, на добувну промисловість припадає 5,89% від загальних витрат в 

промисловості на інноваційну діяльність, що на 4,6% більше, ніж у 2006 р., 

однак, менше на 1,89% ніж у 2013 р. Вартісні обсяги витрат не мають загальної 

тенденції зміни та скорочувалися у 2010, 2012, 2014-2015 рр., суттєво 

збільшилися у 2016 р. (майже в 5 разів порівняно з попереднім роком) за 

рахунок фінансування впровадження нових технологічних процесів (1541 у 

2016 р.), що дорівнює 44,17% від загальної кількості впроваджених процесів у 

промисловості у 2016 р. 

Продукція добувної промисловості характеризується низьким 

інноваційним рівнем в цілому, про що свідчить те, що добувні підприємства 

впроваджували у 2006-2016 рр. менше 1% загальної кількості нових видів 
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інноваційної продукції у промисловості. Вартісні обсяги реалізації інноваційної 

продукції характеризуються тенденцією до скорочення, склали 53,7 млн. грн., що 

на 97,8% менше, ніж у 2006 р. Частка інноваційної продукції, реалізованої за 

межі, склала у 2015 р. 36% (в середньому за період 2006-2015 рр. дорівнювала 

25%). В цілому добувна промисловість забезпечує менше відсотка в експорті 

інноваційної продукції, зокрема, 0,23% у 2015 р. порівняно з 7,98% у 2006 р. 

Таблиця 2.18 

Динаміка показників інноваційної діяльності підприємств добувної 

промисловості в Україні 

Роки Витрати на 

інноваційну 

діяльність 

Кількість 

впроваджених 

нових 

технологічних 

процесів 

Впроваджених 

інноваційних видів 

продукції 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 

 

 

млн. грн. % до 

промисл

овості 

од. % до 

промислов

ості 

од. % до 

промислово

сті 

млн. 

грн. 

% до 

промис

ловості 

за межі 

України, % 

2006 79,7 1,29 11 0,96 5 0,36 2464,1 7,98 10,70 

2007 202,0 1,87 15 1,06 25 0,99 1981,1 4,93 32,00 

2008 262,3 2,19 24 1,46 15 0,61 392,9 0,86 3,60 

2009 461,5 5,81 19 1,00 29 1,08 376,3 1,20 5,10 

2010 248,1 3,08 19 0,93 14 0,58 251,4 0,75 15,00 

2011 991,2 6,92 45 1,79 5 0,15 225,7 0,53 30,50 

2012 645,0 5,62 35 1,60 1 0,03 133,7 0,37 31,90 

2013 744,1 7,78 25 1,59 2 0,06 48,9 0,14 29,80 

2014 364,9 0,47 18 1,03 4 0,11 11,5 0,04 63,60 

2015 280,7 2,03 6 0,49 20 0,64 53,7 0,23 36,00 

2016 1367,5 5,89 1541 44,17 40 0,97 …  …  …  

…. Відсутні дані 

Примітка. Складено автором на основі [38] 
 

Слід також зазначити, що низький рівень витрат на інноваційну 

діяльність обумовлений недиверсифікованою структурою фінансування 

інноваційних витрат, зокрема в середньому за період 2006-2016 рр. 83% витрат 

на інновації здійснювалося за рахунок коштів самих підприємств (у 2014-

2016 рр. 100% витрат – це кошти підприємств). 

Таким чином, в цих умовах основним способом забезпечення сталого 

розвитку добувної промисловості є інноваційно-інвестиційний спосіб розвитку, 

який передбачає не тільки модернізацію й технічне переоснащення 
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виробництва, але й реструктуризацію його способом створення корпоративних 

структур за принципом мережевої або вертикально-інтегрованої будови 

(наприклад, кластерів, фінансово-промислових груп, холдингів). Створення 

вертикально-інтегрованих корпоративних структур – це тенденція, характерна 

як для української, так і світової промисловості (наприклад, створення ФПГ у 

вітчизняному й світовому гірничо-металургійному комплексі) [4, с.10]. 

Сучасний ГМК України в найбільшому ступені представлений корпоративними 

структурами, зокрема, такими як «System Capital Management», що є основним 

акціонером Групи «Метінвест» (71,24% акцій), «Індустріальний союз Донбасу», 

«Арселор Мітал», «Інтерпайп», «Evraz Group». Так, група «Метінвест» 

представляє собою міжнародну вертикально інтегровану гірничо-металургійну 

групу компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка 

від видобутку залізорудної сировини і вугілля до виробництва напівфабрикатів 

і готової металопродукції. До структури Групи входять видобувні та 

металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, Європі та США, а також 

мережа продажів з охопленням усіх ключових світових ринків. Дані структури 

залучають до свого складу сировинні підрозділи – гірничозбагачувальні 

комбінати, що є основними видобувними підприємствами.  

В рейтингу топ 200 найкрупніших підприємств України 15 компаній 

належать до видобувної промисловості та входять до складу корпоративних 

структур (табл. 2.19). 

Сумарний валовий дохід цих видобувних компаній складає 9,1% 

українського ВВП, тоді як сукупний дохід двохсот найбільших компаній 

України з рейтингу топ 200 в 2016 р. становив 2,3 трлн. грн., що майже 

дорівнює номінальному ВВП країни 2385,4 млрд. грн. в 2016 р.   

В цілому, світовий досвід підтверджує, що об’єднання підприємств у 

великі корпоративні структури суттєво скорочує трансакційні витрати. За 

деякими оцінками, частка десяти найбільших російських компаній у ВВП 

становить 41%, у той час як у Японії – 32%, у США – 27%, а у Німеччині – 

20%. Десять найбільших приватних власників контролюють понад 60% 
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капіталізації російського ринку, що є найбільшим показником у світі. Натомість 

у країнах Західної Європи аналогічний показник становить 30%, в Індонезії – 

58%, у Таїланді – 43%, у Південній Кореї – 37%, а у США та Великій Британії – 

менше 10% [131, с.21]. 

Таблиця 2.19 

Рейтинг найкрупніших видобувних компаній України  

(з рейтингу топ 200) 

Компанія Сфера 

діяльності 

Місце в 

рейтингу 

Виручка, 

млрд. грн 

Прибуток/-збиток, 

млн. грн. 

Власник 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

ПАТ «Укргазвидо-

бування» 

видобуток газу 

та виробництво 

нафтопродуктів  

3 21 55,04 21,95 12 083,94 661,00 

НАК 

«Нафтогаз» 

(Держава)  

ПАТ «Укpнaфта» видобуток нафти 

та газу  
22 13 22,58 28,94 -8 739,30 -4909,88 

НАК 

«Нафтогаз» 

ТОВ «Метінвест 

холдинг» 

видобуток руди, 

виплавка сталі, 

виробництво 

прокату 

24 11 21,21 31,16 305,26 29,82 «Метінвест»  

ПАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля» 
видобуток 

вугілля 
26 25 19,69 18,11 647,15 226,28 ДТЕК  

ПАТ «Полтавський 

ГЗК» 
видобуток та 

збагачення руди 
30 29 17,13 15,03 378,71 -6 672,83 Ferrexpo  

ПАТ «Північний 

ГЗК» 
видобуток та 

збагачення руди 
41 36 15,11 13,33 3 613,10 

 

-1 212,50 

 

«Метінвест» 

ПАТ «Південний 

ГЗК» 
видобуток та 

збагачення руди 
43 49 14,61 10,57 5 903,59 3 486,37 

«Метінвест» 

АТ «Інгулецький 

ГЗК» 

видобуток руди 

та збагачення 

руди 

47 56 11,31 9,49 -69,26 -3 498,87 

«Метінвест» 

ПрАТ 

«Нафтогазвидобува

ння» 

видобуток газу  71 125 9,20 5,04 5 412,15 1 923,56 

ДТЕК 

ПАТ «Центральний 

ГЗК» 

видобуток руди 

та збагачення 

руди 

89 94 7,10 6,53 2 218,89 697,26 

«Метінвест» 

ТОВ «Енерго-

сервісна компанія 

«Еско-Північ» 

видобуток газу  113 103 5,71 6,02 1 078,46 64,44 

Burisma 

Group 

ТОВ 

«Миколаївський 

глиноземний завод» 

видобуток глини 

для виробництва 

алюмінію 

114 106 5,70 5,61 442,69 557,31 
Glenсore 

(Швейцарія) 

ПАТ «Кривбасзаліз-

рудком» 
видобуток 

залізної руди 
153 - 4,45 - 838,41 - 

«Метінвест» 

ПАТ «ШУ 

«Покровське» 

видобуток та 

збагачення 

вугілля 

159 188 4,30 3,23 -579,38 - 499,53 Донецьксталь  

ПАТ «Євраз Суха 

Балка» 
видобуток та 

збагачення руди 
196 77 3,42 7,48 -157,34 - 632,96 

Evraz Group 

(Росія)  

Примітка. Складено автором на основі [191, 192] 
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Слід також зазначити, що найкрупніші підприємства України є 

основними платниками податків до держбюджету. На основі даних рейтингу 

топ 100 найбільших платників податків, добувна галузь забезпечує 24,8% 

податкових надходжень до бюджету, причому 20,5% припадає на 16 

найкрупніших компаній, що входять до рейтингу, зокрема ПрАТ «Північний 

ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗБ», ПАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Полтавський ГЗК», 

ПЗІІ у формі ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ПАТ 

«Укргазвидобування», ПрАТ «Нафтогазвидобування», ПрАТ «Видобувний 

комбінат «Укрнафтобуріння», ТОВ «Куб-газ», ПАТ «Укрнафта», СП 

«Полтавська газонафтова компанія», ДП «Східний ГЗК» [130]. 

Отже, можна стверджувати, що основними перевагами корпоративних 

структур є широкі можливості щодо максимізації доходів, залучення 

додаткових фінансових ресурсів, реалізації інноваційних проектів, розвитку 

галузі в цілому тощо. При цьому основною метою розвитку корпоративних 

структур, особливо інтегрованого типу, є зниження витрат на виробництво 

конкурентоспроможної продукції, перехід від технологічно відособленої 

структури до більш технологічно та інноваційно-удосконаленої та 

диверсифікованої.  

Слід також зазначити, що корпоративні структури мають більш широкі 

можливості до отримання конкурентних переваг не тільки на галузевому 

внутрішньому ринку, але й на світових ринках за рахунок раціонального 

використання ресурсів, коливання цін національного та світового ринків, зміни 

валютних курсів та удосконалення менеджменту. Підприємства, що входять до 

складу корпоративних структур, мають більші можливості щодо розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. 

В структурі зовнішньої торгівлі України на продукцію видобувної 

промисловості припадає 7,5% товарного експорту та 21,6% товарного імпорту 

(табл. 2.20). 
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 Таблиця 2.20 

Динаміка зовнішньої торгівлі продукцією видобувної промисловості 

Роки Експорт мінеральних 

продуктів 

Імпорт мінеральних 

продуктів 

Темпи зростання, 

% 

Коефіцієнт 

покриття 

експортом 

імпорту 

Сальдо 

торгівлі 

млн. 

дол. 

% до 

загального 

експорту 

товарів 

млн. дол. % до 

загального 

експорту 

товарів 

експорт імпорт 

2006 3871,8 10,1 13506,2 30,0  -  - 0,29 -9634,4 

2007 4275,2 8,7 17280,4 28,5 110,4 86,1 0,25 -13005,2 

2008 7046,1 10,5 25441,3 29,7 164,8 120,7 0,28 -18395,2 

2009 3900,1 9,8 15695,1 34,5 55,4 93,3 0,25 -11795,0 

2010 6716,2 13,2 21088,1 34,9 172,2 134,7 0,32 -14371,9 

2011 10175,5 15,1 29954,6 37,0 151,5 114,4 0,34 -19779,1 

2012 7487,8 11,0 27520,7 33,1 73,6 72,8 0,27 -20032,9 

2013 7190,1 11,5 22268,0 29,4 96,0 104,5 0,32 -15077,9 

2014 6103,5 11,3 16095,4 29,6 84,9 98,3 0,38 -9991,9 

2015 3099,5 8,1 11690,0 31,2 50,8 71,7 0,27 -8590,5 

2016 2728,8 7,5 8495,0 21,6 88,0 92,6 0,32 -5766,2 

Примітка. Складено автором на основі [38] 

 

Частка продукції видобувної промисловості за період 2006-2016 рр. 

коливалась в межах від 15,1% у 2011 р. (максимальне значення) до 7,5% у 

2016 р. (мінімальне значення) та в цілому, починаючи з 2011 р. 

характеризується тенденцією до скорочення. Щодо імпорту, то за період, що 

аналізується, частка продукції видобувної промисловості в імпорті скоротилася 

з 37% у 2011 р. (максимальне значення) до 21,6% у 2016 р. (мінімальне 

значення). В цілому вартісні обсяги експорту та імпорту характеризуються 

скороченням у 2012-2016 рр., причому падіння обсягів експорту випереджало 

скорочення обсягів імпорту в цей період (23,1% середньорічного скорочення 

обсягів експорту порівняно з 13,1% в обсягах імпорту). Витрати на імпорт 

видобувної продукції не покриваються валютними надходженнями від 

експорту (відповідні коефіцієнти покриття коливаються в межах 0,25-0,38 

протягом 2006-2016 рр.), торговельне сальдо є від’ємним, однак внаслідок 

скорочення обсягів торгівлі його величина має тенденцію до зменшення. 

Товарна структура зовнішньої торгівлі продукцією видобувної 

промисловості відповідно до існуючої класифікації представлена в табл. 2.21. 
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Таблиця 2.21 

Динаміка структури зовнішньої торгівлі продукцією видобувної 

промисловості 

Роки Вартісні обсяги, млн. дол. США Питома вага, % 
сіль, сірка,  

землі та каміння 
руди, шлак і  

зола 
палива  

мінеральні 
сіль, сірка,  

землі та каміння 
руди, шлак і 

зола 
палива 

мінеральні 

ек
сп

о
р

т 

ім
п

о
р

т 

ек
сп

о
р

т 

ім
п

о
р

т 

ек
сп

о
р

т 

ім
п

о
р

т 

ек
сп

о
р

т 

ім
п

о
р

т 

ек
сп

о
р

т 

ім
п

о
р

т 

ек
сп

о
р

т 

ім
п

о
р

т 

2006 405,9 255,9 912,3 538,7 2553,5 12711,6 10,48 1,89 23,56 3,99 65,95 94,12 

2007 540,1 323,9 1105,0 972,3 2630,1 15984,2 12,63 1,87 25,85 5,63 61,52 92,50 

2008 783,2 545,7 2153,6 2063,6 4109,2 22832 11,12 2,14 30,56 8,11 58,32 89,74 

2009 429,2 293,4 1340,1 762,9 2130,8 14638,7 11,00 1,87 34,36 4,86 54,63 93,27 

2010 492,4 402,2 2570,5 1097,9 3653,3 19587,9 7,33 1,91 38,27 5,21 54,40 92,89 

2011 644,5 403,8 3852,8 982,2 5678,2 28568,7 6,33 1,35 37,86 3,28 55,80 95,37 

2012 694,9 426,1 3198,1 886,2 3594,7 26208,4 9,28 1,55 42,71 3,22 48,01 95,23 

2013 704,1 359,2 3796,8 748,0 2689,3 21160,8 9,79 1,61 52,81 3,36 37,40 95,03 

2014 619,1 284,2 3472,4 667,4 2012,1 15143,8 10,14 1,77 56,89 4,15 32,97 94,09 

2015 395,0 225,9 2216,5 581,6 488 10882,4 12,74 1,93 71,51 4,98 15,74 93,09 

2016 327,7 195,2 1954,6 448,3 446,5 7851,5 12,01 2,30 71,63 5,28 16,36 92,42 

Примітка. Складено автором на основі [38] 

 

Отже, в структурі зовнішньої торгівлі за даними 2016 р. в експорті 

переважають руда, шлак та зола, на частку яких припадає 71,63% експорту 

видобувної галузі, причому частка цієї групи зросла на 48,07% порівняно з 

2006 р.; 92,42% імпорту продукції видобувної промисловості припадає на 

мінеральні палива, причому протягом 2006-2016 рр. їх частка залишається 

майже незмінною, коливаючись в межах 89,74-95,37%. Отже, залежність 

України від імпорту енергетичних ресурсів продовжує зберігатися, а основу 

експортного потенціалу галузі становить продукція саме гірничодобувної 

промисловості, тобто руди та концентрати. 

З урахуванням цього була проведена оцінка ступеня експортної орієнтації 

та імпортного споживання саме для цієї групи продукції добувної 

промисловості. Так, в таблиці 2.22 наведена динаміка як фізичних, так і 

вартісних обсягів експорту та імпорту руди, що дозволяє виділити такі 

закономірності: фізичні обсяги експорту руди характеризуються в цілому 

тенденцією до зростання, в середньому щорічно збільшуючись у період 2006-
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2016 рр. на 6,8%, при цьому максимальне зростання припадає на 2008 р. – 

21,3%, мінімальне 2,8% на 2012 р.; в 2016 р. спостерігалося падіння фізичних 

обсягів експортних поставок на 14,2%. На фоні цього вартісні обсяги експорту 

руди мають дещо інші тенденції розвитку, зокрема, зменшення у 2012-2016 рр. 

(17,3% скорочення у 2012 р., 11,3% - у 2014 р., 17% - у 2015 р., 12,7% - у 

2016 р.), що в умовах зростаючих фізичних обсягів обумовлено тільки 

зниженням цін на зовнішніх ринках на залізорудну сировину та погіршенням 

умов торгівлі для вітчизняних експортерів, що стимулює до збільшення 

внутрішнього споживання руди та експорту продукції її переробки. 

Таблиця 2.22 

Особливості зовнішньої торгівлі залізорудною сировиною 

Роки Руди та концентрати залізні Частка 

експортованих 

руд в загальних 

обсягах 

виробництва, % 

Частка імпорту 

в загальних 

обсягах 

споживання 

руди, % 

Експорт Імпорт 

тис. тон млн. дол. тис. тон млн. дол. 

2006 20218,4 803,4 2020,3 84,5 13,21 4,20 

2007 20749,1 960,2 3482,0 222,5 13,79 3,70 

2008 22778,8 1989,7 2868,7 262,4 17,62 4,36 

2009 27621,9 1242,7 3335,2 153,0 22,58 4,26 

2010 32741,1 2456,2 2737,6 168,1 23,42 3,62 

2011 34174,9 3786,3 1841,3 174,9 11,29 1,12 

2012 35137,6 3131,7 2888,1 252,1 11,43 1,31 

2013 37977,9 3739,1 3110,3 255,0 11,77 1,33 

2014 40894,3 3315,4 3212,0 246,2 13,10 1,52 

2015 45707,6 2092,0 2254,7 107,6 15,42 1,38 

2016 39203,3 1827,2 1764,7 76,0 13,65 1,08 

Примітка. Складено автором на основі [38] 

 

Як свідчать проведені розрахунки, в загальних обсягах виробництва руди 

частка експортних поставок характеризується тенденцією до скорочення, 

зокрема, зменшилася з 23,42% у 2010 р. до 13,65% у 2016 р., однак є більшою 

порівняно з 2012 р. (11,43%). В цілому, зменшення експорту руди є позитивною 

тенденцією в аспекті економічної безпеки країни, оскільки сприяє розширенню 

внутрішнього споживання сировини, а отже, активізації виробництва 
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промислової продукції з більшою доданою вартістю та зменшує чисто 

сировинну орієнтацію експорту країни. 

Щодо імпорту руди, то фізичні обсяги імпортних поставок є більш, ніж в 

22 рази меншими за експортні та характеризувалися суттєвим, але уповільненим 

зростанням у 2012-2014 рр. (на 56,9%, 7,7% та 3,3% відповідно) та відповідним 

скороченням у 2015 та 2016 р. на 29,8% та 21,3%. В середньому за період 2006-

2016 рр. фізичні обсяги імпорту руди щорічно в середньому зростали на 1,3%, а 

вартісні обсяги імпорту – на 1,1%, тобто мали практично схожі тренди 

динамічних змін. В обсягах внутрішнього споживання руди на частку імпортних 

руд припадає лише 1,08% за даними 2016 р., що є на 3,12% менше за 2006 р., 

отже, імпортне споживання характеризується тенденцією до скорочення. 

Аналіз географічної структури експортних поставок української залізної 

руди показав, що 54,7% фізичних обсягів експорту спрямовується до країн ЄС, 

а 45% - до країн Азії. На країни, представлені на рис. 2.11, припадає 97,8% 

експорту руди Україною. На три країни, що є найкрупнішими споживачами 

української залізної руди, зокрема Китай, Чехію та Польщу припадає 61,3% 

загальних фізичних обсягів експорту. Щодо імпорту руди, то 99,9% Україна 

імпортує з Російської Федерації. 

 

Рис. 2.11. Основні країни-імпортери залізних руд та концентратів з 

України, 2016 р. (за фізичними обсягами експортних поставок) 
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Якщо аналізувати географічну структуру торгівлі за групою «мінеральні 

продукти» в цілому, то можна зазначити, що основним регіоном експортних 

поставок є країни Європи, питома вага яких збільшилася з 43% у 2013 р. до 

61,7% у 2017 р. До країн Азії експортується 30,4% мінеральних продуктів, що 

на 11,9% менше, ніж у 2013 р. Частка країн СНД за останні п’ять років 

зменшилася на 4%, а країн Америки – на 7%. Отже, наразі 92,1% експорту 

мінеральних ресурсів припадає на Європу та Азію. 

Оцінка структурних зрушень на основі відповідних коефіцієнтів, 

наведених на рис. 2.12, показала, що за останні п’ять років географічна структура 

експорту мінеральних продуктів змінилася в середньому на 10,56%, що 

відповідно до значення коефіцієнту Гатєва можна вважати суттєвими змінами. 

 

Рис. 2.12. Динаміка географічної структури експорту мінеральних 

продуктів України (з оцінкою структурних зрушень), % 

Примітка. Розраховано та побудовано автором на основі [84] 
 

На рис. 2.13 представлена динаміка географічної структури імпорту 

мінеральних продуктів, яка свідчить про те, що імпортує мінеральні продукти 

Україна переважно з країн СНД, зокрема, 51,4%, однак частка цих країн 

характеризується тенденцією до зменшення (скоротилася на 30,1% порівняно з 

2013 р.). Основу імпорту з країн СНД переважно складають мінеральні палива. 

Навпаки, частка країн Європи має зростаючий тренд, а саме збільшилася на 



131 

22,3% та складає 36,4%. З країн Америки Україна імпортує 7,4% мінеральних 

продуктів, що на 4,7% більше ніж у 2013 р. Країни Азії та Африки займають 

лише 3,8% української імпорту мінеральних продуктів. 

 

Рис. 2.13. Динаміка географічної структури імпорту мінеральних 

продуктів України (з оцінкою структурних зрушень), % 

Примітка. Розраховано та побудовано автором на основі [84] 

 

В цілому, як свідчать результати оцінки структурних зрушень, за останні 

5 років географічна структура імпорту зазнала більших змін, ніж експорту, в 

середньому змінившись на 16,9%, що є достатньо суттєвими зрушеннями. 

