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HUMANQCENTERED COMPONENT OF INNOVATION
AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE MINING REGION

У статті розглянуто проблему людиноцентричної складової інноваційноQінвестиційного розвитку

гірничодобувного регіону. Встановлено, що в результаті політичних і економічних перетворень у кінці

минулого століття Україна успішно включилася в світове ринкове господарство, спираючись на свою

головну перевагу — багатющу мінеральноQсировинну ресурсну базу. Відзначено, що є наявні проблеми і

з якістю інвестицій. Встановлено, що майже половина прямих іноземних інвестицій, що надходять у секQ

тор послуг і будівельну галузь, відносяться до категорії офшорних. Показано, що державні програми

потребують поліпшення на основі базових документів державного стратегічного прогнозування, проQ

грамування та планування. Проаналізовано необхідність запровадження в гірничій промисловості реQ

тельних програм, що містять завдання і заходи з розвитку гірничодобувних секторів та акценті на людиQ

ноцентричності.

The article considers the problem of humanQcentric component of innovation and investment development

of the mining region. It is established that as a result of political and economic transformations at the end of the

last century, Ukraine successfully joined the world market economy, based on its main advantage — a rich

mineral resource base. This allowed to quickly raise the level of gross domestic product, provide solutions to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Гірнича промисловість є широкою галуззю, яка за$

чіпає інтереси багатьох гравців, включаючи державу (яка
у ролі регулятора грає ключову роль, що дозволяє до$
бувним компаніям максимізувати їх внесок в економі$
ку), інвесторів, підрядників і постачальників, сервісні
компанії, корінне населення і їхні організації, поселен$
ня, порушені розробками, профспілки, дослідні органі$
зації та споживачів [1, с. 172].

Видобуток і переробка мінералів і металів має таку
ж давню історію, як і розвиток людства. Нині такі фак$
тори, як зростання чисельності населення, урбанізація,
соціальний і економічний розвиток і навіть попит на "зе$
лену" економіку сприяють зростанню попиту на міне$
рали і метали. Однак задоволення цього попиту і досяг$
нення очікуваних вигід вимагають витрат з боку насе$
лення і навколишнього середовища [2, с. 56].

Ця реальність лежить в основі концепції сталого
розвитку. Довготривалий характер гірничодобувної
промисловості необхідно враховувати, розглядаючи її
внесок у сталий розвиток. Деякі шахти і видобувні ре$
гіони залишаються активними впродовж століть. Такий
довгостроковий аспект гірничодобувної промисловості
відрізняє її від більшості інших видів людської діяль$
ності. Для досягнення позитивного внеску гірничодо$
бувної промисловості в розвиток економіки протягом
такого довгого часу, увага повинна приділятися не
тільки вигодам і відповідним витратам, а й їх розподілу
у розрізі всього суспільства. У практичному сенсі кон$
цепція розподілу вимагає аналізу протягом всього жит$
тєвого циклу видобувного проєкту [3, с. 58].

Обсяг доходів і витрат розрізняється відповідно до
окремих стадій життєвого циклу гірничодобувного
проєкту. Наприклад, у той час як прямі витрати праці
найбільш високі на ранніх стадіях будівництва шахти,
отримання більшої частини фінансових доходів вима$
гає певного часу. На різних етапах життєвого циклу за$
гальний потенціал і реальний внесок гірничодобувного
проєкту різний і може включати, крім фінансового, ба$
гато інших аспектів. Звідси випливає важлива проблема
для держави — як найбільш ефективно використовува$
ти свої мінеральні доходи, беручи до уваги людський
фактор [4].