Слід зазначити, що на перспективу видобувна промисловість, зокрема 

гірничовидобувна, що є основною видобувної галузі України, залишатиметься 

привабливим сектором для розвитку бізнесу і, зокрема, діяльності 

корпоративних структур, оскільки до 2030 року прогнозується подальше 

зростання світового споживання залізорудної сировини не менше ніж на 2% 

щорічно. З урахуванням прискореного зростання споживання країнами 

Південно-Східної Азії, зокрема Індії, на світових ринках попит на руду  

збільшиться на 65%. Однак, для української галузі пріоритетним залишається 

політика стимулювання внутрішнього споживання залізорудної сировини та 
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збільшення виробництва та експорту продукції більш високих ступенів 

переробки (не тільки першої). 

Незважаючи на лідируючі позиції України за розвіданими запасами 

залізних руд, балансові запаси більшості гірничодобувних підприємств 

значною мірою виснажені, а будівництво нових підприємств потребує значних 

коштів, що за сучасного економічного стану країни проблематично. Тому 

спрямування геолого-економічних досліджень на суттєве поліпшення наявної 

мінерально-сировинної бази, її розширення і переоцінку з урахуванням потреб 

якісної металургії та сучасних вимог ринку є актуальною для України 

проблемою. Важливість її вирішення обумовлена тим, що економічний 

потенціал країни великою мірою залежить від стану залізорудної 

промисловості, яка забезпечує конкурентоздатність металургійної сировини на 

зовнішньому і на внутрішньому ринках [9, с.163]. 

Таким чином, проведений аналіз поточного стану та тенденцій розвитку 

видобувної промисловості України дозволив виявити такі закономірності 

розвитку галузі в контексті загальносвітових тенденцій: 

- підприємства добувної промисловості створюють 4,68% загального 

валового випуску товарів та послуг в економіці, реалізують 13% від загального 

обсягу реалізації промислової продукції, забезпечують робочими місцями 

11,84% зайнятих в промисловості та 2,95% зайнятих в економіці в цілому; 

- в галузі функціонує 4,86% від загальної кількості промислових 

підприємств, а рівень плати праці на 34% вищий за рівень оплати в 

промисловості та на 53% вищий за середню заробітну плату по економіці в 

цілому; 

- у системі світогосподарських зв’язків Україна займає сьоме місце за 

запасами металевих руд, зокрема, залізорудної сировини, що складає близько 

6% світових запасів; посідає 28 місце в світі за обсягами виробництва 

мінеральних ресурсів, зокрема, 7 місце у виробництві залізорудної сировини 

(2,7% світового виробництва), 24 місце – нерудних мінеральних ресурсів (0,7% 

світового виробництва); 
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- щодо закономірностей динаміки розвитку галузі, то спостерігається 

скорочення обсягів фізичного виробництва у добувній промисловості (останні 

десять років в середньому щорічно на 3,1%) на фоні зростання цін виробників 

на продукцію (останні десять років в середньому щорічно на 20,2%); 

- рівень інноваційно-інвестиційного розвитку галузі є вкрай низьким, 

зокрема, 9,3% добувних підприємств займаються інноваційною діяльністю, 

4,64% підприємств здійснюють реалізацію інноваційної продукції. На добувну 

промисловість припадає 5,89% від загальних витрат в промисловості на 

інноваційну діяльність; 

- галузь характеризується високим рівнем концентрації діяльності, 

зокрема, на 2,2% великих добувних підприємств задіяно більше 70% зайнятих в 

галузі та виробляється 80% продукції галузі, причому найбільший ступінь 

ринкової концентрації характерний для гірничодобувних підприємств;  

- в топ 200 найкрупніших компаній України 15 належать до видобувної 

галузі, їх сумарний валовий дохід дорівнює 9,1% ВВП країни. Ці підприємства 

забезпечують 24,8% податкових надходжень до бюджету; 

- щодо особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

добувної галузі, то в структурі зовнішньої торгівлі України на продукцію 

видобувної промисловості припадає 7,5% товарного експорту та 21,6% 

товарного імпорту. Серед мінеральної продукції 71,63% експорту формують 

руда, шлак та зола, 92,42% імпорту – мінеральні палива. Із загальних обсягів 

виробництва руди 13,65% експортується (2016 р.), причому частка продажів 

руди на зовнішні ринки останніми роками зменшується, що є позитивною 

тенденцією в аспекті економічної безпеки країни. 

Експертами прогнозується подальше зростання попиту на продукцію 

видобувної промисловості на світових ринках, отже, для України постає 

питання створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, 

забезпечення її сталого розвитку в контексті впливу на загальних рівень 

промислової та економічної безпеки країни. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Здійснено оцінку місця і ролі добувної промисловості у ресурсному 

забезпеченні світового господарства на основі системного підходу (з акцентом 

на гірничодобувну промисловість), який включає такі етапи: оцінка 

географічної детермінанти розвитку добувної промисловості (регіональний 

розподіл мінеральної сировини); оцінка компонентної детермінанти (розподіл 

добувної промисловості на паливну та непаливну); оцінка екологічної 

детермінанти; оцінка детермінанти безпеки (оцінка залежності економіки від 

наявності великої кількості певного виду природного ресурсу), що дозволяє 

прогнозувати тенденції розвитку добувної промисловості. 

2. Виділено основні сучасні тенденції розвитку світової гірничодобувної 

промисловості, серед яких: зростання обсягів споживання мінеральних рудних 

ресурсів; підвищення інтенсивності використання покладів викопної рудної 

сировини і, відповідно, вичерпання найбільш продуктивних родовищ; 

переважання у світовій добувній промисловості мінеральної вуглеводної 

сировини; збільшення обсягів споживання рудних ресурсів країнами, що 

розвиваються, зокрема, Китаєм та Індією; зрушення регіональної структури 

видобутку в бік азійських та найменш розвинутих африканських країн; 

збереження важливості гірничодобувної промисловості для економічного 

зростання і соціального розвитку країн-продуцентів; переважання розвинених 

країн в експорті обробленої продукції з мінерально-рудної сировини. 

3. Здійснено апробацію запропонованого науково-методичного підходу 

до оцінки впливу добувної галузі на рівень економічної безпеки, за 

результатами якого оцінено мінерально-сировинну безпеку 12 провідних 

виробників залізорудної сировини, що дозволило провести їх групування за 

відповідним рівнем безпеки (з відносно високим рівнем безпеки, з рівнем вище 

середнього, нижче середнього та відносно низьким) та визначено фактори 

впливу на стан економіки мінерально-сировинної компоненти. 
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4. Встановлено особливості функціонування корпоративних структур у 

добувній промисловості світу, а саме: результати  діяльності добувних 

корпорацій  за 2016 р. свідчать про відновлення позитивної рентабельності, що 

обумовлено швидким зростанням цін на сировинні товари, та вихід галузі з 

довготривалого кризового становища; кількість угод M&A в добувній 

промисловості останніми роками скоротилася, при цьому їх вартість значно 

знизилася в результаті зниження цін на активи і відсутності «мегаугод»;  

скасовано численні угоди, укладення яких очікувалося на початку 2017 р., через 

зростання цін на сировинні товари і, відповідно, поліпшення перспектив для 

корпоративних структур, яким вони належали; протягом 2013-2016 рр. у галузі 

відбувається скорочення інвестицій на геологорозвідку, при цьому ключовими 

напрямки геолого-розвідувальних робіт у добувній сфері залишаються Канада, 

Австралія та США.  

5. На основі оцінки ступеня рівномірності розподілу активів (ринкової 

капіталізації) найбільших добувних корпорацій світу визначено, що на 

світовому ринку добувної промисловості функціонує велика кількість 

корпорацій, проте суттєвий вплив на його розвиток спричиняють лише декілька 

(BHP Billiton Limited, Rio Tinto Limited, Glencore Plc., China Shenhua Energy 

Company Limited, Vale S.A.), акумулюючи більшу частину активів та значно 

випереджаючи інші за ринковою капіталізацією. Слід зазначити, що специфіка 

ринку добувної промисловості, а також сучасні риси світової економіки 

впливають на організаційну структуру й стратегії добувних корпорацій. 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.  

6. Проведено аналіз поточного стану та тенденцій розвитку видобувної 

промисловості України, який дозволив виявити такі закономірності розвитку 

галузі в контексті загальносвітових тенденцій: підприємства добувної 



136 

промисловості створюють 4,68% загального валового випуску товарів та послуг 

в економіці, реалізують 13% від загального обсягу реалізації промислової 

продукції, забезпечують робочими місцями 11,84% зайнятих в промисловості 

та 2,95% зайнятих в економіці в цілому; в галузі функціонує 4,86% від загальної 

кількості промислових підприємств, а рівень оплати праці на 34% вищий за 

рівень оплати в промисловості та на 53% вищий за середню заробітну плату по 

економіці в цілому. 

7. Україна займає сьоме місце за світовими запасами металевих руд, 

зокрема, залізорудної сировини, що складає близько 6% світових запасів; посідає 

28 місце в світі за обсягами виробництва мінеральних ресурсів, зокрема, 7 місце в 

виробництві залізорудної сировини (2,7% світового виробництва), 24 місце – 

нерудних мінеральних ресурсів (0,7% світового виробництва).  

8. Виявлено, що наявний ресурсний потенціал добувної галузі 

національної економіки не забезпечує відповідних економічних важелів впливу 

у  системі міжнародного поділу праці через скорочення обсягів фізичного 

виробництва у добувній промисловості (останні десять років в середньому 

щорічно на 3,1%) на фоні зростання цін виробників на продукцію (останні 

десять років в середньому щорічно на 20,2%); вкрай низького рівня 

інноваційно-інвестиційного розвитку галузі (лише 9,3% добувних підприємств 

займаються інноваційною діяльністю та 4,64% підприємств здійснюють 

реалізацію інноваційної продукції).   

9. 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 найбільш дієвої моделі мінерально-сировинної 

політики в національному господарстві, яка ґрунтується на засадах сталого 

розвитку. 

Основні положення дисертаційної роботи, що представлено у другому 

розділі, опубліковано у наукових працях [151, 156, 158, 164, 165, 167, 172, 173, 

175, 229]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ У 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

КРАЇН СВІТУ 

 

3.1. Розвиток корпоративних структур добувної галузі в контексті 

ресурсного забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки країн 

світу. 

 

Як було визначено у Розділі 1, економічна безпека є не тільки важливою 

складовою системи національної безпеки, саме стан економічної безпеки 

визначатиме рівень стійкості національної економіки країни, забезпечує рівень 

конкурентоспроможності на світових ринках, стабільність та можливість 

протидіяти загрозам (як внутрішнім, так і зовнішнім) задля захисту 

національних інтересів, здатність до збалансованого та сталого розвитку, рівень 

економічної незалежності країни в цілому. 

Дослідження особливостей функціонування корпоративних структур у 

добувній промисловості світу, результати якого представлено у підрозділі 2.2, 

дозволяє констатувати, що добувна промисловість є дійсно глобальною галуззю 

у тому сенсі, що її найбільші компанії походять як з розвинутих країн, так і з 

країн, що розвиваються (табл. 3.1). Це є цілком логічним, якщо врахувати, що 

мінеральні ресурси поширені по всьому світу. У той же час багато фірм, штаб-

квартири яких перебувають в розвинених країнах, фактично здійснюють свої 

операції в країнах, що розвиваються [230]. 

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. З іншого боку, на функціонування корпоративних 

структур добувної галузі та реалізацію ними стратегій розвитку, у тому числі 

стратегій транснаціоналізації, у контексті забезпечення економічної безпеки 
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впливає як відповідна політика країн світу, так і чинники геоекономічного та 

геополітичного характеру.  

Таблиця 3.1 

Розподіл 50 найбільших видобувних компаній за країнами світу, 2017 р. 

Розвинуті 

країни 

Кількість 

компаній 

Ринкова 

капіталізація, 

млрд. дол. 

Країни, що 

розвива-

ються 

Кількість 

компаній 

Ринкова 

капіталізація, 

млрд. дол. 

Канада  9 106,93 Китай  10 131,34 

Австралія  5 203,90 Індія  4 65,71 

США  4 75,35 Російська 

Федерація  

4 64,57 

Великобританія  3 39,77 Мексика  2 24,27 

Швейцарія  1 55,98 Бразилія  1 48,31 

Японія  1 8,25 Саудівська 

Аравія  

1 12,71 

Швеція  1 8,15 Чилі  1 9,13 

Польща  1 5,95 ПАР  1 6,05 

Ізраїль  1 5,43 

Всього 26 509,71 Всього 24 362,09 

Примітка. Складено автором на основі даних [234] 

 

По-перше, складність подальшої транснаціоналізації організаційної 

структури добувних компаній пов’язана з політикою окремих країн щодо 

забезпечення національної економічної безпеки. Так, відповідно до 

законодавства КНР, для забезпечення національної економічної безпеки 

використовуються жорсткі обмеження на прямі іноземні інвестиції в 

стратегічно важливі сфери економіки, до яких віднесено оборонну 

промисловість, цивільну авіацію, залізничний транспорт і зв’язок, а також 

лімітуються інвестиції у провідні банківські установи, страхові компанії, 

зовнішньоторговельні фірми та гірничорудні підприємства [88]. Водночас, 

політика деяких країн у сфері економічної безпеки призводить до формування з 

їхнього боку стабільного попиту на продукцію добувної промисловості. 

Зокрема, економічний аспект японської концепції забезпечення національної 

безпеки включає такі положення, як забезпечення стабільного функціонування 

національної економіки, зміцнення економічної могутності країни на основі 

підвищення конкурентоспроможності японського експорту й продуктивності 

праці, диверсифікованість джерел і забезпечення стабільного надходження 
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сировинних, паливно-енергетичних і продовольчих ресурсів, нагромадження 

стратегічних запасів тощо [8, с.6]. 

По-друге, світова добувна промисловість є особливо чутливою до змін у 

геоекономічному та геополітичному ландшафті безпеки, оскільки добувні 

компанії працюють у одній з найбільш складних та суперечливих галузей 

світової економіки. За оцінками експертів, у 2015 році світова добувна 

промисловість посідала третє місце серед галузей, що найбільше постраждали 

від тероризму та політичного тиску, переживши 87 нападів [212]. Відтак, перед 

корпоративними структурами добувної галузі постає необхідність постійного 

врахування тих процесів, які відбуваються у геоекономічному просторі і 

впливають на економічну безпеку самих підприємств, країн їх базування, 

приймаючих країн та добувної галузі в цілому.   

По-третє, кон’юнктура добувної галузі значною мірою залежить від 

реакції великих споживачів сировинної продукції. Так, китайські інвестиції та 

попит сприяли довгостроковому зростанню добувної промисловості, особливо 

сектору сировини, необхідної для виробництва металургійної продукції 

(вугілля, залізна руда та рідкісноземельні елементи). Зі зменшенням попиту на 

китайську металургійну продукцію та відповідним скороченням 

металургійного виробництва відбулося суттєве падіння світових цін на 

продукцію добувної промисловості. 

По-четверте, важливим драйвером розвитку галузі є довгостроковий 

вплив останніх технологічних досягнень. Наприклад, враховуючи те, що 

виробництво смартфону в середньому вимагає близько 40 мінералів з усього 

світу, сектор технологій спирається на видобуток корисних копалин і може 

бути вразливим до збоїв у процесі видобутку або доставки ресурсів, 

геоекономічних потрясінь або державного втручання у формування цін. Схожі 

приклади можуть бути знайдені практично у всіх інших галузях виробництва, 

які залежать від стабільного доступу до відповідних ресурсів добувної 

промисловості.  
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По-п’яте, як і інші галузі економіки, сектор добувної промисловості стає 

усе більш автоматизованим та комп’ютеризованим, що підвищує ризики 

навмисного пошкодження техніки та хакерських атак. Відповідно до 

результатів останніх досліджень, кібератаки проти підприємств добувної 

промисловості стають не надто поширеними, але негативні наслідки таких атак 

є суттєвими [209]. 

Визначаючи напрями впливу функціонування добувної галузі на окремі 

складові економічної безпеки країни, необхідно враховувати, що характер 

такого впливу залежать від різних чинників, включаючи масштаби та метод 

видобутку, тип мінеральної сировини, географію та клімат відповідного 

регіону. Перш за все, важливе значення мають масштаби видобування ресурсів. 

Так, на сектор широкомасштабного видобування припадає близько 85% 

світового видобутку непаливних корисних копалин і більше 95% 

загальносвітового виробництва мінеральних ресурсів. У секторі зайнято 

приблизно 2,5 млн. осіб, і домінують у цій галузі 50 найбільших 

гірничодобувних підприємств, які організаційно є транснаціональними 

корпораціями. Сектор дрібномасштабного та кустарного видобутку забезпечує 

близько 15% світового видобутку непаливних мінеральних ресурсів. Таке 

виробництво є трудомістким з досить низьким рівнем механізації праці. За 

деякими оцінками, кустарний видобуток є основним джерелом доходів для 13 

мільйонів осіб (значна частина з яких – це жінки та діти) у 30 країнах світу 

[243]. 

Дослідження специфіки роботи підприємств добувної промисловості 

дозволяє зробити висновок, що доцільнішим є створення у галузі великих за 

розміром корпоративних структур. Більше того, діяльність у добувній 

промисловості саме транснаціональних корпорацій може мати більше переваг 

для підтримки національної економічної безпеки як для країни базування, так і 

для приймаючої країни, що відображено у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Вплив транснаціональних корпоративних структур добувної галузі на 

складові економічної безпеки країн світу 

Складові 

економічної 

безпеки 

Напрями позитивного впливу Напрями негативного впливу 

Виробнича  Великі добувні компанії фінансово 

спроможні забезпечувати вчасне 

оновлення виробничих фондів. 

 ТНК використовують менш 

трудомісткі і більші капіталомісткі 

технології видобування. 

 Для реалізації добувних проектів ТНК 

можуть розташовувати у приймаючій 

країні підприємства із застарілими 

основними фондами з високим ступенем 

зносу. 

Макроеконо-

мічна 

 Створюючи попит на товари та 

послуги місцевих компаній, ТНК 

сприяють розвитку місцевого бізнесу, у 

тому числі малого та середнього. 

 Відкриття у приймаючій країні 

підрозділів ТНК може призвести до 

збільшення кількості робочих місць і 

відповідного зниження рівня безробіття. 

 Намагаючись зберегти репутацію, 

відповідальні добувні ТНК 

забезпечують прозорість операцій, 

таким чином не сприяючи подальшій 

тінізації галузі і економіки в цілому. 

 Невеликі місцеві підприємства добувної 

галузі, як правило, не витримують 

конкуренції з боку впливових ТНК, часто 

стаючи об’єктом поглинання. 

 Прихід ТНК у добувну галузь часто 

супроводжується залученням до роботи 

іноземних найманих працівників і 

відповідним припливом мігрантів, що 

може підвищити рівень безробіття серед 

місцевих жителів. 

 Створюючи виробництво за кордоном і 

переносячи у приймаючу країну робочі 

місця, добувні ТНК сприяють зростанню 

безробіття у країні базування. 

Зовнішньо-

економічна 

 Добувні ТНК забезпечують доступ 

приймаючих країн до ринків збуту 

мінеральної сировини, сприяючи 

зростанню експорту, підвищенню 

показника відкритості економіки, 

покращенню стану платіжного балансу. 

 Приймаюча країна втрачає значну частку 

експортної виручки через репатріацію ТНК 

частини отриманого прибутку. 

 Нарощування експортної діяльності 

добувних ТНК призведе до зростання 

питомої ваги сировинного експорту в 

загальному обсязі експорту товарів. 

 Масштабний експорт мінеральної 

сировини через укріплення національної 

валюти негативно впливає на цінову 

конкурентоспроможність інших видів 

продукції на зовнішніх ринках.  

Інноваційно-

інвестиційна 

 Інвестиції добувних ТНК є важливим 

доповненням внутрішніх інвестиційних 

ресурсів, особливо при низькому рівні 

заощаджень у приймаючій країні. 

 З приходом добувних ТНК, які мають 

більші можливості для інвестування у 

НДДКР та новітні технології, у країні 

зростає кількість підприємств, що 

впроваджують інновації. 

 Відкриваючи та закриваючи добувні 

проекти, ТНК можуть спричинити 

нестійкість інвестиційного процесу у 

приймаючій країні. 

 Агресивна політика іноземного 

інвестування з боку добувних ТНК може 

викликати суттєвий відтік інвестиційних 

ресурсів з країни базування. 

Соціальна  Добувні ТНК мають більші фінансові 

можливості для реалізації соціальних 

проектів у приймаючій країні. 

 Реалізація ТНК великих добувних 

проектів може призвести до підвищення 

рівня заробітної платні у приймаючій 

країні. 

 Можливий приплив мігрантів для роботи 

у підрозділах ТНК і відповідне зростання 

пропозиції робочої сили може призвести до 

зниження рівня заробітної платні та 

підвищення рівня соціальної напруги.  

 Екологічні наслідки діяльності добувних 

ТНК потенційно загрожують здоров’ю 

місцевих жителів. 
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Продовження таблиці 3.2 

Демогра-

фічна 

 Частина мігрантів працездатного віку, 

які працюють у підрозділах добувних 

ТНК у приймаючій країні, можуть 

обрати її у якості постійного місця 

проживання, покращуючи вікову 

структуру населення. 

 Підвищена загроза здоров’ю місцевих 

жителів внаслідок негативного впливу 

добувних операцій ТНК на навколишнє 

середовище погіршує основні показники 

демографічної безпеки (чисельність 

населення, очікувана тривалість життя 

тощо). 

Фінансова  Залучення до добувних робіт ТНК є 

альтернативою зовнішніх запозичень для 

країн, яким бракує власних коштів для 

організації добувних робіт, і не 

призводить до формування зовнішнього 

боргу приймаючої країни. 

 Отримуючи більші прибутки, ТНК 

забезпечують більші податкові 

надходження до бюджету приймаючої 

країни, порівняно з невеликими 

місцевими добувними компаніями. 

 Створюючи виробництво за кордоном, 

добувні ТНК позбавляють бюджет країни 

базування можливості отримати 

податкові надходження. 

 Здійснюючи репатріацію прибутків від 

добувної діяльності, ТНК сприяють 

збільшенню показника загального обсягу 

вивезення фінансових ресурсів за межі 

приймаючої країни як одного з 

індикаторів фінансової безпеки. 

Продовольча  Можливе зростання рівня заробітної 

платні внаслідок реалізації великих 

добувних проектів ТНК у приймаючій 

країні і відповідне покращення 

купівельної спроможності місцевого 

населення сприятиме підвищенню 

показника фінансово-економічної 

доступності продуктів харчування. 

 Масштабні добувні проекти ТНК 

призводять до втрати 

сільськогосподарських угідь, забруднення 

води, зменшення водопостачання, 

накопичення відвалів гірських порід, 

загрожуючи продовольчі безпеці. 

Енергетична  Добувні ТНК забезпечують країнам 

базування поставки необхідних паливно-

енергетичних ресурсів. 

 Невід’ємною складовою стратегій 

великих добувних корпорацій у 

напрямку забезпечення сталого розвитку 

є впровадження енергозберігаючих 

технологій. 

 Більш масштабні проекти видобування 

мінеральної сировини, що реалізуються 

ТНК, можуть виявитися і більш 

енерговитратними. 

Екологічна  ТНК мають більші фінансові 

можливості, кращу матеріально-

технічну базу і кадровий потенціал для 

реалізації природоохоронних проектів у 

приймаючій країні. 

 З репутаційних та іміджевих 

міркувань корпорації намагаються чітко 

дотримуватися національних та 

міжнародних стандартів управління 

природоохоронною діяльністю. 

 Великі добувні проекти, що 

реалізуються ТНК, потенційно мають 

більший негативний вплив на 

навколишнє середовище. 

 В країни зі слабким природоохоронним 

законодавством ТНК можуть навмисно 

переносити найбільш екологічно 

небезпечні проекти видобутку. 

Мінерально-

сировинна 

 Добувні ТНК гарантують доступ країн 

базування до іноземних джерел 

постачання мінеральних ресурсів. 

 У відносинах між приймаючою країною 

та впливовими ТНК можуть виникати 

спірні питання, пов’язані з контролем над 

невідновлюваними ресурсами. 

Примітка. Складено автором на основі даних [6, 63,78, 204, 228]. 

 

Позитивна роль добувних ТНК у підтримці економічної безпеки країн 

світу проявляється у наступному: 
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1. Світові ринки мінеральних ресурсів характеризуються достатньо 

нерівномірним територіально-географічним розподілом природних родовищ, 

виробничих потужностей та споживання. Відносно невелика кількість країн (як 

розвинутих, так і тих, що розвиваються) належать до кола головних виробників 

та експортерів мінеральної сировини, тоді як велика кількість інших країн 

виступають споживачами та імпортерами відповідних ресурсів. Така 

нерівномірність призводить до загострення наступних проблем: з одного боку, 

країни-експортери часто занепокоєні питанням вільного доступу до ринків 

збуту мінеральної сировини і підтримки належного рівня експорту, що впливає 

на показники зовнішньоекономічної безпеки; з іншого боку, країни-імпортери 

бажають мати достатні гарантії поставок, що є вкрай необхідними для 

забезпечення їх ресурсної та енергетичної безпеки. За таких умов ТНК можуть 

виступати у якості своєрідного посередника, який забезпечує задоволення 

інтересів як країн базування, так і приймаючих країн. Так, країнам походження 

ТНК можуть гарантувати доступ до іноземних джерел постачання мінеральних 

ресурсів, а приймаючим країнам – забезпечити доступ до ринків збуту. До того 

ж, країнам, яким бракує власних потужностей для видобутку ресурсів, ТНК 

можуть надати відповідні основні засоби та технології, необхідні для 

збагачення та переробки сировини.   

2. Обслуговуючись переважно у транснаціональних банках, добувні ТНК 

мають ширші можливості, більший досвід залучення коштів на міжнародних 

ринках капіталів (у тому числі через випуск та розміщення цінних паперів) та 

кращі показники платоспроможності і надійності порівняно з маловідомими 

місцевими компаніями.  

3. Порівняно з невеликими місцевими добувними підприємствами ТНК 

володіють більшими фінансовими ресурсами (як власними, так і запозиченими), 

у тому числі для реалізації природоохоронних та соціальних проектів у 

приймаючих країнах, таким чином зменшуючи негативний вплив своєї 

діяльності на навколишнє середовище та місцеві громади і забезпечуючи 

підтримку необхідного рівня екологічної та соціальної безпеки на місцевому 
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рівні. Так, компанія BHP Billiton (Австралія, Великобританія), найбільша у світі 

корпоративна структура добувної промисловості, з 2001 р. зобов’язалася 

інвестувати 1% свого прибутку до оподаткування у соціальні проекти по всьому 

світу. У 2016 фінансовому році BHP Billiton витратила на потреби соціально-

економічного розвиту приймаючих громад близько 2,67 млрд. дол. [199].   

Компанії Rio Tinto Group (Австралія, Великобританія), друга за розміром 

добувна корпорація світу, та Coal India Limited (Індія), яка посідає шосте місце 

у рейтингу найбільших добувних компаній, щорічно витрачають сотні 

мільйонів доларів на реалізацію природоохоронних та соціальних проектів у 

приймаючих країнах (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Інвестиції у природоохоронні та соціальні проекти Rio Tinto Group 

та Coal India Limited у 2013-2017 рр., млн. дол. США 

Примітка. Складено автором на основі даних [202, 226] 

 

4. Реалізуючи добувні проекти у приймаючих країнах, ТНК часто 

інвестують кошти у розвиток місцевої інфраструктури. Компанія Glencore 

(Швейцарія), яка є третьою за розміром добувною корпорацією світу, витратила 

понад 134 млн. дол. на місцеву інфраструктуру загального користування, з 

найбільшими інвестиціями в розподіл електроенергії (68,5 млн. дол. США), 

будівництво та ремонт доріг (56 млн. дол.), очищення та поставку води 

(5,6 млн. дол.) [206]. 
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5. Працюючи у приймаючих країнах, добувні ТНК створюють попит на 

товари та послуги локальних компаній, сприяючи розвитку місцевого бізнесу. 

Так, у 2014 році компанія Glencore здійснила переоцінку свого внеску у 

соціально-економічний розвиток приймаючих країн. Компанія оголосила, що 

прагне мінімізувати залежність у своїй діяльності від місцевих громад шляхом 

сприяння формуванню диверсифікованої та стійкої місцевої економіки [206]. 

На оплату товарів та послуг місцевих постачальників компанія витратила понад 

15,1 млрд. дол., значно стимулюючи локальну торгівлю та сприяючи зростанню 

місцевої економіки [198]. 

6. Виступаючи компаніями світового масштабу, добувні ТНК 

намагаються підтримувати відповідну ділову репутацію та імідж, одними з 

чинників забезпечення яких виступають дотримання норм законодавства і 

фінансова дисципліна. Намагаючись підтримувати високий рівень прозорості 

операцій та платежів і працюючи у легальному просторі, ТНК сприяють 

забезпеченню макроекономічної безпеки країн у частині несприяння подальшій 

тінізації економіки.  

7. Для країн, яким бракує власних фінансових ресурсів для розвитку 

добувної галузі, залучення ТНК до фінансування добувних проектів є 

альтернативою зовнішніх запозичень. Відтак, взаємодія з добувними ТНК 

зменшує нагромадження зовнішнього боргу країни, позитивно впливаючи на 

фінансову і, зокрема, боргову безпеку. 

8. На відміну від невеликих місцевих добувних підприємств, ТНК 

володіють кращою матеріально-технічною базою і кадровим потенціалом та 

мають змогу використовувати більш екологічні технології виробництва і 

залучати кваліфіковані управлінські кадри до реалізації природоохоронних 

проектів. Крім того, піклуючись про власну репутацію, корпорації 

намагатимуться неуклінно дотримуватися жорстких стандартів управління 

природоохоронною діяльністю, сприяючи підтримці екологічної безпеки країни. 

Більше того, найбільші добувні корпорації розробляють та впроваджують 

власті стандарти екологічної безпеки. Зокрема, у компанії BHP Billiton 
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розроблено документ «Екологія та зміна клімату: вимоги» («Environment and 

Climate Change: the Requirements»), що містить базові вимоги до екологічного 

менеджменту, які поширюються на всі структурні підрозділи ТНК [199]. Також 

найбільші добувні компанії оголошують планові показники зменшення 

негативного впливу своєї діяльності на навколишнє середовище. Так, компанія 

BHP Billiton до 2022 року планує скоротити промислове споживання прісної 

води на 15% порівняно з рівнем 2017 р. [199]. Компанія Rio Tinto 

Group планувала з 2008 до 2020 р. зменшити інтенсивність викидів парникових 

газів на 24%, однак вже у 2017 році звітувала про скорочення викидів на 27% 

[226]. Компанія Vale (Бразилія) в рамках дотримання цілі з врегулювання 

проблеми вуглецю (Carbon Goal) планує до 2020 р. скоротити викиди 

парникових газів на 5% [239]. 

9. Інвестиції, які залучаються до економіки країни через добувні 

транснаціональні корпорації, можуть стати важливим доповненням внутрішніх 

інвестиційних ресурсів (особливо у випадку низького рівня внутрішніх 

заощаджень), стимулюючи виробництво, розвиваючи інноваційні технології у 

добувному секторі і, таким чином, покращуючи стан інвестиційно-інноваційної 

безпеки. 

10. Залучення у добувну промисловість країни великих корпоративних 

структур може призвести до збільшення кількості робочих місць та підвищення 

заробітної платні, що сприяє підтримці соціальної безпеки у частині підвищення 

рівня зайнятості населення. Так, у 2015 році близько 80% найманих працівників 

компанії Glencore були місцевими жителями, 63% керівного складу компанії 

також є представниками місцевих громад. 

Разом із тим, залучення у добувний сектор великих міжнародних 

компаній може мати негативний вплив на компоненти економічної безпеки 

приймаючої країни, що проявляється у наступному: 

1. ТНК впливають на розподіл доданої вартості, що створюється у 

добувній промисловості, привласнюючи значну частку доходу та здійснюючи 
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репатріацію частини отриманого прибутку, що викликає збільшення показника 

вивезення фінансових ресурсів за межі країни і погіршення фінансової безпеки. 

2. Реалізуючи більш масштабні добувні проекти, ТНК здійснюють і більш 

помітний негативний вплив на навколишнє середовище у приймаючій країні. 

3. У економічно слабких приймаючих країн можуть виникнути спірні 

питання у відносинах з впливовими ТНК, пов’язані з контролем над 

невідновлюваними ресурсами, розподілом ренти тощо. 

4. Часто можливості ТНК впливати на зайнятість є дещо переоціненими, 

оскільки вони, на відміну від невеликих місцевих підприємств, переважно 

використовують не трудомісткі, а капіталомісткі технології добування. Отже, 

залучення ТНК у добувну галузь може суттєво не вплинути на рівень 

зайнятості у країні. Так, за даними Ради з питань корисних копалин Австралії, 

понад 60 відсотків гірничодобувних робіт в країні ведеться у безпосередній 

близькості до мешкання корінних мешканців Австралії, однак місцеві жителі 

складають у середньому лише 6% робочої сили, задіяної у гірничодобувній 

промисловості країни [216]. 

5. Іноді прихід ТНК у добувну галузь супроводжується залученням до 

роботи на відповідних підприємствах іноземних найманих працівників і 

відповідним припливом мігрантів, що може погіршити стан внутрішньої 

зайнятості і знизити рівень макроекономічної і соціальної безпеки. 

6. Видобуток корисних копалин у великих масштабах може у більшій мірі 

загрожувати продовольчій безпеці держави, призводячи до втрати 

сільськогосподарських угідь, забруднення води, зменшення водопостачання 

(через надмірне використання води для потреб гірничодобувних робіт), а також 

впливаючи на сільське господарство шляхом накопичення відвалів гірських 

порід, пилу та ризику виникнення землетрусів, які часто пов’язані з видобутком 

корисних копалин. Ці ж чинники є потенційними загрозами для здоров’я 

місцевих жителів, знижуючи рівень соціальної безпеки в країні.  

7. Великомасштабні добувні проекти, що реалізуються ТНК, відповідне 

домінування сектору гірничодобувної промисловості та нарощування його 
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експортного потенціалу можуть поставити під загрозу розвиток інших галузей 

національної економіки (так звана «голландська хвороба»). Укріплення 

національної валюти внаслідок масового експорту мінеральних ресурсів 

негативно вплине на цінову конкурентоспроможність продукції підприємств з 

інших секторів на зовнішніх ринках, загрожуючи економічній безпеці 

недобувних галузей економіки. 

Капіталізація активів корпорацій добувної галузі має важливий вплив на  

вирішення завдань сталого розвитку як самих корпорацій, так і національної 

економіки в цілому, оскільки сприятиме не тільки більш ефективному 

використанню мінерально-сировинних ресурсів на інноваційній основі, а й 

забезпечує зростання інвестиційної привабливості активів добувної 

промисловості. У свою чергу це викликає появу відповідного 

мультиплікаційного ефекту на всі інші галузі національної економіки, розвиток 

яких пов'язаний із базовою галуззю. Підвищення ефективності видобутку та 

використання  мінеральних ресурсів у національній економіці впливатиме не 

тільки на забезпечення збалансованості розвитку національного господарства 

на засадах сталого розвитку, а  й  забезпечить посилення національної безпеки 

країни в цілому. 

З метою оцінки ефективності управління добувною промисловістю 

експертами Інституту управління природничими ресурсами розраховується 

Індекс управління ресурсами (Resource Governance Index), за допомогою якого 

проводиться оцінювання 81 країни світу [49]. Індекс складається із трьох 

складових:  

- складова «реалізація вартості» охоплює показники, які характеризують 

особливості надання прав на проведення геологічних розвідок та розробку 

надр, оподаткування, діяльність державних підприємств; 

- складова «управління доходами» добувної галузі відображає 

особливості формування державного бюджету, розподіл доходів від 

використання надр; 
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- складова «умов розвитку» дозволяє надати оцінку умов, які формуються 

та розвиваються в країні і які сприяють розвитку управління надрами, – 

відкритість та прозорість, політична стабільність, боротьба із корупцією тощо. 

Перші дві складові формуються безпосередньо на основі первинних 

даних підприємств і компаній, третя складова визначається міжнародним 

експертним середовищем. У свою чергу, вищезазначені три складові 

акумулюють 14 підкомпонентів, що охоплюють 54 показники.  

За даним індексом, нафтовий і газовий сектори України оцінюються 

достатньо слабко – 49 із 100. Відповідно, добувна і посідають 44 місце серед 89 

можливих оцінок у Індексі управління ресурсами (за даними 2017 року), 

оскільки базові складові індексу оцінюються дуже слабо: задовільна 

продуктивність у реалізації вартості, низька ефективність управління доходом, 

політична нестабільність та нездатність контролювати корупцію тощо. Серед 

позитивних моментів особливо підкреслюється створення в країні умов для 

конкурентного та прозорого ліцензування, оскільки в Україні діє норма, яка 

зобов'язує компанії публічно розкривати своїх бенефіціарів. 

Серед критичних зауважень також слід виділити те, що податкові та інші 

обов’язкові платежі компаній добувної галузі не мають чітко визначеного 

цільового спрямування та спрямовуються у загальний фонд бюджету (винятком 

є тільки єдиний соціальний внесок, який спрямовується в Пенсійний фонд і 

використовується для фінансування витрат, пов’язаних з пенсійним та 

соціальним забезпеченням). Відтак, не є можливим зробити відповідну оцінку 

щодо співвідношення між платежами компаній і тих коштів, які отримує з 

бюджету місцеві громади, де працюють ці компанії. Погіршує ситуацію те, що 

місце реєстрації компанії та місце її фактичної діяльності не завжди і не 

обов’язково збігаються. Відтак, можна констатувати про відсутність прямої 

відповідності між компаніями і тими місцевими громадами, де вони є 

присутніми. У свою чергу, місцеві органи влади за відсутності такої інформації 

не своєчасно реагують на можливі потреби у компенсації посилення впливу на 

навколишнє середовище і тому подібне. Із урахуванням змін податкового 
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законодавства існує потреба відповідного адміністрування податків та 

забезпечення прозорості діяльності компаній добувної галузі. Задля розвитку 

інституційних реформ у добувній галузі міжнародні експерти рекомендують 

[122, c.5]: 

- забезпечити подальшу імплементацію реформ галузі шляхом 

законодавчого закріплення запровадження децентралізації, а саме: 5% рентної 

плати; 

- прийняття Закону «Про розкриття інформації у видобувних галузях», 

що дозволить мінімізувати рівень корупції в енергетичному секторі, посилить 

контроль  місцевих громад за  використанням коштів у місцевих бюджетах та, 

відповідно, підзвітність місцевих органів влади щодо використання надходжень 

до місцевих бюджетів; 

- розвиток міжнародного співробітництва у частині впровадження 

передових закордонних практик щодо розподілу податкових надходжень, 

привнесення нових ефективних практик соціального діалогу, управління 

впливам на навколишнє середовище тощо.  

Таким чином, можна визначити, що одним з важливих принципів роботи 

добувної галузі, який представлено у зарубіжних країнах, є забезпечення 

прозорості галузі для всіх стейкголдерів шляхом оприлюднення звітності 

компаній добувних галузей та державних органів стосовно надходжень доходів 

від добувної галузі. Таким стандартом забезпечення прозорості є ініціатива 

прозорості видобувних галузей, який впроваджено в діяльності 51 країни і до 

якого приєдналась Україна. Так, на виконання норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

прозорості у видобувних галузях», Розпорядження КМУ №910-р від 08.09.2015, 

та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у 

видобувних галузях» №1039 від 02.12.2015 року було опубліковано перший 

національний Звіт Ініціативи прозорості видобувних галузей України, який 

охоплював  сектори видобутку нафти та газу [47]. А вже на початку 2017 року у 

другому національному Звіті до секторів нафти та газу було додано дані про 
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видобуток вугілля, залізної титанової та марганцевих руд в Україні у 2014 та 

2015 роках [48]. Розвиток прозорості шляхом посилення підзвітності 

громадянському суспільству з боку корпоративних структур добувної галузі 

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. 

Гармонізація національного та європейського законодавства, 

впровадження сучасних зарубіжних методик та практик сприятимуть 

підвищенню ефективності використання мінерально-ресурсного потенціалу 

країни, забезпеченню на належному рівні потреб національного ринку,  

розвитку вітчизняної добувної галузі в цілому. Відповідно, важливим та 

актуальним завданням для ефективного розвитку корпоративних структур 

добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки залишається 

розвиток міжнародного співробітництва у галузі геологічних розвідок та 

використання надр. 

 

 

3.2. Безпекова компонента стратегій розвитку корпоративних 

структур добувної галузі. 

  

Проведені у Розділі 1 дослідження теоретико-методологічних аспектів 

впливу корпоративних структур на економічну безпеку із урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку добувної галузі світового господарства, які 

систематизовано у Розділі 2, дозволяють дійти висновку, що розробка 

відповідних стратегій розвитку, які спрямовані на забезпечення економічної 

безпеки, вимагає узгодження та одночасного їх впровадження на всіх рівнях: на 

рівні суб’єкта господарювання, на регіональному, галузевому, національному, 

міжнародному рівнях. Особливо актуальним завданням стає обґрунтування та 

практичне впровадження безпекової компоненти у стратегіях розвитку 

суб’єктів господарювання як невід’ємної складової їхнього розвитку. 
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 Аналіз стратегій у сфері сприяння економічній безпеці, які 

імплементуються найбільшими добувними ТНК світу, показує, що безпекові 

стратегії корпоративних структур є до певної міри гомогенними, охоплюючи 

напрями забезпечення власної економічної безпеки та проблеми дотримання 

принципу корпоративної відповідальності (екологічної, енергетичної і 

соціальної), що корелює з Цілями сталого розвитку ООН. Така відносна 

однорідність стратегій пов’язана, перш за все, з тим, що у добувній 

промисловості продовжуються процеси консолідації через механізми 

транскордонних злиттів та поглинань. Триваюча консолідація світової 

гірничодобувної промисловості потенційно може призвести до подальшого 

зменшення стратегічної гетерогенності та збільшення ринкового впливу 

транснаціональних корпорацій. Водночас, найбільші гірничодобувні компанії 

походять з країн, що мають неоднорідні соціально-економічні умови та різні 

ресурси. Це генерує певну гетерогенність безпекових стратегій, особливо 

відносно компаній з деяких країн, що розвиваються, де ринкові інститути є 

відносно слабкими, а природоохоронне законодавство – не надто жорстким.  

Однак, як показують результати проведеного аналізу, вплив добувних 

корпорацій на економічну безпеку країн не обмежується лише екологічними та 

соціальними наслідками, а має значно ширший характер. Таким чином, 

безпекові стратегії корпоративних структур добувної галузі повинні містити 

заходи, спрямовані на: 

- забезпечення власної економічної безпеки корпорацій, зважаючи на те, 

що економічна безпека підприємства є елементом у системі національної 

безпеки держави [124]; 

- сприяння забезпеченню економічної безпеки країн базування і 

приймаючих країн; 

- підтримку безпеки добувної галузі та міжнародної економічної безпеки. 

 Беручи до уваги усе вищевказане, пропонується концептуальна модель 

безпекових стратегій добувних ТНК у контексті забезпечення економічної 

безпеки країн світу, яку представлено на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Модель безпекової стратегії добувної ТНК у контексті 

забезпечення економічної безпеки країн світу 
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Внутрішня компонента стратегії має бути зорієнтована на розвиток 

внутрішньокорпоративної системи підтримки економічної безпеки, зовнішня – 

на побудову диверсифікованої системи взаємовідносин із широким колом 

стейкголдерів. 

З метою оптимізації управління власними ризиками і покращення стану 

безпеки корпоративних структур добувної промисловості, а також сприяння 

забезпеченню загальної безпеки галузі та економічної безпеки країн світу, 

пропонуються наступні заходи, які мають бути враховані відповідними 

компаніями при розробці безпекових стратегій: 

1. Побудова диверсифікованої системи взаємовідносин із 

стейкголдерами, створення міжнародних безпекових альянсів. 

Як показує досвід роботи багатьох гірничодобувних компаній, створення 

розгорнутої мережі партнерських відносин (з міжнародними організаціями, 

урядом, громадянським суспільством, підприємствами та громадськими 

організаціями, бізнес-асоціаціями тощо) допомагає управляти ризиками 

шляхом розбудови довіри з боку суспільства, яка може бути використана в 

кризових ситуаціях для усунення невизначеності. Так, у 2015 році компанія 

BHP Billiton Trinidad and Tobago спільно з Міжнародною природоохоронною 

фундацією (Conservation International, CI) та Інститутом природних ресурсів 

Карибського басейну (CANARI) запустила програму громадянського 

суспільства в Тринідаді та Тобаго з метою підвищення стійкості місцевих 

громад до зміни клімату (Climate ACTT program) [198]. Oz Minerals, третя за 

розміром гірничодобувна компанія Австралії, яка займає друге місце у світі за 

обсягами виробництва цинку, є членом промислового альянсу Coober Pedy – 

представницької групи місцевих гірничодобувних компаній та місцевої ради, 

що дозволяє спільно реалізувати стратегічний підхід до підтримки місцевої 

громади шляхом досягнення спільних цілей та завдань [225]. 

Враховуючи те, що корпорації добувної промисловості функціонують у 

єдиній екосистемі та мають спільні проблеми забезпечення економічної 

безпеки приймаючих країн, пропонується створення у галузі міжнародних 
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безпекових альянсів. Створення традиційних стратегічних альянсів у добувній 

промисловості, як правило, розглядається з точки зору укріплення 

конкурентних позицій підприємств, отримання учасниками альянсу 

синергетичних переваг при реалізації проектів розвідки та збагачення 

мінеральних ресурсів за рахунок погодження систем управління, об’єднання 

ресурсів, виробничих потужностей, обміну технологіями тощо. 

Співробітництво в межах спеціалізованих безпекових альянсів 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 тощо. 

2. Взаємодія з місцевими громадами, створення та демонстрація 

цінностей громадянському суспільству. 

Соціальну згуртованість сьогодні визнано однією з найважливіших умов 

забезпечення як національної, так і міжнародної безпеки. Тому від того, як 

добувні підприємства співпрацюють з громадянським суспільством, залежить 

можливість підтримки або погіршення ситуації у сфері безпеки.  

Внесок гірничодобувних підприємств у сталий розвиток може включати 

податкові платежі, розбудову інфраструктури, надання послуг, участь у 

закупівельних процедурах на місцевому рівні. Демонстрація того, як компанія 

допомагає вирішувати проблеми громади, допомагає заслужити повагу, 

зменшуючи ризик розвитку локальних конфліктів, які можуть завадити 

операційній діяльності добувного підприємства і потенційно розширитися до 

більших масштабів. 