social problems, strengthen the financial system, direct investment in infrastructure and defense. But as a result,

today Ukrainian exports are 85% represented by metals and precious stones. With such a structure of our economy,

its growth rates are forcibly synchronized with the dynamics of world consumption of mineral resources and

prices for them. Both of these parameters are not favorable for us today, and in the long run the risks in these

markets, their volatility, susceptibility to manipulation will only increase. It is noted that there are problems

with the quality of investments. As for foreign investment, more than 80% is investment in subsidiaries in offshore

areas. Government programs need to be improved on the basis of basic documents of state strategic forecasting,

programming and planning. Therefore, the mining industry needs to carefully analyze programs that contain

tasks and measures for the development of the mining sector, taking into account the reduction of production

costs and primary processing. Now the list of documents of the state strategic planning is formed. Thus, we must

prepare proposals for the formation of a coherent system of state strategic and operational planning with the

participation of leading mining companies and the largest consumers of mineral products. The strategy for the

development of the mining complex should meet the needs of innovative development, as well as a reliable

supply of its own strategic materials. At the same time, proposals should be made to improve the systemic

interaction with public authorities and improve their structure, taking into account the formation of economic

institutions of the European Economic Union.

Ключові слова: інновації, інвестиції, гірничодобувна промисловість, людський фактор, людиноцентризм.
Key words: innovations, investments, mining industry, human factor, anthropocentrism.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості людино$

центричної складової в інноваційно$інвестиційному
розвитку гірничодобувного регіону.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
У гірничодобувній промисловості в XX ст. відбули$

ся істотні зміни, що виразилися у відмові від шахтних
на користь відкритих технологій видобутку. На почат$
ку століття в розвинених країнах домінували шахтні
методи видобутку, проте у міру розвитку промисловості
у країнах, що розвиваються, відкриті методи видобут$
ку стали домінуючими.

Тенденція активного розвитку гірничодобувної про$
мисловості в країнах, що розвиваються, триває. Існує
нині два головних регіони в світі, які щодо інших в
меншій мірі геологічно вивчені. Це Африка і Арктика,
включаючи Сибір, Аляску, Північну Канаду, Гренлан$
дію і країни Північної Європи. Крім цього, існують мож$
ливості для видобутку корисних копалин і на дні глибо$
ководних морів. Перші дозволи недавно було видано в
Папуа Новій Гвінеї на видобуток на глибині 1500 м [5, с.
9].

У перспективі більша частина нових виробничих по$
тужностей передбачається у видобутку тих же мінералів
і металів, що і сьогодні: вугілля, залізна руда, мідь, бок$
сити, фосфорити, а також в менших, але також значних
обсягах — нікель, цинк і свинець. Китай, як і раніше, за$
лишиться найбільшим імпортером продукції гірничодо$
бувної промисловості. У 2011 р. китайська влада поста$
вили перед вітчизняними компаніями завдання посилен$
ня контролю над шахтами зарубіжних країн. У видобут$
ку залізної руди ставилося завдання, щоб 50% імпорту
надходило в країну з зарубіжних родовищ, контрольо$
ваних китайськими компаніями [6, с. 72].

З продовженням економічного зростання країн, що
розвиваються і розширення їх геологічного потенціалу
все більша частина провідних гірничодобувних компаній
на глобальному ринку буде представлена компаніями з
Китаю, Індії та інших країн, що розвиваються при зни$
женні ролі корпорацій розвинених країн.

Хоча в останні 20 років багато державних компаній
було приватизовано, у видобутку металів, як$от: оло$
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во, половина світової продукції досі контролюється дер$
жавою. І в перспективі контроль з боку держави в гірни$
чодобувній промисловості буде посилюватися.

Ще однією важливою тенденцією є все більше залу$
чення у видобуток корисних копалин компаній, які пе$
ребували в інших ланках ланцюжка доданої вартості:
збагаченні, металургії, обробці і навіть торгівлі ресур$
сами. Ця тенденція помітна з поведінки сталеливарних
компаній, що прагнуть увійти у видобувний бізнес і
здійснювати свої постачання залізної руди і коксівного
вугілля за прийнятними цінами. Ця тенденція була ха$
рактерна в минулому для Радянського Союзу, Китаю і
Індії, де металургійні заводи і компанії намагалися
здійснити так звану "зворотну інтеграцію" у видобуток
залізної руди і вугілля [10].