Взаємодію з місцевими громадами вже визнано найбільшими добувними 

ТНК важливою складовою їх стратегічного розвитку. Так, компанія Rio Tinto 

Group має власну історію ефективної взаємодії з місцевими спільнотами, 

доводячи, що незалежно від того, наскільки великою чи малою є компанія, 

соціальна відповідальність є дуже важливим елементом стратегічного розвитку 

всієї галузі. Підтримуючи політику сталого розвитку, компанія зосереджується 
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на таких сферах, як управління природними ресурсами, зміна клімату та 

місцева зайнятість [198].  

Компанія Vedanta (Індія), що посідає 22 місце у рейтингу найбільших 

добувних компаній світу, у своїй діяльності дотримується власної філософії 

«Соціальна ліцензія на проведення діяльності» («Social License to Operate»), яка 

у якості центрального орієнтиру ставить взаємодію з громадами приймаючих 

країн з метою підвищення якості життя місцевих жителів та розвитку локальної 

економіки [241].  

Компанія Anglo American (Великобританія) навіть у періоди зростання 

волатильності ринку продукції добувної промисловості продовжувала 

зосереджувати увагу на значенні взаємодії з місцевими громадами. Під час 

розробки алмазної шахти Gahcho Kué дочірня компанія De Beers Canada 

визнала необхідність спілкування та ефективної взаємодії з місцевими 

громадами – аборигенами північно-західної частини Канади для вирішення 

питань функціонування шахти та впливу добувних робіт на місцевий розвиток. 

У 2014 році компанія провела переговори безпосередньо з представниками 

приймаючої громади про створення форуму під назвою Ni Hadi Xa, який дає 

змогу всім зацікавленим сторонам брати участь у природоохоронній діяльності 

на шахті. Ni Hadi Xa забезпечує додатковий рівень нагляду за реалізацією 

добувних проектів, крім нормативних документів, що регулюють операції з 

видобутку корисних копалин, і є частиною більш широкої взаємодії корпорації 

Anglo American з корінними громадами [196]. 

Роль урядів у підвищенні соціальної відповідальності добувних 

корпорацій може бути посилена за рахунок використання фінансових та 

економічних інструментів для сприяння відповідальному видобутку. На 

додаток до традиційних інструментів прямого регулювання та штрафів за 

недотримання правил, уряди можуть використовувати фінансові та економічні 

інструменти, що створюють позитивний стимул для компаній дотримуватися 

нормативно-правових актів та екологічних і соціальних програм [232]. Ці 

інструменти, які включають облігації, довірчі фонди та компенсаційні кошти, є 
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більш гнучкими, ніж традиційні механізми контролю, і мають додаткові 

переваги, забезпечуючи фінансування охорони природи чи розвитку громади. 

3. Орієнтація на дотримання більшої прозорості та запобігання корупції 

у галузі. 

Деякі добувні підприємства мають позитивний досвід добровільного 

дотримання більш жорстких стандартів щодо прозорості та заходів з протидії 

корупції і зловживань, ніж ті, які встановлено відповідними державними 

вимогами. У цьому аспекті необхідна більш тісна взаємодія корпоративних 

структур з приймаючими країнами в межах дотримання вимог Ініціативи 

прозорості видобувних галузей (The Extractive Industries Transparency Initiative, 

EITI) – глобального стандарту забезпечення відкритості та прозорості 

управління видобутком нафти, газу та мінеральних ресурсів. Цей стандарт є 

незалежним і добровільно підтримується на міжнародному рівні 51 країною (3 

розвинуті країни і 48 країн, що розвиваються) [233].  

4. Обмін інформацією з іншими корпоративними структурами добувної 

галузі. 

З репутаційних та операційних причин обмін інформацією з 

підприємствами, які фактично виступають у ролі конкурентів, може бути 

складним завданням. Однак існують обставини, за яких зусилля щодо 

створення необхідних спільних механізмів можуть принести користь і самим 

компаніям, і загальній безпеці галузі. Одним із прикладів цього є боротьба з 

організованою злочинністю, що є зростаючою проблемою для добувної галузі, 

особливо у Латинській Америці. Існують успішні приклади того, як 

гірничодобувні компанії обмінюються інформацією та приймають колективні 

заходи для узгодження політики та практики протидії злочинності у галузі. 

Іншим прикладом є необхідність забезпечення кібербезпеки добувних 

підприємств та галузі в цілому. Високий рівень захищеності галузі може бути 

досягнуто, лише коли компанії готові об’єднати інформацію про випадки 

кібератак, щоб інші компанії могли уникнути цього ризику. Це вимагає від 

корпоративних структур визнання того, що максимізація безпеки галузі в 
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цілому є більш високим пріоритетом, ніж конкурентна перевага. Звісно, це є 

складним завданням, однак досвід підприємств з інших секторів (авіакомпанії у 

Північній Америці, фінансові компанії у Нідерландах) продемонстрував, що й у 

добувній галузі це може бути здійснено [212]. 

5. Покращення внутрішньої структури управління економічною 

безпекою, впровадження систем моніторингу індикаторів безпеки. 

Добувні ТНК використовують різноманітні внутрішні механізми, які 

забезпечують моніторинг ризиків економічної безпеки у приймаючих країнах та 

передачу відповідних даних до головного офісу, де вони інтегруються у загальну 

оцінку ризиків та безпеки. Так, з метою розуміння змін, які відбуваються у сфері 

економічної безпеки, деякі добувні підприємства вже використовують 

інструменти прогнозування та побудови сценаріїв як частину внутрішньої 

системи оцінки власних ризиків та свого впливу на економічну безпеку 

приймаючої країни. Корпоративні структури добувної галузі розробили та 

використовують велику кількість ноу-хау та систем, які дозволяють оцінити 

геоекономічні ризики безпеки і можуть бути корисними для інших 

стейкголдерів. У цьому напрямі великим добувним компаніям рекомендується у 

якості елемента внутрішньої структури створювати ради (комітети) з управління 

економічною безпекою, які виконуватимуть функції моніторингу індикаторів 

безпеки та консультування з питань дотримання оптимального рівня 

корпоративної безпеки і забезпечення економічної безпеки приймаючих країн.  

Невід’ємною складовою стратегії будь-якої добувної компанії є 

обґрунтування перспективних проектів розвідки та видобування мінеральних 

ресурсів. Вже на етапі обґрунтування перспективного добувного проекту 

компанія має оцінити, які наслідки матиме реалізація проекту для безпеки 

приймаючої країни, беручи до уваги, що вплив добувної діяльності на 

економічну безпеку спостерігатиметься на всіх стадіях взаємодії ТНК із 

приймаючою країною, а саме: до видобутку (передопераційний вплив), під час 

видобутку та після видобутку. У зв’язку з цим в рамках реалізації загальної 

безпекової стратегії ТНК добувної галузі мають дотримуватися наступних 
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принципів відповідальної безпекової поведінки на всіх стадіях розробки та 

реалізації добувних проектів: 

1) Проведення комплексної оцінки впливу проекту на екологічну, соціальну 

та інші складові економічної безпеки країни. Перш ніж розпочати будь-яку 

діяльність, підприємства гірничодобувної промисловості та уряди повинні тісно 

співпрацювати з локальними стейкголдерами для проведення ретельної оцінки 

наслідків реалізації проекту, щоб визначити ступінь та діапазон будь-якого 

потенційного впливу на безпеку. Ця оцінка може допомогти визначити, чи є 

видобуток доречним та доцільним у конкретній області (території). 

2) Розробка загальної стратегії сприяння національній економічній 

безпеці. Кожен проект, що реалізується добувною компанією, повинен 

включати комплексний план управління для вирішення та пом'якшення 

потенційних негативних впливів, для підвищення рентабельності операції. Ця 

стратегія повинна бути розроблена до початку здійснення операції та повинна 

бути інтегрована в усі аспекти та етапи реалізації відповідного проекту. У 

поєднанні зі стратегією управління проектами слід проводити екологічний та 

соціальний моніторинг, щоб забезпечити ефективність та доцільність програм з 

безпекової точки зору. 

3) Пом’якшення наслідків своєї діяльності за рахунок сприяння 

природоохоронній діяльності та добробуту місцевих громад. Гірничодобувні 

компанії мають включати у свої стратегії програми залучення до місцевих 

природоохоронних заходів та проектів розвитку (розвиток паркових територій, 

наукові дослідження, охорона здоров'я, освіта, розвиток громади тощо). 

4) Професіоналізація безпекової (екологічної, соціальної, енергетичної 

тощо) діяльності. Розробка та впровадження стратегії управління економічною 

безпекою повинна забезпечуватися кваліфікованими професіоналами, які 

займають провідні позиції в компанії та мають повноваження приймати 

рішення та виконувати відповідні програми. 

5) Зменшення масштабів впливу на навколишні екосистеми. Негативний 

вплив на навколишнє середовище може бути мінімізований або навіть 
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елімінований шляхом дотримання методів відповідального управління та 

використання більш ефективних технологій, таких як будівництво меншої 

кількості доріг, ретельне планування та розміщення інфраструктури або 

раціонального ставлення до водних ресурсів та викидів. Контроль за відходами 

через обережне розміщення відвалів гірських порід, моніторинг територій 

зберігання відходів та очищення забрудненої води або ґрунту також допоможе 

мінімізувати масштаби та діапазон негативного впливу та заощадити час і кошти. 

6) Впровадження комплексної програми закриття та консервації. 

Планування консервації та відновлення після закриття шахти має розпочатися 

на ранніх етапах операції. Цілі програми консервації повинні включати 

запобігання забрудненню в майбутньому, мінімізацію екологічних змін і 

повернення землі до аналогічного стану продуктивності або природності, як це 

було до початку видобутку. Ретельний моніторинг повинен тривати багато 

років після закриття шахти, щоб виявляти будь-які потенційні забруднення. 

7) Залучення до співпраці та консультування з місцевими стейкголдерами 

на всіх етапах операції. Зв'язок з місцевими громадами є важливою частиною 

успішної реалізації соціальної програми. Консультаційна програма має бути 

двосторонньою та всеосяжною, а громади повинні мати доступ до чіткої та 

прозорої інформації протягом усього проекту. Програма також повинна 

включати тренінги міжкультурної підготовки як для громад, так і для 

представників добувних компаній, для забезпечення досягнення 

взаєморозуміння між усіма сторонами. 

8) Надання відповідної економічної компенсації та підтримки місцевим 

громадам. Будь-яка компенсація чи підтримка повинна відповідати ступеню 

економічного розвитку та соціальній структурі громади. Це може включати 

підготовку та наймання місцевих жителів або підтримку місцевого бізнесу. 

Підтримка має здійснюватися у довгостроковому контексті, щоб залишатися 

життєздатним після того, як відповідний проект (наприклад, шахта) буде закрито. 

9) Розробка стратегічних довгострокових планів землекористування. 

Уряди можуть тісно співпрацювати з компаніями, громадами та іншими 
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зацікавленими сторонами для розробки планів використання земель, які 

враховують геологічні, екологічні та культурні пріоритети для конкретного 

регіону або навіть всієї країни. Це планування має включати визначення 

областей, які є надто вразливими з екологічної точки зору, щоб дозволити 

розробку мінералів. 

Розрахунки, які проведено під час дослідження та результати яких 

представлено у Розділі 2, дозволяють стверджувати, що на світовому ринку 

добувної промисловості функціонує велика кількість корпорацій, проте 

суттєвий вплив на його розвиток спричиняють лише декілька (BHP Billiton 

Limited, Rio Tinto Limited, Glencore Plc., China Shenhua Energy Company Limited, 

Vale S.A.), акумулюючи більшу частину активів та значно випереджаючи інші 

за ринковою капіталізацією. Слід зазначити, що специфіка ринку добувної 

промисловості, а також сучасні риси світової економіки впливають на 

організаційну структуру й стратегії добувних корпорацій. До основних 

факторів, що змінюють стратегії корпоративних структур добувної галузі, 

можна віднести інтеграційні процеси, технологічний процес, лібералізацію 

національних економік, інвестиційну й енергетичну політику країн-виробників 

мінерально-сировинних ресурсів.  

За останні кілька років галузь зіткнулася з низкою проблем при 

забезпеченні сталого розвитку, які часто проявляються у вигляді штучного 

уповільнення процесів, соціальних протестів проти великих проектів і труднощів 

при отриманні фінансування для проектів, які вважаються «брудними». У 2016 

році з'явилася нова проблема, пов'язана з найбільш близькими до кінцевого 

споживача покупцями. Про неї можна дізнатися з заяви компанії Apple, яка 

закликала підвищити обсяги вторинного використання металів і знизити 

залежність від видобутку корисних копалин. Отже, гірничодобувним компаніям 

необхідно діяти на випередження, а саме: вивчати наслідки своєї діяльності, 

керувати ними, доцільним буде також продаж своїх досягнень. Втрата права на 

ведення бізнесу є найбільш значним збитком з усіх можливих, і галузь повинна 

охороняти свій цінний «бренд» силами всіх зацікавлених осіб.  
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Існує безліч важливих ініціатив з надання даних про сталий розвиток, 

наприклад, Ініціатива глобальної звітності (надання звітів обов'язково для 

учасників Міжнародної ради з гірничої справи і металам (ICMM)) та Ініціатива 

прозорості видобувних галузей (EITI), проте єдиний підхід до складання 

звітності в галузі до досі не сформований.  

Приблизно 90% компаній зі списку топ-40 надають звітність в рамках 

GRI, а 40% є учасниками EITI [233] (незважаючи на те, що фактично звітність 

для EITI використовується в межах  країни і може включати дані компаній, які 

не є учасниками EITI, участь компанії в даній ініціативи свідчить про 

прагнення до забезпечення прозорості). У 2015 році з 23 компаній-учасників 

Міжнародної ради з гірничої справи і металам дев'ять (39%) направляли свої 

звіти в рамках GRI незалежним чином (або як інтегрований звіт) [210]. 

 Дотримання формату GRI вимагає надання звіту про широкий спектр 

показників, включаючи такі розділи, як стандарти корпоративного управління, 

етика і сумлінність, боротьба з корупцією та закупівлі, енергія, парникові гази і 

інші викиди, забруднення води, біорізноманіття, охорона праці та безпека, 

боротьба з дискримінацією, культурне розмаїття та права корінних народів, 

місцеві спільноти. Компанії з традиційних гірничодобувних країн набагато 

частіше дотримуються вимог GRI, в той час як компанії з країн, що 

розвиваються, використовують інші стандарти або не дотримуються стандарти 

сталого розвитку. 

Враховуючи сучасну геоекономічну роль добувної промисловості, 

зростання глобального впливу транснаціональних корпорацій добувної галузі 

та масштабні наслідки діяльності корпоративних структур для економічної 

безпеки країн, необхідною є більш широка інтеграція принципів корпоративної 

відповідальності у безпекові стратегії добувних корпорацій. Зважаючи на те, 

що корпорації добувної промисловості функціонують у єдиній екосистемі, а 

наслідки добувної діяльності знаходяться на перетині інтересів самих ТНК, 

країн їх базування та приймаючих країн, місцевих громад та локальних 

підприємств, особливого значення набуває такий напрям стратегічного 
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розвитку, як формування диверсифікованої системи взаємовідносин добувних 

ТНК з іншими суб’єктами міжнародного безпекового середовища.  

 

3.3. Моделювання впливу сталого розвитку добувної промисловості 

на економічну безпеку країн. 

 

Глобальні зрушення, що відбуваються у сучасному світі, вимусили 

людство шукати нові підходи до вирішення глобальних проблем, які б мали 

багатоаспектний характер та були б спрямовані на узгодження не тільки  

економічних, а й екологічних та соціальних питань (концепція сталого 

розвитку (sustainable development)). Особливого значення серед завдань сталого 

розвитку набуває забезпечення раціонального використання ресурсного 

забезпечення задля досягнення цілей економічного та соціального розвитку, 

відповідно, економічна, екологічна та соціальна політика закладають основи 

сталого розвитку країни [50, с.9-10].  

Відповідно до Резолюції ООН щодо забезпечення сталого розвитку на 

період до 2030 р. передбачено комплекс спільних дій та зусиль країн світу, що 

систематизовано за 17 цілями та містять 169 задач щодо їх реалізації. В Україні 

розроблена національна система Цілей сталого розвитку, яка охоплює 86 завдань 

розвитку та включає 172 показники для моніторингу їх виконання [144]. 

Одними з таких цілей, що сприятимуть формуванню динамічної, стійкої, 

інноваційної та спрямованої на людину економіки, є: 

- сприяння поступальному, всеосяжному та стійкому економічному 

зростанню, повній та продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх (ціль 8); 

- сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям, створення 

стійкої інфраструктури (ціль 9); 

- забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та 

виробництва (ціль 12). 

В рамках цих цілей можна виділити ряд задач, що безпосередньо 

пов’язані з забезпеченням стійкого розвитку промисловості, зокрема, добувної 
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промисловості, та акцентують увагу на залежності соціально-економічного 

розвитку світового господарства в цілому від раціонального використання 

природних ресурсів. Систематизація цих завдань представлена в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Цілі та завдання стійкого розвитку, передбачені ООН, що стосуються 

промисловості 

Ціль 8 
«сприяння стійкому економічному 

зростанню, повній та продуктивній 

зайнятості»  

Ціль 9 
«сприяння стійкій індустріалізації 

та інноваціям» 

Ціль 12 
«забезпечення переходу до 

раціональних моделей споживання 

та виробництва» 

Зростання продуктивності за 

рахунок диверсифікації, 

технічної модернізації та 

інноваційної діяльності, у 

тому числі найбільшу увагу 

приділяти векторам з 

високою доданою вартістю 

Сприяти стійкій 

індустріалізації, суттєво 

підвищити рівень зайнятості 

в промисловості та частку 

промислового виробництва в 

валовому внутрішньому 

продукті відповідно до 

національних умов 

Створити умови для 

раціонального освоєння та 

ефективного використання 

природних ресурсів 

Реалізація політики сприяння 

виробничій діяльності, 

створенню гідних робочих 

місць, підприємництву та 

інноваційній діяльності, 

заохочення розвитку мікро-, 

малих та середніх 

підприємств 

Модернізувати виробничу 

інфраструктуру, 

переобладнати промислові 

підприємства, зробивши їх 

стійкими за рахунок 

підвищення ефективності 

використання ресурсів та 

більш широкого застосування 

чистих та екологічно 

безпечних технологій 

Створити умови для 

екологічно раціонального 

використання відходів 

відповідно до міжнародних 

принципів та звести до 

мінімуму їх негативний плив 

на людину та навколишнє 

середовище 

Підвищення глобальної 

ефективності використання 

ресурсів в системах 

споживання та виробництва 

Активізувати наукові 

дослідження, нарощувати 

технологічний потенціал 

промислових підприємств за 

рахунок стимулювання 

інноваційної діяльності, 

збільшення числа робітників 

та витрат в сфері НДДКР  

Суттєво зменшити обсяги 

відходів шляхом реалізації 

заходів, спрямованих на 

запобігання їх утворення, 

переробку та повторне 

використання 

Забезпечення економічного 

зростання, що не 

супроводжується 

погіршенням стану 

навколишнього середовища 

Підтримувати розробки, 

дослідження та інновації в 

сфері технологій 

Рекомендувати компаніям, 

особливо крупним та 

транснаціональним, 

застосовувати стійкі методи 

виробництва та відображати 

інформацію про раціональне 

використання ресурсів в 

своїх звітах 

Забезпечення повної та 

виробничої зайнятості 

Створювати умови для 

диверсифікації 

промисловості та зростання 

доданої вартості в 

сировинних галузях 

Нарощувати науково-

технічний потенціал країн 

для переходу до більш 

раціональних моделей 

споживання та виробництва 
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Узагальнення цих завдань дозволяє зробити висновок, що забезпечення 

подальшого економічного зростання країн має корелювати із формуванням 

умов щодо стійкого розвитку промисловості, що базується на всебічному 

розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності, переорієнтації від 

трудомісткої до технологічно місткої моделі промислової діяльності, активному 

впровадженні виробничих та технологічних інновацій, а також сприяти 

соціальному розвитку та прагнути до екологічного стійкості. Саме 

забезпечення збалансованості трьох векторів – економічного, соціального та 

екологічного є основною проблемою та передумовою досягнення стійкого 

промислового розвитку країн. 

В контексті забезпечення реалізації цих цілей щодо сталого розвитку 

добувної промисловості було проведено систематизацію ключових галузевих 

показників відповідно до зазначених векторів (табл. 3.4). При цьому слід 

зазначити, що однією з умов диференціації цих показників, по-перше, було їх 

приведення до відносного вигляду, оскільки слід погодитися з думкою деяких 

авторів, що використання абсолютних індикаторів замість відносних спотворює 

реальну дійсність і може призвести до реалізації «не тих заходів» і «не в тому 

місці» [137, c.5]. По-друге, з точки зору визначення характеру впливу, 

об’єктивно необхідною є диференціація цих показників на стимулятори 

(показники прямого впливу) та дестимулятори (показники зворотного впливу). 

Слід зазначити, що для деяких показників з точки зору відповідності 

цілям стійкого розвитку та впливу на економічну та промислову безпеку країни 

однозначно об’єктивно неможливо визначити тип за характером впливу. Це 

обумовлено тим, що по мірі зростання або зменшення значень таких показників 

характер їх впливу також змінюється. Так, наприклад, відповідно до цілей та 

завдань стійкого розвитку (див. табл. 3.3) необхідно сприяти ефективній 

індустріалізації, забезпечуючи зростання частки промисловості у ВВП, 

зайнятості та експорті, однак пріоритет надавати галузям з високою доданою 

вартістю (до яких не належить добувна галузь). З іншого боку, значне 

збільшення питомої ваги окремої галузі у основних макроекономічних 
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показниках країни підвищує рівень залежності економіки від цієї галузі та може 

розглядатися як загроза економічній безпеці. 

Таблиця 3.4 

Систематизація індикаторів сталого розвитку добувної промисловості  

Вектор сталого 

розвитку 

Індикатор сталого розвитку Тип індикатору за 

характером впливу 

Економічний розвиток 

Внутрішньогалузеві 

(виробничі) чинники: 

Питома вага доданої вартості у добувній 

промисловості до ВВП, % 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Питома вага добувної промисловості в обсягах 

реалізації товарів та послуг, % 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Темп зростання валової доданої вартості 

добувної промисловості, % 

Стимулятор 

ВДВ у добувній промисловості на 1 зайнятого, 

тис. грн./особу 

Стимулятор 

Ступінь зносу основних засобів, % Дестимулятор 

Трудомісткість промислового виробництва 

(витрати на оплату праці в обсягах реалізації 

продукції), % 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Рентабельність операційної діяльності, % Стимулятор/ 

дестимулятор 

Питома вага підприємств, що одержали 

прибуток, % 

Стимулятор 

Рівень концентрації (питома вага реалізованої 

продукції добувної промисловості великими 

підприємствами), % 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Частка добувних підприємств з загальній 

кількості промислових підприємств, % 

Стимулятор 

Рівень тінізації, % до офіційної ВДВ Дестимулятор 

Зовнішньоекономіч-

ні (виробничі) 

 чинники: 

Питома вага добувної промисловості в експорті 

товарів, % 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Питома вага добувної промисловості в імпорті 

товарів, % 

Дестимулятор 

Темпи зростання експорту, % Стимулятор/ 

дестимулятор 

Темпи зростання імпорту, % Дестимулятор 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту Стимулятор 

 

Експортна квота (частка експорту добувної 

промисловості в ВВП), % 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Імпортна квота (частка імпорту добувної 

промисловості у ВВП), % 

Дестимулятор 

Частка експорту в обсягах виробленої продукції 

(руди), % 

Дестимулятор 

Частка імпорту в обсягах споживання добувної 

промисловості (руди), % 

Дестимулятор 

Інвестиційні 

чинники: 

Рівень інвестування галузі (відношення 

капітальних інвестицій до валового випуску), % 

Стимулятор 

Частка приросту ПІІ до валового випуску, % Стимулятор 

Рівень оновлення основних засобів, % Стимулятор 

Індекси цін виробників, % до попереднього року Дестимулятор 
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Продовження таблиці 3.4 
Інноваційні чинники: Рівень технології виробництва (частка ВДВ у 

випуску), % 

Стимулятор 

Рівень науково-технічного розвитку (рівень 

видатків на інноваційну діяльність у випуску), % 

Стимулятор 

Питома вага підприємств, що займались 

інноваційною діяльністю, % 

Стимулятор 

Питома вага підприємств, що реалізовували 

інноваційну продукцію, % 

Стимулятор 

Питома вага підприємств, що впроваджували 

інновації, % 

Стимулятор 

Питома вага інноваційної продукції в загальних 

обсягах реалізації добувної промисловості, % 

Стимулятор 

Частка інноваційної продукції, реалізованої за 

межі України, % 

Стимулятор 

Кількість впроваджених нових технологічних 

процесів, % до кількості у промисловості 

Стимулятор 

Число впроваджених інноваційних видів 

продукції, % до загального числа у 

промисловості 

Стимулятор 

Соціальний розвиток 

Соціальні чинники: Рівень зайнятості (питома вага працівників в 

загальній зайнятості в промисловості), % 

Стимулятор 

 

Рівень зайнятості (питома вага працівників в 

загальній зайнятості в економіці), % 

Стимулятор 

 

Коефіцієнт соціальної справедливості (рівень 

оплати праці у випуску) 

Стимулятор  

Відношення середньої заробітної плати у 

добувній промисловості до середнього рівня в 

країні 

Стимулятор 

Екологічний розвиток 

Екологічні чинники: Рівень фінансування (інвестиції та поточні 

витрати) на охорону та раціональне 

використання природних ресурсів в валовому 

випуску, % 

Стимулятор 

Утворено відходів в розрахунку на 1000 грн. 

виробленої продукції, т 

Дестимулятор 

Питома вага галузі в загальному обсязі 

утворених відходів, % 

Дестимулятор 

Рівень викидів ЗР в атмосферу на 1км2 площі, 

тонн 

Дестимулятор 

Питома вага галузі в загальному обсязі видків 

ЗР в атмосферу, % 

Дестимулятор 

Використано води в розрахунку на 1000 грн. 

виробленої продукції, м3 

Дестимулятор 

 

У зв’язку з цим, такі показники стану та розвитку добувної галузі, як 

питома вага доданої вартості у добувній промисловості до ВВП, питома вага 

добувної промисловості в обсягах реалізації товарів та послуг, трудомісткість 

промислового виробництва, рентабельність операційної діяльності, рівень 

концентрації (питома вага реалізованої продукції добувної промисловості 
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великими підприємствами), питома вага добувної промисловості в експорті 

товарів, питома вага добувної промисловості в імпорті товарів, темпи зростання 

експорту, експортна квота, залежно від діапазону варіації їх значень можуть 

мати як стимулюючий, так і дестимулюючий вплив на стійкий розвиток як 

промисловості, так і економіки в цілому. 

Аналіз закономірностей динаміки цих показників за період 2006-2016 рр. 

(дані щодо показників наведені в таблицях додатку Ґ) дозволив узагальнити їх 

зміни та визначити характер впливу на варіацію рівня економічної безпеки 

(табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Оцінка впливу закономірностей динаміки індикаторів розвитку 

добувної промисловості на рівень економічної безпеки 

Індикатори Середньорічна 

відносна зміна 

за 2006-

2016 рр., % 

Характер впливу 

на рівень безпеки  

(1-прямий, 

2-зворотній) 

Внутрішньогалузеві (виробничі) чинники: 

Питома вага добувної промисловості у ВВП,% 4,01 

 

1 
Питома вага добувної промисловості в обсягах реалізації 

товарів та послуг, % 5,77 1 

Темп зростання ВДВ добувної промисловості, % 19,74 1 

ВДВ у добувній промисловості на 1 зайнятого, тис. грн./особу 29,62 1 

Ступінь зносу основних засобів, % 0,90 2 

Трудомісткість промислового виробництва, % -4,78 1 

Рентабельність операційної діяльності, % 6,14 1 

Питома вага підприємств, що одержали прибуток, % -0,93 2 

Рівень концентрації, % -1,59 1 

Частка добувних підприємств з загальній кількості 

промислових підприємств, % -1,10 

 

1 

Рівень тінізації, % до офіційної ВДВ 3,33 2 

Зовнішньоекономічні (виробничі) чинники: 

Питома вага добувної промисловості в експорті товарів, % -2,93 

 

1 

Питома вага добувної промисловості в імпорті товарів, % -3,23 1 

Темпи зростання експорту, % -3,44 1 

Темпи зростання імпорту, % -2,93 1 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,14 1 

Експортна квота, % -1,67 1 

Імпортна квота, % -2,79 1 

Частка експорту в обсягах виробленої продукції (руди), % -0,12 1 

Частка імпорту в обсягах споживання (руди), % -12,74 1 

Інвестиційні чинники: 

Рівень інвестування галузі, % 

 

-8,99 

 

2 

Частка приросту ПІІ до валового випуску, % 10,10 1 
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Продовження таблиці 3.5 
Рівень оновлення основних засобів, % -7,16 2 

Індекси цін виробників, % до попереднього року 20,25 2 

Інноваційні чинники: 

Рівень технології виробництва, % 1,14 

 

1 

Рівень науково-технічного розвитку, % 12,24 1 

Частка підприємств, що займались інноваційною діяльністю, % 6,87 1 

Частка підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, % 6,60 1 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 7,94 1 
Частка інноваційної продукції в загальних обсягах реалізації 

добувної промисловості, % -35,24 2 

Частка інноваційної продукції, реалізованої за межі України, % 10,33 1 

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, %  -7,14 2 

Число впроваджених інноваційних видів продукції, %  10,53 1 

Соціальні чинники: 

Рівень зайнятості (в промисловості), % -4,11 

 

2 

Рівень зайнятості (в економіці), % -2,51 2 

Коефіцієнт соціальної справедливості  -7,21 2 
Відношення середньої заробітної плати у добувній 

промисловості до середнього рівня в країні -0,29 2 

Екологічні чинники: 

Рівень фінансування охорони НС та раціональне використання 

природних ресурсів в валовому випуску, % -0,89 

 

2 
Утворено відходів в розрахунку на 1000 грн. виробленої 

продукції, т -13,07 1 

Питома вага галузі в загальному обсязі утворених відходів, % 0,44 2 

Рівень викидів ЗР в атмосферу на 1км2 площі, тон -9,34 1 

Питома вага галузі в загальному обсязі видків ЗР в атмосферу, % -2,50 1 
Використано води в розрахунку на 1000 грн. виробленої 

продукції, м3 -17,66 1 
 

Таким чином, характер динаміки зовнішньоекономічних чинників 

створює умови для підвищення рівня безпеки, напрямок змін інвестиційних та 

чинників характеризує умови зниження рівня безпеки, здебільшого інноваційні 

та екологічні чинники з урахуванням напряму їх зміни можуть створювати 

умови для зростання рівня безпеки, однак значення інноваційних чинників 

настільки незначні стосовно галузі, що невисокі темпи їх приросту можуть 

мати нейтральний вплив на рівень безпеки. 

З урахуванням цього доцільно застосувати методи кількісного виміру 

взаємозв’язків, зокрема, кореляційний аналіз. Так, на основі наведеної 

систематизації показників була проведена оцінка кореляції (розраховані лінійні 

коефіцієнти кореляції Пірсона) індикаторів розвитку добувної промисловості з 

індексами економічної та промислової безпеки, розрахованими відповідно до 
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Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затверджених Наказом №1277 від 29.10.2013 р. Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України [98]. Результати оцінки (відповідно 

до шкали Чеддока) представлені в табл. 3.6 та 3.7. 

Таблиця 3.6 

Результати оцінки впливу індикаторів розвитку добувної промисловості 

України на рівень економічної безпеки країни 

Ступінь та 

напрямок 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 (-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) 

 

Отже, на основі кількісного виміру взаємозв’язків, можна зробити 

висновок, що найбільший вплив на рівень економічної безпеки серед всіх 

індикаторів розвитку добувної промисловості мають внутрішньовиробничі 
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чинники, що пов’язані з діяльністю крупних підприємств, корпоративних 

структур, зокрема: рівень концентрації галузі, що має прямий вплив на рівень 

безпеки, та рівень тінізації галузі, що характеризується зворотним характером 

впливу; один з інноваційних чинників, а саме частка інноваційної продукції в 

загальних обсягах реалізації та два екологічних чинника – рівень утворення 

відходів та рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Більшість з 

визначених індикаторів розвитку добувної промисловості слабко або помірно 

корелюють з динамікою індексу економічної безпеки, тобто їх вплив можна 

звести до нейтрального рівня. 

Аналогічні розрахунки було проведено щодо кількісної оцінки 

взаємозв’язків індикаторів розвитку добувної промисловості з субіндексом 

інтегрального індексу економічної безпеки – виробничою безпекою (табл. 3.7). 

По-перше, можна зазначити, що напрямок зв’язку показників порівняно з 

загальним індексом безпеки залишився незмінним, але тіснота зв’язку між 

практично всіма індикаторами та індексом виробничої безпеки є вищою. Щодо 

виміру тісноти, з промисловою безпекою тісно корелюють такі показники, як 

рівень інвестування галузі, частка підприємств, що отримують прибуток, частка 

інноваційної продукції (прямий вплив); частка притоку ПІІ у валовому випуску, 

додана вартість у розрахунку на одного занятого, рівень тінізації та екологічні 

чинники (зворотній вплив). Тобто якщо порівнювати в загальним індексом 

економічної безпеки, то стосовно промислової безпеки враховувати слід також 

вплив інвестиційних факторів. 

Слід також відмітити, що внутрішньогалузеві виробничі чинники, що 

характеризують місце добувної промисловості, зокрема, індикатори питомої 

ваги галузі в ВВП та в обсягах реалізації продукції характеризуються помітним 

зворотнім впливом на зміну індексів виробничої безпеки. Тобто подальше 

зростання цих показників має дестимулюючий вплив на забезпечення 

достатнього рівня промислової безпеки. Отже, об’єктивно постає питання 

визначення оптимальних значень цих показників та можливих діапазонів 
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варіації, що дозволило б скорелювати їх зміни стосовно впливу на рівень 

промислової та економічної безпеки. 

Таблиця 3.7 

Результати оцінки впливу індикаторів розвитку добувної промисловості 

України на рівень виробничої безпеки країни (як складової економічної 

безпеки) 

Ступінь та 

напрямок зв’язку  

Прямий 

(r > 0) 

Зворотній 

(r < 0) 

Слабкий  

(|r| < 0,3) 

Трудомісткість (0,15) 

Рівень оновлення (0,22) 

Частка підприємств, що реалізують 

інноваційну продукцію (0,2431) 

Рівень фінансування екологічних 

заходів (0,22) 

 

Рентабельність операційної 

діяльності (-0,24) 

Частка галузі в імпорті (-0,27) 

Імпортна кота (-0,20) 

Частка експорту в виробництві 

руди (-0,10) 

Рівень технології (-0,24) 

Рівень видатків на інноваційну 

діяльність (-0,19) 

Помірний  

(0,3 <|r| < 0,5) 

Частка добувних підприємств (0,36) 

Темпи зростання експорту (0,30) 

Частка імпорту руди в споживання 

(0,41) 

Індекси цін виробників (0,38) 

Темп зростання ВДВ (0,49) 

Число впроваджених інноваційних 

видів продукції (0,36) 

Коефіцієнт соціальної 

справедливості (0,49) 

Частка підприємств, що займались 

інноваційною діяльністю (0,45) 

Частка галузі в експорті (-0,34) 

Експортна квота (-0,35) 

Ступінь зносу (-0,40) 

Коефіцієнт покриття (-0,45) 

Частка інноваційної продукції, 

реалізованої за межі (-0,37) 

Питома вага галузі в обсягах 

відходів (-0,38) 

Питома вага галузі в обсягах 

викидів (-0,47) 

Помітний  

(0,5 <|r| < 0,7) 

Темп зростання ВДВ (0,50) 

Рівень концентрації галузі (0,66) 

Рівень зайнятості (0,56) 

Питома вага галузі в ВВП (-0,53) 

Частка галузі в обсягах реалізації 

продукції (-0,63) 

Відношення заробітної плати 

галузі до середнього рівня (-0,61) 

Високий  

(0,7 <|r| < 0,9) 

Частка підприємств, що отримали 

прибуток (0,83) 

Рівень інвестування галузі (0,84) 

Частка інноваційної продукції в 

загальних обсягах реалізації (0,89) 

Утворення відходів (-0,83) 

Рівень викидів в атмосферу (-0,79) 

Частка приросту ПІІ у випуску (-

0,75) 

ВДВ в розрахунку на 1 зайнятого 

(-0,78) 

Використання води (-0,89) 

Дуже високий  

(|r| > 0,9) 
 Рівень тінізації галузі (-0,95) 

 

Для визначення таких меж необхідно сформувати вибірку об’єктів, які 

мають схожі умови розвитку процесу, що аналізується. Тобто сформувати 
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відносно однорідну групу країн, що характеризуються схожими з Україною 

показниками розвитку добувної промисловості, зокрема, питомою вагою галузі 

у ВВП країн. 

Для цього генеральна сукупність (206 країн світу, за якими надає дані 

UnctadStat), що характеризується високим ступенем неоднорідності економік за 

питомою вагою добувної промисловості у ВВП (коефіцієнт варіації дорівнює 

126,28% при середньосвітовій питомій вазі в 8,19% та квадратичним 

відхиленням у 10,34%) була поділена на дві групи країн: 

- країни з часткою добувної промисловості в ВВП вищою за 

середньосвітовий показник 5,14% (до групи потратило 82 країни, Україна 

включно); 

- країни з часткою добувної промисловості в ВВП нижчою за 

середньосвітовий показник 5,14% (до групи потратило 120 країн). 

Розрахунок показників ступеня варіації (табл. 3.8) показав суттєвий 

ступінь варіації в обох групах, що не дозволяє визнати сформовані вибіркові 

сукупності однорідними. Внаслідок цього, доцільним є класифікувати країни 

групи 1, куди увійшла Україна, на більш однорідні групи, зокрема, групування 

було проведене відносно середньої питомої ваги добувної промисловості у 

перший групі, що дорівнює 16,18%. В результаті отримано такі сукупності: 

- країни з часткою добувної промисловості вищою за середньосвітовий 

показник та вищою за середній показник по першій групі в 16,18% (до групи 

увійшло 28 країн); 

- країни з часткою добувної промисловості вищою за середньосвітовий 

показник та нижчою за середній показник по першій групі в 16,18% (до групи 

увійшло 54 країни, Україна включно). 

Розподіл цих країн за групами наведений в додатку Д. 

Отже, як свідчать проведені розрахунки ступеня варіації показника 

(зокрема, квадратичний коефіцієнт варіації, що дорівнює 33,06%), група країн 

1.2 є однорідною за показником питомої ваги добувної промисловості у ВВП. 

Це дозволяє зробити висновок, що за даною вибіркою країн можна розрахувати 
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порогові значення, в яких може змінюватися питома вага добувної 

промисловості України у її ВВП з точки зору стійкого розвитку та впливу на 

рівень виробничої та економічної безпеки країни. 

Таблиця 3.8 

Результати оцінки варіації країн світу за питомою вагою добувної 

промисловості в ВВП країн, % 

Вибірки країн світу Показники варіації частки добувної промисловості та 

однорідності сукупностей країн 

Середнє 

значення 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Квадратичний 

коефіцієнт 

варіації, % 

Висновок 

щодо 

однорідності 

Всі країни світу (206)* 8,19 10,34 126,28 неоднорідна 

Група 1 (країни з часткою 

добувної промисловості в 

ВВП вищою за 

середньосвітовий показник 

5,14%)** (82 країни) 

16,18 12,69 78,47 неоднорідна 

Група 2 (країни з часткою 

добувної промисловості в 

ВВП нижчою за 

середньосвітовий показник 

5,14%) (120 країн) 

2,89 1,22 42,29 неоднорідна 

Група 1.1 (країни з часткою 

добувної промисловості 

вищою за середньосвітовий 

показник; вищою за середній 

показник по групі 16,18%) 

(28 країн) 

29,32 13,69 46,70 неоднорідна 

Група 1.2 (країни з часткою 

добувної промисловості 

вищою за середньосвітовий 

показник; нижчою за 

середній показник по групі 

16,18%) (54 країни)** 

9,36 3,09 33,06 однорідна 

* За даними UnctadStat 

** входить Україна 

 

Для розрахунку порогових показників скористаємося розрахованими 

показниками варіації, зокрема, середнім значенням (µ) та середньоквадратичним 

відхиленням (σ), на основі яких розрахуємо довірчий інтервал µ±tσ, межі якого 

можна вважати нижнім та верхнім пороговими значеннями, та інтервал µ±σ, 

межі якого можна прийняти за нижнє та верхнє оптимальні порогові значення 

(значення t береться з таблиць t-розподілу Стьюдента). 
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Використовуючи графічний спосіб відображення порогових значень на 

основі побудови «гомеостатичного плато» динамічної системи, запропонований 

у наукових працях Харазішвілі Ю.М. [137], представимо можливі діапазони 

варіації частки добувної промисловості у ВВП України (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Діапазони варіації питомої ваги добувної промисловості України в 

контексті забезпечення сталого розвитку та впливу на рівень економічної 

безпеки країни (за даними 2016 р.) 

Примітка. Розраховано та побудовано автором на основі [238] 

 

Отже, як свідчать проведені розрахунки, розвиток добувної 

промисловості має позивний вплив на рівень економічної безпеки та 

відбувається відповідно до засад стійкого розвитку за умови, що частка 

добувної промисловості у ВВП є не нижчою за 5,89% та не перевищує 12,83% 

(за даними 2016 р. фактичне значення складає 8,87% за статистичними даними 

UnctadStat); нейтральний вплив на зміну рівня безпеки можна констатувати у 

межах варіації частки від 2,4% до 5,89% та від 12,83% до 16,32%. Зниження 

частки добувної промисловості у ВВП України 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. 

Область нейтрального впливу на 

економічну безпеку 

Порушення стійкості, 

зворотній вплив на безпеку 

Порушення стійкості, 
зворотній вплив 

 на безпеку  

2,40% 

16,32% 

Х нижн пор 

Х нижн опт 
Х верх опт 

Х верх пор 

Варіація питомої ваги добувної промисловості в ВВП, % 

Рівень 

та 

харак

тер 

вплив

у на 

еконо

мічну 

безпе

ку 

5,89% 12,83% 

Область стійкого розвитку, 

прямого впливу на економічну 

безпеку 
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Розрахунок таких меж варіації у динаміці дозволить виявити 

закономірності зміни показника в контексті впливу на сталий розвиток та 

економічну безпеку, а також обумовить можливість розрахунок прогнозних 

оцінок динаміки порогових значень, що можуть бути враховані в системі 

моніторингу загроз промисловій та економічній безпеці. 

Результати розрахунку порогових значень у динаміці за період 2006-

2016 рр. на основі сформованої вибірки країн наведено на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Динаміка меж варіації (порогових значень) питомої ваги добувної 

промисловості у ВВП України за період 2006-2016 рр., % 

 

Аналіз динаміки розрахованих прогнозних значень дозволяє виявити такі 

закономірності варіації порогових значень: 

- нижнє порогове значення характеризується тенденцією до прискореного 

зростання, за період, що аналізується, збільшилося на 1,86% з 0,18% у 2006 р. 

до 2,4% у 2016 р.;  

- нижнє оптимальне значення характеризувалося рівномірним зростанням 

протягом 2006-2011 рр., яке змінилося уповільненим зростанням у 2012-

2016 рр.; 
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- верхнє оптимальне значення навпаки має тенденцію до прискореного 

скорочення, за період, що аналізується, зменшилося на 6,2% з 19,03% у 2006 р. 

до 12,83% у 2016 р.;  

- верхнє порогове значення також має тенденцію до скорочення з 

прискоренням у 2012-2016 рр., падіння значення за період, що аналізується, 

склало 10,42%. 

Таким чином, нижні та верхні межі мають різні напрями змін, що в 

результаті призводить до поступового зменшення діапазону варіації значень та 

скорочує величину меж оптимальних значень питомої ваги добувної 

промисловості у ВВП. Динаміка фактичної питомої ваги добувної 

промисловості у ВВП України, як це видно з рис. 3.4, знаходиться у діапазоні 

оптимальних значень. 

З урахуванням виявлених закономірностей динаміки були підібрані 

оптимальні трендові моделі для розрахунку прогнозних оцінок порогових 

значень (табл. 3.9) 

Таблиця 3.9 

Результати прогнозування зміни порогових значень частки добувної 

промисловості в ВВП, % 

Показник Прогнозна модель Коефіцієнт 

апроксимації, 

% 

Прогнозні оцінки 

2017 2018 2019 

Нижнє 

порогове 

Степеневий тренд 

Y=0,1253*t
1,1476

 
90,88 

2,17 2,38 2,59 

Нижнє 

оптимальне 

Поліноміальний тренд 

Y=-0,015t
2
+0,409t+2,999 

89,47 
5,75 5,78 5,79 

Верхнє 

оптимальне 

Поліноміальний тренд 

Y=-0,047t
2
+0,047t+18,296 

69,16 
12,05 10,92 9,69 

Верхнє 

порогове 

Поліноміальний тренд 

Y=-0,064t
2
-0,135t+25,988 

75,33 
15,21 13,49 11,64 

 

На основі оцінки різних типів трендових моделей за основними 

статистичними критеріями виявлено, що оптимальними функціями, що 

описують тенденції зміни показників, є степенева функція щодо прогнозування 
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величини нижніх порогових значень та поліноміальні функції – для решти 

показників. 

Динаміка прогнозних оцінок меж варіації питомої ваги добувної 

промисловості України у ВВП наведена на рис. 3.5. У 2018 р. оптимальним 

діапазоном варіації показника питомої ваги добувної промисловості в умовах 

стійкого розвитку галузі та додатного впливу на рівень виробничої та 

економічної безпеки вважатиметься 5,78-10,92%, у 2019 р. – 5,79-9,69%.  

 

Рис. 3.5. Динаміка меж варіації (порогових значень) питомої ваги добувної 

промисловості у ВВП України за період 2006-2016 рр. та у прогнозному 

періоді 2017-2019 рр., % 

 

Максимально безпечним показником питомої ваги можна вважати рівень 

у 15,21% у 2017 р., 13,49% у 2018 р., 11,64% у 2019 р. Відповідно в умовах 

забезпечення сталого розвитку частка добувної промисловості, що 

характеризується низькою доданою вартістю, низьким ступенем переробки та 

технологічним рівнем виробництва, високим рівнем забруднення 

навколишнього середовища, має зменшуватися, про що свідчать й розраховані 

прогнозні оцінки. Однак, зважаючи на те, що фактична частка добувної 

промисловості у ВВП України за даними 2016 р. дорівнює 6,5% (що є вдвічі 
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меншою за верхню оптимальну межу), то у межах розрахованих прогнозних 

оптимальних значень може характеризуватися помірним зростанням. 

Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, в українській економіці 

мінерально-сировинні ресурси залишаються найважливішим фактором 

формування потенціалу економічного розвитку країни, а результати діяльності 

корпоративних структур безпосередньо мають вплив на формування 

економічної безпеки. Із урахуванням індустріальної структури національної 

економіки, високий рівень забезпеченості ресурсами добувної галузі є 

стратегічним економічним та політичним фактором впливу на національну 

безпеку країни. 

Обґрунтовуючи концептуальні засади Національної парадигми сталого 

розвитку України, провідні науковці Інституту економіки природокористування 

та сталого розвитку Національної академії наук України доводять, що під 

впливом сучасних інтеграційних процесів, які розвиваються на різних рівнях,  

мінерально-сировинний сектор національної економіки відіграє вирішальну 

роль у вирішенні таких стратегічних питань [83, с.18]: 

- ресурсне забезпечення мінеральною сировиною ринку (як 

внутрішнього, так і зовнішнього) та розвиток мінерально-сировинної бази в 

цілому; 

- розвиток конкурентоспроможності як національної економіки в 

цілому, так і її регіональних складових; 

- нарощування експортного потенціалу та його диверсифікація 

(передусім, за рахунок обробної промисловості). 

Враховуючи, що у структурі природно-ресурсного потенціалу сталого 

розвитку України,мінерально-ресурсний потенціал складає майже третину, а 

безпосередньо із видобутком і використанням корисних копалин пов'язано 48% 

промислового потенціалу країни [96], вважаємо цілком обґрунтованою думку 

про те, що в Україні є об’єктивна потреба підвищення капіталізації природних 

ресурсів та їх залучення до системи забезпечення сталого розвитку 

національної економіки [83, с.28]. Але ж у довгостроковій перспективі, 
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безумовно, в українській економіці (із її переходом на нові рівні технологічного 

розвитку) має відбутися поступове заміщення природного капіталу 

безпосередньо людським, оскільки здатність останнього щодо створення 

нового капіталу є значно вищою, ніж у фізичного (у тому числі природного) 

капіталу. Саме тому, у високо розвинутих країнах зараз чітко визначена 

тенденція відповідних структурних змін на користь саме людського капіталу 

(близько 80% у формуванні національного багатства). 

Оцінюючи сучасний стан розвитку мінерально-ресурсного потенціалу, 

існуюче інституційне забезпечення розвитку та використання надр, рішенням  

Ради національної безпеки і  оборони  України «Про заходи щодо підвищення 

ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і 

використання надр» (введено в дію  Указом Президента України «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України № 90/2010 від 3 лютого 2010 

року») відзначено наявність системних проблем, які становлять реальну загрозу 

економічній безпеці держави [100]. Важливою умовою розвитку корпоративних 

структур добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки має 

стати формування відповідного інституційного середовища в Україні. Його 

формування та розвиток  у національному господарстві  є вкрай незадовільним, 

що призвело до нераціонального використання надр через неефективний 

державний механізм  контролю та управління надрами в країні; недостатнє 

фінансування геологорозвідувальних робіт, яке скоротилось в три-чотири рази, 

зумовило низький рівень капіталізації добувних компаній, а приріст розвіданих 

запасів більшості стратегічних видів корисних копалин вже не компенсує їх 

видобуток [96]. 

У  Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2030 року зазначається, що належний рівень задоволення 

потреб національної економіки в мінерально-сировинних ресурсах має 

ґрунтуватись на інтенсивних методах видобутку, переробки і споживання 

корисних копалин, які стали невід'ємною складовою частиною загальносвітової 

технічної революції [96]. Слід враховувати, що розвиток вітчизняних компаній 
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добувної галузі  буде й надалі відбуватися в умовах посилення конкуренції між 

виробниками мінеральної сировини у країнах з ринковою економікою, які вже 

забезпечують більш раціональне використання природних ресурсів,  

продовжують збільшувати інвестування в геологічну розвідку на власних 

територіях і територіях країн, що розвиваються, і де й надалі буде відбуватися 

зростання загального обсягу споживання мінеральної сировини та продуктів її 

переробки. 

Для забезпечення практичної реалізації концепції сталого розвитку 

національної економіки крім інституціонального забезпечення важливого 

значення також набуває розвиток системи господарювання за метапринципом 

«від індивідуалізму – до корпоративізму» [83, с.45]. Розвиток корпоративних 

структур в умовах сталого розвитку національної економіки має ґрунтуватися, з 

одного боку, на гармонізації інтересів корпорацій та держави, а з іншого, –  

корпорації мають гарантувати екологічну орієнтацію свого розвитку.  

Для забезпечення сталого розвитку національної економіки є об’єктивна 

потреба у розвитку інноваційних форм співпраці між урядами, громадянським 

суспільством та приватним сектором, для чого потрібні відповідні інституційні 

перетворення. У Порядку денному 2030 визначено центральну роль саме 

приватного сектору у забезпечені сталого розвитку і новому глобальному 

партнерстві.   

 Задля розвитку нового стратегічного глобального партнерства і 

вирішення викликів сталого розвитку необхідні творчість та інноваційні 

підходи від усіх суб’єктів господарювання – від мікропідприємств до 

транснаціональних корпорацій, – які забезпечать інклюзивне зростання [237]. 

Особливо важливою роль приватного сектору є у досягненні таких Цілей 

сталого розвитку, як всеохоплююче економічне зростання, мир і 

справедливість, розвиток нового глобального партнерства тощо. 

Існуючі партнерства мають тенденцію зосереджуватися на великих 

підприємствах головним чином через те, що транснаціональні компанії мають 

значні важелі та відповідний людський капітал [193]. Одночасно, підприємства 
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малого та середнього бізнесу, які забезпечують більшу зайнятість, є менш 

залученими до глобальних ланцюгів, мають менший рівень взаємодії із 

міжнародними структурами, у т.ч. ООН (порівняно із транснаціональними 

компаніями). Вирішенням цієї проблеми може стати залучення з боку крупного 

бізнесу до власних стратегій інтересів малого і середнього бізнесу. Важливим 

механізмом інтеграції цілей сталого розвитку з інтересами приватного бізнесу є 

провадження корпоративної соціальної відповідальності. Відтак, стале 

зростання буде відбуватися лише тоді, коли компанії враховуватимуть при 

розробці їх стратегій вплив їх діяльності на суспільство, навколишнє 

середовище, управління та інклюзивність. 

Важливим завданням уряду у розвитку партнерства є розвиток 

синергетичних та взаємовигідних відносин із міжнародними організаціями, 

визначення правил і стандартів, контроль за їх дотриманням, формування 

бізнес-середовища. У свою чергу, приватний сектор може сприяти розвитку 

конкуренції та забезпечити ефективність цього партнерства. 

Таким чином, одним із завдань забезпечення сталого розвитку є 

створення умов для ефективної індустріалізації країн та збалансованого 

розвитку промисловості, зокрема, добувної, у трьох напрямках – економічному, 

соціальному та екологічному. Оцінка такого розвитку має базуватися на 

системи індикаторів, що було запропоновано в рамках їх класифікації на 6 груп 

показників (внутрішньогалузеві, зовнішньогалузеві, інвестиційні, інноваційні, 

соціальні та екологічні), які мають різний характер та вплив на рівень 

виробничої та економічної безпеки країни. Визначено, що більшість 

показників, зокрема, інноваційних та інвестиційних, мають слабку кореляцію з 

індексами безпеки; однак такі параметри, як рівень концентрації в галузі, рівень 

тінізації галузі, частка інноваційної продукції в загальних обсягах реалізації та 

деякі екологічні чинники, зокрема, рівень утворення відходів та рівень викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу, характеризуються високою кореляцією з 

індексами виробничої та економічної безпеки. В результаті оцінки діапазону 

варіації порогових значень питомої ваги добувної промисловості у ВВП 
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визначені межі оптимальної частки, за умови якої не виникає загроз стійкому 

розвиткові та достатньому рівню безпеки. 

Розвиток інноваційних форм співпраці між національними урядами, 

міжнародними організаціями, громадянським суспільством, приватним сектором 

сприятиме забезпеченню економічної безпеки країн світу у контексті сталого 

розвитку  світового господарства. Для цього Цілі сталого розвитку мають бути 

інтегровані у відповідні бізнес-стратегії корпоративних структур, що працюють 

у добувній галузі України, практику та звітність суб’єктів господарювання на 

засадах довіри із громадянським суспільством, прозорості діяльності, включення 

цілей сталого розвитку до показників ефективності бізнесу. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Структурні зрушення, що відбуваються у світовому господарстві 

(нерівномірність в 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), вимагають раціонального 

використання наявного ресурсного забезпечення шляхом впровадження 

відповідної економічної, екологічної та соціальної політики, і створюють  

основи сталого розвитку країн світу.  

2. Одним з важливих принципів роботи вітчизняної добувної галузі, який 

представлено у зарубіжних країнах, 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.   

3. У результаті дослідження напрямів розвитку корпоративних структур 

добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки країн світу 

встановлено, що добувна промисловість є дійсно глобальною галуззю, 

враховуючи те, що її найбільші компанії походять як з розвинутих країн, так і з 

країн, що розвиваються. Виокремлено геоекономічні чинники та умови, в яких 

функціонують добувні корпорації світу та які впливають на середовище 

безпеки корпорацій та галузі в цілому, а саме: 1) складність подальшої 
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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 галузі є 

довгостроковий вплив останніх технологічних досягнень; 6) подальша 

автоматизація та комп’ютеризація сектору підвищує ризики кіберзагроз. 

4. Обґрунтовано, що з точки зору впливу на національну 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. 

5. Розвинуто концептуальні підходи до формування стратегій 

транснаціональних корпоративних структур добувної галузі на основі розробки 

моделі удосконалення безпекової стратегії добувної ТНК у контексті 

забезпечення економічної безпеки країн світу, яка включає внутрішню 

(зорієнтована на розвиток внутрішньокорпоративної системи підтримки 

економічної безпеки) і зовнішню компоненти (передбачає побудову 

диверсифікованої системи взаємовідносин із широким колом стейкголдерів) та 

містить 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.  
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6. Встановлено, що внутрішня компонента безпекової стратегії добувної 

ТНК має включати наступні складові: розвиток внутрішньої структури 

управління економічною безпекою (зокрема, доцільним є створення ради або 

комітету з управління економічною безпекою); формування складових 

безпекової стратегії у розрізі етапів добувної діяльності (до, під час та після 

видобутку); впровадження систем моніторингу ризиків економічної безпеки 

(корпоративної, галузевої, національної); імплементація комплексу безпекових 

заходів відповідно до поточного стану безпеки.  

7. Зовнішня компонента безпекової корпоративної стратегії може бути 

удосконалена у напрямку: розвитку мережі партнерських відносин у галузі 

безпеки (з міжнародними організаціями, урядами, місцевими громадами, 

локальними підприємствами, іншими добувними корпораціями); розвитку 

співробітництва у сфері дотримання стандартів прозорості добувних операцій 

(приєднання до Ініціативи прозорості видобувних галузей); поширення 

практики обміну інформацією з корпоративними структурами добувної галузі 

(зокрема, створення єдиної інформаційної бази злочинів та кібератак у галузі).  

8. Запропоновано 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. 

9. Систематизовано показники оцінки сталого розвитку добувної 

промисловості за рахунок їх узгодження з цілями та завданнями стійкого 

розвитку та диференціації на економічні (виробничі внутрішньогалузеві та 

зовнішьогалузеві, 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, 

експортна та імпортна квоти, частка експорту у виробництві основного ресурсу, 

частка імпорту у споживанні основного ресурсу, рівень фінансування 
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екологічних заходів, обсяги утворених відходів у розрахунку на одиницю 

випущеної продукції, що підвищує рівень об’єктивності та комплексності 

отриманих оцінок.  

10. Удосконалено інструментарій моделювання впливу особливостей 

галузевого розвитку, зокрема, добувної галузі, на рівень виробничої та 

економічної безпеки країни, що базується, по-перше, на кількісній оцінці 

взаємозв’язків та визначенні основних стимулюючих та дестимулюючих 

факторів, що формують певний рівень безпеки, та, по-друге, на оцінці 

діапазону варіації порогових значень (критичних та оптимальних) показників 

розвитку галузі (зокрема питомої ваги добувної промисловості у ВВП), за 

умови перебування у межах яких визначається характер забезпечення стійкого 

розвитку та достатнього рівня економічної безпеки. 

11. Практична апробація запропонованого у роботі методичного підходу 

до оцінки впливу добувної промисловості на економічну безпеку України 

дозволила констатувати, що найбільше корелюють з рівнем економічної 

безпеки внутрішньовиробничі чинники розвитку добувної промисловості, 

інноваційні та екологічні чинники. На рівень промислової безпеки суттєво 

впливають такі показники, як рівень інвестування галузі; частка підприємств, 

що отримують прибуток; частка інноваційної продукції; частка притоку ПІІ у 

валовому випуску; додана вартість у розрахунку на одного занятого; рівень 

тінізації та екологічні чинники. 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%. 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 стійкого розвитку та зворотнім впливом на рівень 

промислової та економічної безпеки. Результати оцінки прогнозних значень 

зміни частки добувної промисловості України у ВВП свідчать про скорочення 

діапазону варіації оптимальних порогових значень та зменшення величини 
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верхнього критичного порогового значення (15,21% у 2017 р., 13,49% у 2018 р., 

11,64% у 2019 р.). Відтак, розраховані прогнозні оцінки ще раз доводять, що в 

умовах забезпечення сталого розвитку частка добувної промисловості, що 

характеризується низькою доданою вартістю, низьким ступенем переробки та 

технологічним рівнем виробництва, високим рівнем забруднення 

навколишнього середовища, має зменшуватися. 

 

Основні положення дисертаційної роботи, що представлено у третьому 

розділі, опубліковано у наукових працях [150, 154, 155, 157, 162, 163, 168, 170, 

171]. 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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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Акти впровадження результатів дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 

Вхідні дані (абсолютні показники) для розрахунку інтегрального показника мінерально-сировинної безпеки 

№ Країни запаси 

продуктивної 

залізної 

руди, млн. т 

виробництво 

(видобуток) 

залізної 

руди, млн. т 

споживання 

залізної руди 

(виробництво 

сталі), млн. т 

валовий 

внутрішній 

продукт, млн. 

дол. 

чисельність населення, 

млн. осіб 

експорт 

напівфабрикатів 

та сталевої 

продукції, млн. 

т 

експорт 

залізної 

руди, млн. т 

1 Австралія 24000 858,03 5,215 1304436,10 24,126 0,776 854,443 

2 Бразилія 12000 424,2 30,200 1795925,68 207,653 13,399 373,963 

3 Китай 7200 1280,9 808,366 11218281 1403,500 108,066 0 

4 Індія 5200 192,1 97,443 2259642,38 1324,171 10,325 21,697 

5 Росія 14000 101,0 69,600 1246015,06 143,965 31,155 18,543 

6 ПАР 770 66,5 6,141 295440,01 56,015 2,194 64,707 

7 Україна 2300 66,9 23,166 93270,35 44,439 18,230 39,203 

8 Канада 2300 48,9 12,672 1529760,49 36,290 5,848 40,596 

9 США 760 40,8 78,475 18729509,50 325,952 9,247 8,761 

10 Іран 1500 48,0 17,000 425402,62 80,277 5,654 17,869 

11 Швеція 2200 31,8 4,616 514475,86 10,188 3,650 22,723 

12 Казахстан 900 35,4 4,260 135005,20 17,988 2,500 1,563 

  Світ в цілому 83000 3305,0 1623,000 75648868,00 7466,900 473,684 1582,826 

 

 

 

 

 



 

Таблиця Б.2 

Система одиничних індикаторів (відносні показники) – складових інтегрального показника мінерально-

сировинної безпеки 

№ Країни Виробництво 

мінеральних 

ресурсів на 

душу 

населення, 

т/особу 

Ресурсо-

ємність 

економіки, т 

на 1 млн. 

дол. 

Ресурсо-

ефективність 

економіки, дол. на 1 

тис. тон 

Інтенсивність 

використання 

мінеральної 

сировини (% 

видобутку у 

запасах) 

Забезпеченість 

необхідними 

мінеральними 

ресурсами 

(співвідношенн

я запасів до 

видобутку) 

Експортна 

квота 

Ефективність 

використання 

мінеральних 

ресурсів, % 

експорту 

переробленої 

продукції у 

виробництві 

ресурсів 

стимулятор дестимулято

р 

стимулятор дестимулятор стимулятор стимулятор/ 

дестимулятор 

стимулятор 

1 Австралія 35,565 3,998 250,132 3,58 27,97 4,08 0,09 

2 Бразилія 2,043 16,816 59,468 3,54 28,29 1,06 3,16 

3 Китай 0,913 72,058 13,878 17,79 5,62 0,03 8,44 

4 Індія 0,145 43,123 23,189 3,69 27,07 0,16 5,37 

5 Росія 0,702 55,858 17,903 0,72 138,61 0,35 30,85 

6 ПАР 1,186 20,786 48,109 8,63 11,59 2,84 3,30 

7 Україна 1,505 248,375 4,026 2,91 34,38 2,86 27,25 

8 Канада 1,347 8,284 120,720 2,13 47,03 0,70 11,96 

9 США 0,125 4,190 238,668 5,37 18,63 0,10 22,66 

10 Іран 0,598 39,962 25,024 3,20 31,25 0,56 11,78 

11 Швеція 3,121 8,972 111,455 1,45 69,18 0,58 11,48 

12 Казахстан 1,968 31,554 31,691 3,93 25,42 1,48 7,06 

мін 0,125 3,998 4,026 0,721 5,621 0,025 0,090 

макс 35,565 248,375 250,132 17,790 138,614 4,084 30,847 

 

 



 

Таблиця Б.3 

Стандартизовані оцінки одиничних показників та розрахунок інтегрального індексу мінерально-сировинної 

безпеки 

Країни Виробництво 

мінеральних 

ресурсів на 

душу 

населення, 

т/особу 

Ресурсо- 

ємність 

економіки, 

т на 1 млн. 

дол. 

Ресурсо-

ефективність 

економіки, 

дол. на 1 тис. 

тон 

Забезпеченіс

ть 

необхідними 

мінеральним

и ресурсами 

(% 

видобутку у 

запасах) 

Інтенсивність 

використання 

мінеральної 

сировини 

(співвідношен

ня видобутку 

та запасів) 

Експортна 

квота 

Ефективність 

використання 

мінеральних 

ресурсів, % 

експорту 

переробленої 

продукції у 

виробництві 

ресурсів 

Індекс 

мінерально-

сировинної 

безпеки, % 

Австралія 1,0000 1,0000 1,0000 0,8328 0,1681 1,0000 0,0000 71,44 

Бразилія 0,0541 0,9475 0,2253 0,8352 0,1704 0,2555 0,0998 36,97 

Китай 0,0222 0,7215 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,2714 15,07 

Індія 0,0006 0,8399 0,0779 0,8258 0,1613 0,0344 0,1718 30,17 

Росія 0,0163 0,7878 0,0564 1,0000 1,0000 0,0810 1,0000 56,31 

ПАР 0,0299 0,9313 0,1791 0,5366 0,0449 0,6935 0,1044 36,00 

Україна 0,0389 0,0000 0,0000 0,8719 0,2162 0,6978 0,8831 38,68 

Канада 0,0345 0,9825 0,4742 0,9177 0,3114 0,1673 0,3859 46,76 

США 0,0000 0,9992 0,9534 0,7278 0,0978 0,0183 0,7340 50,43 

Іран 0,0133 0,8528 0,0853 0,8548 0,1927 0,1326 0,3800 35,88 

Швеція 0,0845 0,9796 0,4365 0,9576 0,4779 0,1369 0,3703 49,19 

Казахстан 0,0520 0,8872 0,1124 0,8118 0,1489 0,3572 0,2267 37,09 

 

 



 

Додаток В 

Стан запасів родовищ корисних копалин України  

Корисна копалина 

 

Одиниця виміру 

(запаси) 

Кількість об'єктів 

обліку 

Запаси станом на 

01.01.2017 р. 

Всього 
(А+В+С1) 

Що 

розробляються 
(А+В+С1) 

Балансові 

(видобувні) 

всього 
(А+В+С1) 

Балансові 

(видобувні) 

в розробці 
(А+В+С1) 

Горючі корисні копалини 

Газ природний млн.куб.м 402 269 905623 798442 

Газовий конденсат тис.т 224 180 49161 44623 

Нафта тис.т 197 137 121124 98112 

Природний газ (метан)  

кам'яновугільних  

родовищ 

млн.куб.м 203 98 152975 

 

 53261 

 

Вугілля буре тис.т 80 3 2593684  9656 

Вугілля кам’яне тис.т 1054 469 41637301  8825935 

Торф тис.т 683 45  650656 71760 

Металичні корисні копалини 

Руди чорних металів 

Руди заліза руда, тис.т 60 26 19725903 10611582 

Руди марганцю руда, тис. т 5 4 2179677 749205 

Руди хрому руда, тис. т 

Сr2O3, т 

3 0 1575 

384416 

- 

- 

Руди кольорових металів 

Руди алюмінію боксит, тис. т 1 0 6403.00  

Руди кобальту руда, тис. т 

кобальт (Co), т 

11 1 26722 

8826 

1859 

670 

Руди нікелю руда, тис. т 

Нікель (Ni), тис. т 

Залізо (Fe заг.), тис. 

т 

12 1 29345 

      216 

321 

1859 

16 

321 

Руди свинцю та цинку руда, тис. т 

свинець, тис. т 

цинк, тис. т 

4 2  21719 

 302 

724  

14080 

205 

493 

Руди ртуті ртуть, т 11 0 134  

Руди рідкісних металів 

Ванадій руда, тис. т 

руда, тис. м3 

V2O5, тис. т 

12 5 5527 

203007 

    16 

- 

185252 

- 

Стронцій руда, тис. т 

окис стронцію, тис. 

т 

1 1 859627 

865 

859627 

865 

Руди гафнію пісок, тис. м3 

оксид гафнію, т 

1 1 191804 

3014 

  185252 

2586 

Ітрієві лантаноїди руда, тис. т 

рідкісні землі  

(TR2O3), тис. т 

2 1 860524 

1940   

859627.00 

1938 

Германій Вугілля (тис. тонн) 

Германій (т) 

220 79  7991611 

39231 

3036819 

15300 

Руди дорогоцінних металів 

Руди срібла руда, тис. т 

метал, т 

2 2  4137 

    158 

 4137 

   158 

Неметаличні корисні копалини 



 

Барит руда, тис. т 

барит, тис. т 

1 1 2522 

1009 

2522 

1009 

Бішофіт тис. т 2 2 - - 

Бром бром, тис. т 1 1 242 242 

Глауконіт тис. т 4 1 6336 2420 

Сапоніт тис. т 2 1 22663 4831 

Сапропель тис. т 308 3 64094 2221 

Сировина для 

вапнування кислих 

ґрунтів 

тис. т 37 5 90221 8006 

Сировина карбонатна 

для кормових домішок 

тис. т 3 1 7784 3454 

Сировина для 

виробництва 

мінеральних фарб 

тис. т 10 0 13457 - 

Сировина карбонатна 

для соди 

тис. т 4 2 109237 51626 

Сировина карбонатна 

для цукрової 

промисловості 

тис. т 15 4 328050 59230 

Сіль калійна Сирі солі, тис. т 

К2О, тис. т 

13 1 2349989 

250199 

698861 

74366 

Сіль натрієва тис. т 

в ропі, тис. м3/добу 

16 6 12295311 

876 

5433471 

85 

Солі магнієві Сирі солі, тис. т 

MgO, тис. т 

4 2 1141288 

90359 

698861 

67873 

Сірка руда, тис. т 

сiрка, тис. т 

13 2 408250 

100468 

1667 

292 

Фосфатна сировина руда, тис. т 

Р2О5, тис. т 

7 3 2181887 

71872 

1823916 

66582 

Фосфорит Р2О5, тис. т 9 2 4000 32 

Фтор  руда, тис. т 

фтор, тис. т 

2 2 905209 

2924 

905209 

2924 

Гідротехнічні корисні копалини 

Глини бентонітові тис. т 10 4 60694 52281 

Графіт руда, тис. т 

графіт, тис. т 

6 1 245023 

14738 

22130 

1449 

Каолін тис. т 40 24 504184 366837 

Озокерит т 3 0 191993  

Сировина абразивна руда, тис. т 4 2 53293 29756 

Сировина 

польовошпатова 

тис. т 11 6 16412 15431 

Сланці пірофілітові тис. т 2 0 1774  

Сировина для 

мінеральної вати та 

волокон 

тис. т 4 2 152806 18285 

Сировина петрургійна тис. т 1 1 26038 7273 

Сировина скляна тис. т 41 19 248397 174026 

Цеоліти тис. т 3 3 127548 29602 

Сировина крем’яна  тис. т 7 1 48824 3104 

Нерудні корисні копалини для металургії 

Вапняк флюсовий тис. т 23 17 2281633 775849 

Глини для вогнетривів тис. т 30 20 617630 383137 

Доломіт для металургії тис. т 7 4 368119 100736 

Кварцит та кварц для тис. т 9 4 175867 151004 



 

вогнетривів 

Магнезит тис. т 1 0 105134 - 

Пісок формувальний тис. т 21 10 704265 492691 

Флюорит руда, тис. т 

СаF2, тис. т 

3 0 6085 

1821 

- 

- 

Сировина 

високоглиноземна 

мінерал, тис. т 5 5 4240 4240 

Ставроліт тис. т 4 4 1172 1172 

Нерудні корисні копалини для будівництва 

Гіпс та ангідрит тис. т 45 23 621240 260188 

Глина тугоплавка тис. т 20 4 83299 29223 

Камінь будівельний тис. куб. м 918 446 8849362 5331307 

Камінь облицювальний тис. куб. м 241 127 336408 174821 

Камінь пиляльний тис. куб. м 204 60 1005614 258855 

Крейда будівельна тис. т 68 10 478219 142712 

Пісок будівельний тис. куб. м 623 257 3058488 142712 

Сировина для 

планування території та 

рекультивації 

тис. куб. м 10 9 13295 11344 

Сировина карбонатна 

для вапна 

тис. т 104 27 352148 309584 

Сировина керамзитова тис. куб. м 53 9 243153 20626 

Сировина перлітова тис. куб. м 3 1 47648 12683 

Сировина цегельно-

черепична 

тис. куб. м 1934 320 2374386 431920 

Сировина цементна тис. т 57 38 3140587 2245908 

Сланець менілітовий тис. т 2 1 4573 814 

Суміш піщано-гравійні тис. куб. м 69 30 305975 70316 

Каміння коштовне та колекційне 

Бурштин кг 10 2 62053 52053 

Онікс мармуровий т 1 0 - - 

Родоніт т 1 0 - - 

Примітка. Складено автором на основі
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1 

Динаміка індикаторів розвитку добувної промисловості України 

Внутрішньогалузеві (виробничі) чинники 

 
Роки 

 

Питома 

вага 

доданої 

вартості у 

добувній 

промислов

ості до 

ВВП,% 

Питома 

вага 

добувної 

промислово

сті в 

обсягах 

реалізації 

товарів та 

послуг, % 

Темп 

зростання 

валової 

доданої 

вартості 

добувної 

промислово

сті, % 

ВДВ у 

добувній 

промислово

сті на 

1зайнятого, 

тис. 

грн./особу 

Ступінь 

зносу 

основних 

засобів, 

% 

Трудомісткість 

промислового 

виробництва 

(витрати на 

оплату праці в 

обсягах 

реалізації 

продукції), % 

Рента-

бельні

сть 

опера

ційної 

діяльн

ості, 

% 

Питома 

вага 

підприємс

тв, що 

одержали 

прибуток, 

% 

Рівень 

корпоратизаці

ї (питома вага 

реалізованої 

продукції 

добувної 

промисловост

і великими 

підприємства

ми), % 

Частка 

добувних 

підприємс

тв з 

зальній 

кількості 

промислов

их 

підприємс

тв, % 

Рівень 

тінізації, 

% до 

офіційної 

ВДВ 

2006 4,391 7,722  -  42,370 49,9 17,749 9,2 64,2  88,3 5,43 31 

2007 4,689 7,858 143,504 62,259 49,8 21,547 11,4 65,4  87,8 5,40 32 

2008 6,180 9,352 171,762 111,617 52,9 19,723 23,5 59,6  87,1 5,65 42 

2009 4,792 8,337 74,250 88,400 46,1 26,129 4,3 58,5  88,6 5,76  43 

2010 6,646 10,039 159,467 142,233 47,8 18,027 14,8 47,8 88,5 5,83  45 

2011 7,561 10,969 133,792 194,661 56,3 15,724 17,3 50,9 88,6 5,92  47 

2012 6,732 10,466 96,215 191,241 54,1 18,982 14,7 49,3 85,8 3,12  49 

2013 6,330 11,418 99,509 193,014 57,1 18,890 12,5 53,7 86,2 5,70 46 

2014 5,722 10,827 97,368 256,052 65,3 13,515 21,4 52,2 83,2 4,14 57 

2015 5,632 10,785 120,249 373,102 57,9 11,044 6,4 61,1 80,4 4,89 51 

2016 6,507 13,014 138,374 567,457 54,6 10,881 16,7 58,5 80,4 4,86 43 

 

 



 

Таблиця Ґ.2 

Зовнішньоекономічні (виробничі) чинники 

Роки 

Питома вага 

добувної 

промисловості 

в експорті 

товарів, % 

Питома вага 

добувної 

промисловості 

в імпорті 

товарів, % 

Темпи 

зростання 

експорту, 

% 

Темпи 

зростання 

імпорту, % 

Коефіцієнт 

покриття 

експортом 

імпорту 

Експортна 

квота (частка 

експорту 

добувної 

промисловості 

в ВВП), % 

Імпортна 

квота (частка 

імпорту 

добувної 

промисловості 

у ВВП), % 

Частка 

експорту в 

обсягах 

виробленої 

продукції 

(руди), % 

Частка 

імпорту в 

обсягах 

споживання 

добувної 

промисловості 

(руди), % 

2006 10,1 30,0  -  - 0,29 3,46 12,07  -  - 

2007 8,7 28,5 110,42 86,14 0,25 2,87 11,62 13,79 3,70 

2008 10,5 29,7 164,81 120,69 0,28 3,75 13,52 17,62 4,36 

2009 9,8 34,5 55,35 93,33 0,25 3,21 12,91 22,58 4,26 

2010 13,2 34,9 172,21 134,69 0,32 4,94 15,50 23,42 3,62 

2011 15,1 37,0 151,51 114,39 0,34 6,24 18,36 11,29 1,12 

2012 11 33,1 73,59 72,85 0,27 4,26 15,66 11,43 1,31 

2013 11,5 29,4 96,02 104,55 0,32 3,92 12,15 11,77 1,33 

2014 11,3 29,6 84,89 98,26 0,38 4,57 12,06 13,10 1,52 

2015 8,1 31,2 50,78 71,68 0,27 3,40 12,84 15,42 1,38 

2016 7,5 21,6 88,04 92,59 0,32 2,92 9,10 13,65 1,08 

 

 

 

 

 



 

Таблиця Ґ.3 

Інвестиційні чинники 

 

Роки 

Рівень інвестування галузі 

(відношення капітальних 

інвестицій до валового випуску), 

% 

Частка приросту ПІІ до 

валового випуску, % 

Рівень оновлення 

основних засобів, % 

Індекси цін виробників, % до 

попереднього року 

2006  - 3,23 7,16 - 

2007 20,73 14,77 8,12 127,3 

2008 18,00 9,91 8,97 122,3 

2009 17,17 18,12 8,01 111,2 

2010 12,85 33,62 7,99 144,4 

2011 14,17 19,99 2,00 127,9 

2012 14,72 20,20 7,27 98,5 

2013 14,05 22,45 5,39 97,3 

2014 12,81 18,61 3,49 113,7 

2015 9,92 13,93 3,41 134,8 

2016 8,88 8,46 3,41 134,6 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця Ґ.4 

Інноваційні чинники 

Роки 

Рівень 

технології 

виробництва 

(частка ВДВ 

у випуску), 

% 

Рівень 

науково-

технічного 

розвитку 

(рівень 

видатків на 

інноваційну 

діяльність у 

випуску), % 

Питома вага 

підприємств, 

що 

займались 

інноваційною 

діяльністю, 

% 

Питома вага 

підприємств, 

що 

реалізовували 

інноваційну 

продукцію, % 

Питома вага 

підприємств, 

що 

впроваджували 

інновації, % 

Питома вага 

інноваційної 

продукції в 

загальних 

обсягах 

реалізації 

добувної 

промисловості, 

% 

Частка 

інноваційної 

продукції, 

реалізованої 

за межі 

України, % 

Кількість 

впроваджених 

нових 

технологічних 

процесів, % 

до кількості у 

промисловості 

Число 

впроваджених 

інноваційних 

видів 

продукції, % 

до загального 

числа у 

промисловості 

2006 46,315 0,17 4,79 2,21 3,68 4,47 10,70 0,96 0,355 

2007 53,256 0,34 5,90 2,15 3,58 3,52 32,00 1,06 0,990 

2008 57,515 0,28 5,94 1,49 3,30 0,46 3,60 1,46 0,613 

2009 49,095 0,57 5,53 2,05 3,79 0,56 5,10 1,00 1,080 

2010 53,433 0,21 6,47 2,75 4,53 0,24 15,00 0,93 0,581 

2011 54,405 0,64 8,65 2,94 6,36 0,15 30,50 1,79 0,154 

2012 53,906 0,43 14,60 2,54 8,89 0,09 31,90 1,60 0,029 

2013 52,780 0,48 6,54 0,86 3,61 0,03 29,80 1,59 0,064 

2014 50,656 0,23 7,73 1,21 3,86 0,01 63,60 1,03 0,109 

2015 51,098 0,15 9,01 3,43 5,15 0,03 36,00 0,49 0,638 

2016 51,878 0,54 9,30 4,19 7,91 0,06 28,6 44,17 0,966 

 

 

 

 



 

Таблиця Ґ.5 

Соціальні чинники 

Роки 

Рівень зайнятості (питома вага 

працівників в загальній 

зайнятості в промисловості), % 

Рівень зайнятості (питома вага 

працівників в загальній 

зайнятості в економіці), % 

Коефіцієнт соціальної 

справедливості (рівень 

оплати праці у випуску) 

Відношення середньої 

заробітної плати у добувній 

промисловості до середнього 

рівня в країні 

2006 4,49 15,26 0,209 1,475504323 

2007 4,39 15,24 0,207 1,458179127 

2008 4,21 15,06 0,182 1,484496124 

2009 4,22 15,78 0,217 1,518363064 

2010 4,35 15,69 0,162 1,580616347 

2011 4,32 15,42 0,147 1,670338017 

2012 4,22 15,23 0,184 1,621943159 

2013 4,33 15,75 0,190 1,604509445 

2014 3,45 13,45 0,134 1,564655172 

2015 3,16 12,50 0,114 1,469368296 

2016 2,95 11,84 0,099 1,432760949 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця Ґ.6 

Екологічні чинники 

Роки 

Рівень фінансування 

(інвестиції та поточні 

витрати) на охорону та 

раціональне 

використання 

природних ресурсів в 

валовому випуску, % 

Утворено відходів в 

розрахунку на 1000 

грн. виробленої 

продукції, т 

Питома вага галузі 

в загальному 

обсязі утворених 

відходів, % 

Рівень викидів ЗР в 

атмосферу на 1км2 

площі, тон 

Питома вага 

галузі в 

загальному 

обсязі видків 

ЗР в 

атмосферу, % 

Використано води в 

розрахунку на 1000 

грн. виробленої 

продукції, м3 

2006 3,04 4,4057 71,61 1,9652 21,6 16,58 

2007 2,91 4,6844 77,35 1,6848 21,1 14,00 

2008 2,30 2,2735 76,11 1,6051 21,4 8,89 

2009 2,27 2,3581 77,55 1,3659 21 8,96 

2010 2,21 2,7113 75,58 1,4110 20,6 5,77 

2011 2,64 2,1173 73,79 1,4184 19,6 4,45 

2012 2,90 2,2314 75,00 1,4618 20,4 4,44 

2013 2,56 2,2173 76,18 1,5261 21,4 4,23 

2014 3,22 1,7127 75,35 0,9224 17,5 3,72 

2015 2,80 1,2495 74,50 0,8132 17,2 2,88 

 

 



 

Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Динаміка частки добувної промисловості в ВВП країн світу, % 

Країни 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afghanistan 0,48 0,55 0,56 0,56 0,68 1,23 0,99 0,84 0,78 0,76 0,83 

Albania 4,78 4,09 4,34 4,26 6,56 6,11 6,92 7,71 7,57 6,56 6,68 

Algeria 47,49 45,76 47,04 33,19 36,36 37,31 35,55 31,12 28,37 20,19 19,03 

Andorra 1,08 1,08 1,13 1,09 1,00 1,05 1,12 1,40 1,49 1,32 1,40 

Angola 47,64 51,03 49,87 28,24 38,33 43,45 41,56 36,32 28,52 23,23 29,36 

Anguilla 4,70 4,33 4,11 5,31 4,79 4,68 4,36 4,40 4,12 4,04 4,26 

Antigua and 

Barbuda 3,80 3,29 4,15 3,73 4,48 4,93 4,08 4,32 4,34 4,89 5,43 

Argentina 7,36 5,98 5,16 5,45 5,05 4,51 4,36 4,12 4,87 4,42 4,70 

Armenia 6,24 5,50 4,39 4,65 5,53 6,21 6,66 6,57 6,31 7,10 7,55 

Aruba 9,06 9,10 9,07 5,61 5,94 5,03 5,53 5,50 5,35 5,46 5,44 

Australia 9,39 9,34 11,31 9,66 11,76 11,62 10,61 11,09 9,28 8,46 9,61 

Austria 3,41 3,28 3,36 3,37 3,27 3,22 3,27 3,30 3,11 2,87 2,82 

Azerbaijan 51,47 54,51 53,84 43,56 46,96 49,79 45,22 41,23 36,25 27,95 32,00 

Bahamas 2,78 2,78 2,79 2,83 2,95 2,92 2,67 2,92 3,46 3,13 3,07 

Bahrain 23,65 22,62 26,16 21,22 23,05 28,29 26,70 27,18 25,22 15,57 13,42 

Bangladesh 2,60 2,47 2,47 2,55 2,63 2,82 2,92 2,99 2,94 2,89 3,02 

Barbados 2,10 1,93 1,92 2,45 2,70 2,75 2,72 2,66 2,59 2,56 2,55 

Belarus 5,02 4,64 4,22 4,18 3,51 3,14 4,16 3,85 3,94 4,21 5,22 

Belgium 2,39 2,36 2,46 2,56 2,60 2,72 2,42 2,41 2,23 2,23 2,29 

Belize 3,85 3,71 2,77 3,93 4,00 3,66 2,72 3,80 4,31 3,73 5,04 

Benin 0,86 0,98 0,96 1,14 1,28 1,24 1,38 1,24 1,19 1,26 1,25 

Bermuda 1,67 1,55 1,58 1,63 1,65 1,74 1,55 1,48 1,52 1,57 1,59 

Bhutan 15,29 22,19 23,39 21,57 19,84 16,31 14,64 17,10 16,98 17,74 17,72 

Bolivia  13,93 14,48 16,25 15,12 16,21 17,48 16,52 15,96 15,11 12,05 11,12 

Bosnia and 

Herzegovina 6,69 6,12 6,78 7,11 7,17 7,17 7,10 7,48 7,12 6,93 6,85 

Botswana 33,51 30,26 25,83 15,69 19,65 23,31 16,99 19,27 21,82 17,54 20,21 

Brazil 5,74 5,08 5,44 4,18 5,22 5,98 5,95 5,29 4,82 4,51 5,31 

British Virgin 

Islands 1,15 1,13 1,15 1,36 1,40 2,07 2,16 2,21 2,09 2,15 2,15 

Brunei Darussalam 60,07 58,46 58,19 48,42 51,93 55,31 53,73 51,07 49,76 44,35 43,33 

Bulgaria 6,04 5,51 5,11 5,38 5,87 6,33 6,29 6,93 6,53 6,72 7,12 

Burkina Faso 1,20 1,56 1,87 3,90 7,21 11,44 10,81 8,58 8,99 8,68 10,70 

Burundi 1,45 1,54 1,49 1,30 0,96 0,89 1,14 1,13 1,06 1,01 0,99 

Cabo Verde 2,51 1,40 1,73 2,13 1,91 1,87 2,54 2,99 3,10 2,85 2,83 

Cambodia 0,93 0,94 0,90 0,99 1,13 1,15 1,30 1,38 1,68 1,89 2,08 

Cameroon 10,27 9,38 11,21 7,52 8,37 8,42 8,74 8,13 8,12 5,78 4,91 

Canada 10,56 10,34 12,00 8,31 9,42 10,35 9,25 9,28 9,98 9,50 9,58 

Cayman Islands 4,22 4,24 3,55 4,02 4,18 3,95 4,01 4,00 3,80 3,85 3,89 

Central African 

Republic 4,32 3,96 2,24 2,41 2,51 2,64 2,66 3,02 3,20 3,38 2,94 



 

Chad 26,47 27,06 27,94 16,89 23,44 26,49 25,41 18,05 18,62 18,60 16,24 

Chile 23,13 22,44 16,78 16,35 18,94 17,81 15,24 13,55 13,36 11,62 11,05 

China 9,50 8,92 9,12 8,00 8,47 7,96 7,23 6,78 5,91 6,01 5,80 

China, Hong Kong 

SAR 2,75 2,47 2,32 2,11 1,94 1,75 1,74 1,64 1,58 1,44 1,42 

China, Macao SAR 1,23 0,83 0,82 0,85 0,69 0,54 0,51 0,46 0,49 0,63 0,53 

China, Taiwan 

Province of 2,02 1,82 1,15 2,26 2,10 1,68 1,71 2,09 2,24 2,55 2,48 

Colombia 10,48 9,76 11,54 10,83 12,04 14,53 14,37 13,51 11,71 9,86 8,94 

Comoros 1,94 1,88 2,10 1,93 2,08 2,31 2,26 2,43 2,23 2,33 2,32 

Congo 69,23 61,76 67,11 62,83 70,35 70,89 67,61 63,79 60,11 48,37 44,12 

Cook Islands 1,76 1,97 2,21 2,39 2,29 2,18 2,46 2,38 2,55 2,48 2,60 

Costa Rica 2,95 2,59 2,62 3,46 3,14 2,91 3,07 3,44 3,26 3,27 3,24 

Cоte d'Ivoire 6,52 5,49 7,92 6,90 7,12 9,30 7,08 6,63 6,26 7,04 7,95 

Croatia 4,63 4,08 3,72 4,52 5,25 5,56 5,99 5,96 5,64 5,23 4,90 

Cuba 2,49 2,53 2,29 2,18 2,27 2,19 2,18 2,16 2,13 2,05 2,14 

Curacao      2,73 2,39 1,94 1,91 1,81 1,90 

Cyprus 2,03 2,11 1,82 2,09 2,28 1,95 2,25 2,48 2,11 2,35 2,21 

Czechia 5,36 5,25 6,00 6,51 5,86 5,78 5,68 5,47 5,09 4,81 4,55 

Dem. Rep. of the 

Congo 9,93 9,03 14,30 10,08 18,43 21,14 20,20 21,08 22,95 21,26 18,67 

Denmark 5,83 5,35 5,69 4,42 4,96 5,22 5,03 4,36 3,96 3,22 2,86 

Djibouti 5,28 5,25 4,22 3,05 3,22 3,36 4,88 5,11 4,73 4,62 4,87 

Dominica 5,34 5,63 5,22 4,68 5,13 5,63 5,82 5,23 5,31 5,35 5,37 

Dominican 

Republic 3,49 3,95 2,73 2,35 2,59 3,11 3,56 4,36 4,35 3,86 4,13 

Ecuador 12,46 12,85 15,48 9,06 11,98 14,37 14,13 13,58 12,27 6,31 10,72 

Egypt 16,33 15,56 16,58 15,81 15,32 15,81 19,06 19,02 18,90 15,04 10,25 

El Salvador 2,08 2,01 2,11 2,31 2,34 2,36 2,47 2,41 2,39 2,23 2,16 

Equatorial Guinea 69,92 61,18 58,03 40,50 45,32 45,03 48,05 43,02 40,35 28,88 24,78 

Eritrea 1,23 1,38 1,96 1,65 1,66 1,76 1,69 1,70 1,72 1,70 1,71 

Estonia 3,84 3,76 3,90 4,98 5,56 5,06 4,80 5,45 5,28 4,80 4,43 

Ethiopia 2,31 2,26 1,81 1,51 1,78 2,27 2,07 1,97 1,59 1,09 0,94 

Fiji 0,93 1,05 1,44 2,14 2,84 3,22 3,12 2,51 1,77 2,02 1,92 

Finland 2,70 2,64 2,69 3,09 3,50 3,14 3,11 3,12 3,12 3,01 2,90 

France 2,39 2,06 1,97 2,05 2,06 2,12 2,21 2,28 2,30 2,35 2,38 

French Polynesia 1,82 1,93 1,98 2,43 2,48 2,54 2,58 2,48 2,53 2,53 2,51 

Gabon 52,42 50,00 55,13 43,10 43,24 46,47 42,87 39,52 35,57 32,96 36,01 

Gambia 3,45 3,27 3,76 3,76 3,88 4,22 4,21 4,25 3,68 3,36 3,23 

Georgia 3,73 3,24 2,95 3,41 3,45 3,47 3,32 3,39 3,14 3,61 3,88 

Germany 2,86 2,91 3,24 3,36 3,30 2,95 3,15 2,90 2,75 2,62 2,54 

Ghana 4,62 4,14 3,57 3,15 3,58 9,09 10,36 10,13 8,52 6,40 5,48 

Greece 3,23 3,08 2,73 3,23 2,66 2,82 3,24 3,62 3,62 3,62 3,44 

Greenland 2,82 3,00 3,03 3,39 2,84 2,92 2,73 2,99 3,15 3,03 3,06 

Grenada 4,19 4,35 4,49 4,25 4,19 4,05 4,19 4,04 3,93 3,57 3,69 

Guatemala 3,95 4,01 4,07 3,87 4,39 4,87 4,39 4,16 4,54 4,13 3,89 

Guinea 14,29 10,68 11,76 11,62 15,04 16,30 15,20 13,34 13,09 10,70 16,06 

Guinea-Bissau 0,48 0,40 0,43 0,46 0,59 0,71 0,57 0,49 0,69 0,58 0,59 



 

Guyana 11,23 13,14 14,53 14,35 16,23 17,87 17,31 17,62 15,32 16,01 23,60 

Haiti 0,71 0,68 0,65 0,76 0,83 0,99 0,75 0,74 0,74 0,74 0,74 

Honduras 2,29 2,24 1,88 3,17 3,07 2,50 2,42 2,04 2,07 2,97 3,15 

Hungary 2,84 3,38 3,27 3,81 3,55 3,28 3,33 2,87 2,68 2,63 2,74 

Iceland 3,58 3,50 4,42 4,49 5,09 5,46 5,43 5,23 4,50 4,81 4,36 

India 5,46 5,40 5,29 5,43 5,36 5,12 5,04 4,95 4,77 4,52 4,24 

Indonesia 11,67 11,79 11,51 11,18 11,60 13,06 12,80 12,12 11,00 8,86 8,43 

Iran  27,57 27,17 25,46 21,11 24,19 28,16 19,74 21,59 18,48 14,49 16,93 

Iraq 66,88 64,11 68,82 53,20 55,80 64,84 60,73 54,39 53,08 35,06 34,02 

Ireland 2,12 2,41 2,47 2,75 2,58 2,60 2,85 2,83 2,57 1,73 1,72 

Israel 2,08 1,82 1,81 2,03 1,94 1,46 1,34 2,18 2,22 1,89 1,82 

Italy 2,51 2,48 2,72 2,82 2,64 2,55 2,79 2,86 2,76 2,53 2,57 

Jamaica 6,43 6,42 4,65 3,56 3,94 4,08 3,80 3,79 3,96 4,68 4,78 

Japan 2,83 2,62 2,50 2,93 2,82 2,31 2,07 2,18 2,41 2,73 2,44 

Jordan 4,40 4,76 7,04 5,39 5,34 5,96 5,49 4,59 4,99 5,49 5,13 

Kazakhstan 17,92 16,80 20,39 19,67 21,58 19,75 19,05 17,10 16,95 14,59 14,70 

Kenya 2,71 2,49 2,74 2,87 2,79 2,74 3,11 2,84 2,63 3,05 3,23 

Kiribati 0,42 0,41 1,35 1,18 1,27 1,06 1,01 0,92 1,22 1,28 1,14 

Korea, Dem. 

People's Rep. of 14,68 15,92 15,42 16,85 18,28 17,73 17,50 17,66 17,37 16,76 17,79 

Korea, Republic of 2,48 2,39 1,71 2,04 2,20 1,97 2,07 2,29 2,68 3,04 3,19 

Kuwait 57,19 53,50 60,37 50,80 57,88 65,29 67,14 65,40 62,94 46,52 58,29 

Kyrgyzstan 4,05 3,32 2,02 2,81 3,88 4,26 3,69 2,75 2,78 2,65 2,66 

Lao People's Dem. 

Rep. 15,34 12,33 11,85 10,11 13,99 16,02 18,23 16,86 15,30 13,86 15,43 

Latvia 2,67 2,61 3,04 4,24 4,29 3,91 3,63 3,37 2,95 3,33 3,28 

Lesotho 9,61 11,29 13,86 9,44 10,68 13,56 11,01 11,23 14,28 12,83 12,78 

Liberia 1,10 1,37 2,36 2,42 2,24 2,08 2,36 2,74 3,36 3,33 1,91 

Libya 78,26 75,57 70,72 56,28 60,85 46,08 61,98 61,98 61,98 50,05 58,00 

Lithuania 3,89 3,65 3,44 4,02 4,01 3,82 3,78 3,70 3,51 2,88 2,95 

Luxembourg 1,58 1,52 1,40 1,57 1,38 1,33 1,29 1,44 1,52 1,57 1,50 

Madagascar 1,22 1,10 1,23 0,96 1,88 2,14 2,17 3,10 2,39 2,02 1,55 

Malawi 1,57 1,86 1,90 2,16 2,31 2,38 2,72 2,19 2,60 2,52 2,42 

Malaysia 16,19 15,66 17,80 13,91 13,63 13,12 13,09 12,85 12,67 11,66 12,39 

Maldives 1,67 1,53 1,66 1,78 1,89 1,73 1,70 1,58 1,55 1,66 1,60 

Mali 1,86 2,02 1,55 0,99 1,19 0,95 0,81 0,90 0,89 0,89 0,91 

Malta 0,85 0,83 0,92 1,04 0,95 0,94 0,82 0,81 0,74 0,78 0,77 

Marshall Islands 1,31 3,25 2,90 4,20 3,51 3,98 4,91 3,70 3,96 4,26 3,97 

Mauritania 30,16 24,00 27,82 19,44 25,90 32,92 26,10 26,89 15,31 6,70 16,30 

Mauritius 1,92 1,79 2,13 2,35 2,28 2,01 1,86 1,88 2,00 2,30 2,49 

Mexico 9,47 9,80 10,48 8,53 8,99 10,31 9,58 8,59 8,26 5,50 5,13 

Micronesia  1,43 0,66 0,51 1,86 1,12 1,07 1,46 1,96 2,64 3,02 2,54 

Mongolia 29,26 27,62 21,07 20,91 23,82 21,21 18,27 16,68 18,27 19,18 22,20 

Montenegro - - 6,20 7,32 7,65 5,20 6,17 7,73 7,01 6,56 6,43 

Montserrat 3,01 3,92 3,61 2,96 3,13 3,37 3,15 3,51 3,60 4,33 4,14 

Morocco 3,70 3,98 6,26 3,47 4,79 5,56 5,43 5,04 4,21 4,43 4,53 

Mozambique 4,36 4,51 4,09 4,74 5,09 5,37 6,22 6,54 7,71 8,21 8,93 



 

Myanmar 1,38 1,69 1,62 1,97 1,98 6,89 7,37 7,18 8,77 7,53 6,15 

Namibia 14,45 15,10 19,19 12,86 12,27 10,69 14,56 15,11 14,15 12,99 13,68 

Nauru -4,66 12,31 19,30 22,88 23,80 17,80 16,75 19,45 18,00 18,07 18,50 

Nepal 2,49 2,51 2,40 1,99 1,77 1,68 1,68 1,78 1,65 1,59 1,49 

Netherlands 4,40 4,19 4,82 4,47 4,45 4,59 5,02 5,05 4,11 3,42 2,78 

New Caledonia 1,60 1,49 1,40 1,51 1,09 1,41 1,34 1,28 1,34 1,32 1,31 

New Zealand 4,08 4,91 5,33 5,25 5,18 4,97 5,01 4,73 4,62 3,96 4,43 

Nicaragua 2,41 2,21 2,61 3,33 4,20 5,27 5,72 5,96 5,69 5,05 5,42 

Niger 3,39 5,50 6,97 7,50 8,32 8,66 12,19 12,07 10,18 8,94 8,01 

Nigeria 14,32 13,81 14,14 11,50 15,64 17,92 16,27 13,51 11,47 7,08 5,98 

Norway 26,92 23,93 27,78 21,93 22,80 25,41 25,04 23,82 21,85 18,44 15,49 

Oman 48,48 45,47 51,68 41,37 47,68 54,70 53,89 50,80 48,22 36,54 45,19 

Pakistan 4,44 4,31 4,42 4,24 4,61 4,93 5,40 4,76 4,56 4,27 4,06 

Palau 1,24 1,96 1,92 3,64 4,01 3,49 2,08 3,84 2,77 1,85 1,66 

Panama 3,99 3,60 4,10 3,38 3,55 4,04 3,84 4,25 4,44 4,69 4,79 

Papua New Guinea 27,24 25,67 25,35 19,45 20,57 18,89 14,64 13,86 15,80 14,77 14,81 

Paraguay 14,70 13,01 10,16 11,79 9,89 8,75 9,37 8,24 7,61 8,34 9,10 

Peru 16,17 16,08 14,42 12,36 13,99 16,30 13,85 12,14 10,59 10,06 10,91 

Philippines 5,00 5,05 4,68 4,75 5,04 4,92 4,74 4,48 4,41 4,11 3,98 

Poland 5,79 5,57 5,59 5,76 6,15 6,25 6,35 6,16 5,71 5,56 5,42 

Portugal 2,98 3,05 2,61 3,16 3,21 3,19 3,46 3,36 3,51 3,83 3,81 

Qatar 54,05 52,68 55,84 45,62 53,54 59,08 58,39 56,13 52,95 39,18 30,97 

Republic of 

Moldova 2,56 3,06 3,13 3,30 3,50 3,59 3,60 3,52 3,45 3,34 2,87 

Romania 3,86 3,60 3,31 4,26 6,64 7,01 5,24 4,90 4,36 4,45 4,26 

Russian Federation 12,02 11,19 10,46 11,01 11,60 11,14 11,00 10,86 10,65 11,19 11,06 

Rwanda 2,53 4,49 3,20 2,39 2,73 4,03 3,60 4,00 4,12 3,72 3,85 

Saint Kitts and 

Nevis 1,47 1,61 1,29 1,52 1,55 1,43 1,51 1,35 1,37 1,42 1,33 

Saint Lucia 3,55 3,42 3,48 3,87 3,72 3,46 3,45 3,83 3,73 3,74 3,96 

Saint Vincent and 

the Grenadines 3,70 3,96 3,57 3,75 4,08 3,81 3,67 3,46 3,37 3,74 3,55 

Samoa 4,68 3,28 3,44 3,39 3,57 4,10 4,33 4,14 4,89 4,20 3,59 

Sao Tome and 

Principe 2,19 2,12 3,99 3,91 3,41 3,24 2,81 2,66 2,28 2,21 2,16 

Saudi Arabia 48,70 48,33 53,69 39,17 42,79 49,41 48,61 45,12 40,99 25,99 23,85 

Senegal 3,42 3,47 3,42 4,22 4,52 4,61 5,26 4,75 4,90 4,76 5,19 

Serbia - - 4,84 5,16 5,41 5,69 5,70 6,25 5,29 5,86 5,83 

Seychelles 1,85 1,30 1,02 1,27 1,42 0,45 1,44 2,56 2,48 2,70 2,59 

Sierra Leone 5,85 5,41 3,79 3,10 4,24 4,37 11,32 18,61 13,22 1,77 2,83 

Singapore 1,59 1,45 1,48 1,45 1,50 1,49 1,49 1,39 1,41 1,39 1,39 

Sint Maarten 

(Dutch part)     

 

4,36 4,34 3,98 3,85 3,13 2,89 

Slovakia 6,79 6,02 5,65 5,90 5,03 5,00 5,03 4,58 4,48 4,04 3,89 

Slovenia 3,53 3,39 3,40 3,53 3,54 3,56 3,70 3,85 3,65 3,45 3,32 

Solomon Islands 1,46 0,92 1,42 1,65 2,60 5,95 4,06 4,27 2,90 3,74 3,64 

Somalia 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

South Africa 8,90 9,05 9,94 10,14 10,85 11,51 11,47 11,43 10,81 10,40 10,36 

South Sudan       50,71 47,12 45,52 32,30 31,44 



 

Spain 2,75 2,89 3,15 3,24 3,57 3,66 3,80 3,73 3,49 3,44 3,32 

Sri Lanka 3,44 3,44 3,45 3,45 3,34 3,31 3,57 3,74 3,47 3,32 3,71 

State of Palestine 4,44 3,69 3,71 3,90 2,90 2,97 2,34 2,96 2,07 2,44 2,49 

Sudan       5,58 9,48 8,98 8,01 8,82 

Suriname 8,92 8,87 9,32 9,11 9,34 8,53 8,87 7,62 6,48 6,39 9,63 

Swaziland 1,52 1,23 1,08 1,39 1,75 1,94 3,02 3,26 2,35 1,51 2,37 

Sweden 3,26 3,12 3,64 3,35 3,91 3,71 3,66 3,38 3,27 2,89 2,90 

Switzerland 2,07 2,02 2,03 2,13 1,99 1,88 1,90 1,84 1,67 1,87 1,91 

Syrian Arab 

Republic 26,18 25,61 26,99 19,51 22,13 22,88 21,51 22,17 22,19 21,96 22,10 

Thailand 6,01 5,90 6,13 6,29 6,14 6,23 6,56 6,58 6,58 5,98 5,61 

TFYR of 

Macedonia 4,54 4,52 4,12 4,51 5,61 4,97 5,12 5,11 4,94 5,06 5,08 

Timor-Leste 83,71 80,85 84,60 75,73 76,78 81,21 82,10 74,91 63,83 47,56 62,10 

Togo 3,89 3,39 4,62 3,77 3,71 4,37 5,34 5,21 4,78 5,15 4,88 

Tonga 2,61 2,63 2,83 3,06 3,24 3,42 3,88 3,78 3,74 3,71 3,78 

Trinidad and 

Tobago 31,78 28,36 33,72 22,98 24,94 26,52 26,28 26,07 24,88 20,65 14,98 

Tunisia 6,60 7,72 9,21 6,81 8,12 8,28 8,38 8,45 7,31 6,27 4,96 

Turkey 2,72 2,84 3,11 3,28 3,41 3,28 3,41 3,39 3,30 3,04 3,02 

Turkmenistan 1,72 1,81 2,52 2,53 2,24 2,43 2,40 2,36 2,40 2,38 2,38 

Turks and Caicos 

Islands 4,60 4,00 4,02 4,97 4,88 4,54 5,22 5,36 5,39 5,33 5,34 

Tuvalu 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,08 0,10 

Uganda 6,49 7,46 6,93 5,22 3,74 3,35 4,05 4,13 4,19 4,11 4,38 

Ukraine 7,73 7,80 8,85 7,83 9,40 10,17 9,38 8,89 8,27 7,87 8,87 

United Arab 

Emirates 38,58 35,11 38,09 29,34 33,59 41,34 41,59 39,40 36,74 25,35 20,69 

United Kingdom 4,16 4,05 4,23 4,24 3,96 3,91 3,94 3,91 3,66 3,48 3,44 

United Republic of 

Tanzania 4,81 5,17 4,65 4,44 5,51 6,04 6,11 5,36 5,16 5,38 6,01 

United States 3,85 4,03 4,57 4,00 4,29 4,56 4,40 4,54 4,60 3,60 3,18 

Uruguay 2,35 3,49 1,05 1,85 3,63 2,35 1,48 2,72 2,80 2,65 3,11 

Uzbekistan 3,55 3,42 3,83 3,85 3,95 3,95 3,92 3,87 3,85 3,82 3,82 

Vanuatu 1,91 2,14 2,15 1,76 1,94 1,98 2,01 1,92 1,94 1,90 1,92 

Venezuela  30,47 27,22 27,76 16,10 27,38 28,48 24,17 24,17 16,11 4,60 14,96 

Viet Nam 13,13 12,74 12,58 12,99 13,04 13,28 14,89 14,72 14,93 14,12 12,84 

Yemen 32,05 30,12 32,62 20,80 19,93 28,03 23,22 23,85 23,62 5,32 17,60 

Zambia 12,67 13,89 12,64 10,59 14,62 17,80 16,58 18,76 17,21 15,97 15,92 

Zimbabwe 24,93 31,75 14,59 10,03 11,55 11,95 10,75 11,03 10,76 10,10 10,23 

World 6,25 6,27 7,00 5,98 6,72 7,21 7,14 6,94 6,45 5,37 5,14 

 

 

 

 

 



 

Таблиця Д.2 

Групи країн світу за часткою добувної промисловості в ВВП (за 

результатами проведеного групування за даними 2016 року), % 

Групи Країни  

Група 1.1 (країни з часткою 

добувної промисловості 

вищою за середньосвітовий 

показник 5,14%; вищою за 

середній показник по групі 

16,18%) 

Timor-Leste, Kuwait, Libya, Oman, Congo, Brunei 

Darussalam, Gabon, Iraq, Azerbaijan, South Sudan, Qatar, 

Angola, Equatorial Guinea, Saudi Arabia, Guyana, Mongolia, 

Syrian Arab Republic, United Arab Emirates, Botswana,   

Algeria, Dem. Rep. of the Congo, Nauru, Korea, Dem. People's 

Rep. of, Bhutan, Yemen, Iran, Mauritania, Chad 

Група 1.2 (країни з часткою 

добувної промисловості 

вищою за середньосвітовий 

показник 5,14%; нижчою за 

середній показник по групі 

16,18%) 

Guinea, Zambia, Norway, Lao People's Dem. Rep., Trinidad 

and Tobago, Venezuela, Papua New Guinea, Kazakhstan, 

Namibia, Viet Nam, Lesotho, Malaysia, Bolivia, Russian 

Federation, Chile, Peru, Ecuador, Burkina Faso, South Africa, 

Egypt, Zimbabwe, Suriname, Australia, Canada,  Paraguay, 

Colombia, Mozambique, Ukraine, Sudan, Indonesia, Niger, 

Cоte d'Ivoire, Armenia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, 

Albania, Montenegro, Myanmar, United Republic of Tanzania, 

Nigeria, Serbia, Thailand, Ghana, Aruba, Antigua and Barbuda, 

Nicaragua, Poland, Dominica, Turks and Caicos Islands, Brazil, 

Belarus, Senegal 

Група 2 (країни з часткою 

добувної промисловості в ВВП 

нижчою за середньосвітовий 

показник 5,14%) 

Jordan, Mexico, FYR of Macedonia, Belize, Tunisia, 

Cameroon, Croatia, Togo, Djibouti, Panama,  Jamaica, 

Argentina, Czechia, Morocco, New Zealand, Estonia, Uganda, 

Iceland, Anguilla, Romania, India, Montserrat, Dominican 

Republic, Pakistan, Philippines, Islands, Saint Lucia, Slovakia, 

Guatemala, Cayman Island, Georgia, Rwanda, Uzbekistan, 

Portugal, Tonga, Sri Lanka, Grenada, Solomon Islands, Samoa, 

Saint Vincent and the Grenadines, Greece, United Kingdom, 

Spain, Slovenia, Latvia, Costa Rica, Kenya,  Gambia,  Republic 

of Korea, United States, Honduras, Uruguay, Bahamas, 

Greenland, Bangladesh, Turkey, Lithuania, Central African 

Republic, Sweden, Finland, Sent Maarten (Dutch part), 

Republic of Moldova, Denmark, Sierra Leone, Cabo Verde, 

Austria, Netherlands, Hungary, Kyrgyzstan, Cook Islands, 

Seychelles, Italy, Barbados, Micronesia (Federated States of), 

Germany, French Polynesia, Mauritius, State of Palestine, 

Taiwan Province of China, Japan, Malawi, France, 

Turkmenistan, Swaziland, Comoros, Belgium, Cyprus, El 

Salvador, Sao Tome and Principe, British Virgin Islands, Cuba, 

Cambodia, Fiji, Vanuatu, Switzerland, Liberia, Curacao, Israel, 

Ireland, Eritrea, Palau, Maldives, Bermuda, Madagascar, 

Luxembourg, Nepal, Hong Kong SAR China, Andorra, 

Singapore, Saint Kitts and Nevis, New Caledonia, Benin, 

Kiribati, Burundi, Ethiopia, Mali, Afghanistan, Malta,  Haiti, 

Somalia, Guinea-Bissau, Macao SAR China, Tuvalu 
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ред. С.Б. Довбня. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – 456 с. (26,5/0,7 д.а.). 
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Частина 1. – С. 97-99 (0,4/0,2 д.а.) (видання включено до міжнародної 
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Особистий внесок здобувача: визначено методи, напрямки та особливості 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

8. Шагоян С.М. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку експортно-

орієнтованого українського бізнесу в умовах глобалізації / С.М. Шагоян, 

М.С. Пашкевич // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 

2016. - №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6039 (0,4/0,2 д.а.) 

(видання включено до міжнародних наукометричних баз). 
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Особистий внесок здобувача: досліджено особливості формування 
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підприємства / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко //  Економічний 

вісник Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». – 2016. - № 13. – С. 195-201 (0,5/0,2 д.а.) (видання 

включено до міжнародних наукометричних баз). 

Особистий внесок здобувача: визначено роль корпоративної синергії 
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Особистий внесок здобувача: визначено потенційно можливі напрями 

раціонального й комплексного освоєння та експлуатації важкодоступних 

родовищ залізної руди відкритим способом на основі аналізу взаємозв'язку 

еколого-економічних і технологічних параметрів гірничого підприємства. 

11. Шагоян С.М. Вплив корпоративного управління на інвестиційну 

привабливість асоційованого гірничо-збагачувального підприємства / 

С.М. Шагоян // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – 

2013. - № 18 (вересень). – С. 16-19 (0,4 д.а.). 

12. Шагоян С.М. Управління мінерально-сировинною базою як чинник 

економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату / С.М. Шагоян, 

Л.М. Солодовник // Збірник наукових праць Черкаського державного 
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ч. І. – С. 13-17 (0,5/0,2 д.а.). 

Особистий внесок здобувача: визначено напрямки розвитку сировинної 

бази гірничо-збагачувального комбінату, що забезпечуватимуть реалізацію 

його виробничої стратегії та підтримку економічної безпеки. 

13. Шагоян С.М. Урахування інтересів корпоративних суб’єктів в процесі 

формування економічної безпеки асоційованого гірничо-збагачувального 

комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Стратегія розвитку України 

(економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. - № 4, Т. 1. – С.137-

145 (0,4/0,2 д.а.). 

Особистий внесок здобувача: досліджено вплив структури 

корпоративного вертикально-інтегрованого бізнес-портфелю на економічну 

безпеку асоційованого гірничо-збагачувального комбінату. 

14. Шагоян С.М. Чинники економічної безпеки гірничо-збагачувального 

комбінату в складі корпоративного об'єднання / С.М. Шагоян // Науковий 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

15. Шагоян С.М. Аналіз підходів до визначення сутності економічної 

безпеки підприємства / С.М. Шагоян // Економіка в умовах глобалізації: 

проблеми, тенденції, перспективи: зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-
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Особистий внесок здобувача: визначено принципи та функції державної 

політики у сфері забезпечення економічної безпеки підприємництва. 
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стратегії забезпечення економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату. 
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корпоративного управління підприємством / С.М. Шагоян // Тенденції 

управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових 
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економічного розвитку суспільства: тези всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 
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контексті їх економічної безпеки / С.М. Шагоян // Структурні реформи і 

трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети: тези доп. і повідом. 
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

24. Шагоян С.М. До питання підвищення ефективності еколого-

економічної діяльності та ресурсозбереження на підприємствах видобувної 

галузі / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Актуальні проблеми 

економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених факультету 
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Особистий внесок здобувача: розглянуто ключові питання ефективності  

еколого-економічної діяльності й ресурсозбереження на підприємствах 

видобувної промисловості у контексті вирішення завдань з вибору та 

обґрунтування  основних напрямків раціонального освоєння ними родовищ 

корисних копалин. 

25. Шагоян С.М. Раціональне надрокористування – основа економічної 

безпеки гірничо-збагачувального комбінату / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник, 

Н.О. Черненко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: зб. наук. 
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Особистий внесок здобувача: здійснено аналіз використання мінерально-

сировинної бази гірничо-збагачувального підприємства з позицій 

раціонального надрокористування. 

26. Шагоян С.М. Економічна безпека як напрямок сталого розвитку 

гірничо-збагачувальних підприємств / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Бізнес-

навігатор: науково-виробничий журнал. – 2011. - №3 (24). – С. 15-21 (0,5/0,2 д.а.). 

Особистий внесок здобувача: визначено напрямки управління 

економічною  безпекою з урахуванням галузевої специфіки економіко-

організаційних процесів гірничо-збагачувальних комбінатів. 
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