Проте добувним компаніям належить найважливі$
ша роль у вирішенні проблем нової ресурсної моделі
зростання — гармонізації своїх власних інтересів і інте$
ресів ресурсних країн. Майже половина відомих (роз$
віданих) запасів корисних копалин зосереджена в краї$
нах, які не є членами ЄС, і які можуть відрізнятися ви$
соким політичним ризиком, нерозвиненою інфраструк$
турою і малим досвідом держави в галузі ефективного
управління ресурсним багатством. У зв'язку з цим бага$
то компаній переглядають мету своєї діяльності, відхо$
дять від виняткового акценту на видобуток ресурсів і
включають у них стратегію економічного розвитку в
кооперації з державою, де здійснюють свої операції [7].

За останній період роль гірничодобувної промисло$
вості в глобальній економіці стрімко зросла. Загальний
обсяг продукції гірничодобувної промисловості за вар$
тістю в 2019 р. був у шість разів більше, ніж у 2012 р. і на
60% вище в порівнянні з 2008 р. Зазначений факт
свідчить, що в цей період темпи зростання гірничодо$
бувної промисловості значно перевищували темпи світо$
вого зростання ВНП, відображаючи відносне підвищен$
ня значення гірничодобувної промисловості для світо$
вої економіки.

Цей бум був викликаний в значній мірі безпрецеден$
тним зростанням попиту на мінерали і метали в Китаї,
Індії та інших країнах, що розвиваються, що контрас$
тувало з відсутністю будь$якого зростання в попереднє
десятиліття. Внаслідок зростання виробництва в гірни$
чодобувній промисловості виросли ціни і збільшилися
обсяги виробництва.

З позицій видобувних компаній більш високі ціни не
завжди реалізуються в підвищенні прибутків, оскільки
витрати виробництва також зростають досить перекон$
ливо. Хоча витрати і ціни на видобуток корисних копа$
лин досить широко розрізняються між собою, можна
виділити кілька загальних факторів, що впливають на
динаміку ресурсних цін. У той час як видобувні компанії
прагнули скористатися перевагою високих цін, попит на
споживані чинники виробництва виявився вищим, ніж
на готову продукцію, особливо на обладнання, послу$
ги, паливо, хімікати і робочу силу. Інфляція витрат була
особливо помітною щодо висококваліфікованої робо$
чої сили, пропозиція якої є фіксованою в короткостро$
ковому періоді.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На людиноцентричність галузі впливає ряд фак$

торів. Так, наприклад, нові родовища сьогодні мають
малий вміст корисного компонента і більш складний
мінеральний склад, ніж це було ще десять років тому.
Це особливо типово для таких металів, як мідь. У ре$
зультаті зростають ціни, а бідніші родовища не розроб$
ляються до того моменту, поки ціни залишаються до$
сить високими для покриття таких витрат або поки не
з'являються нові більш дешеві технології видобутку.

Нові родовища часто виявляються на більшій, ніж
раніше, глибині. В результаті збільшуються витрати як
відкритого, так і шахтного видобутку. Нові родовища
часто розташовуються на більшій відстані від ринків

збуту і в місцях з суворим кліматом. Щоразу жорсткіші
регулятивні стандарти і пороги отримання дозволів на
видобуток (з метою більш повного дотримання еколо$
гічних та соціально$економічних норм) подовжують час
ліцензування і тим самим підвищують витрати. Ці фак$
тори в короткостроковій і середньостроковій перспек$
тиві збільшують витрати, а отже, і мінімальні ціни, при
яких видобуток виявляється рентабельним.

В Європі, незважаючи на значне падіння ролі гірни$
чодобувної промисловості, ряд корисних копалин ви$
добувають в значних масштабах. У країнах Північної
Європи видобуток поліметалічних руд здійснювався
протягом століть і сьогодні вони домінують в євро$
пейській гірської промисловості. У той час як видобу$
ток зміщується від розвинених країн до країн, що роз$
виваються, потужності з виплавки та збагачення про$
довжують залишатися в значній мірі в розвинених краї$
нах. Хоча і тут баланс починає помітно змінюватися з
розвитком виробництва рафінованої міді і алюмінію в
Китаї. У таких компаніях по всьому світу зайнято близь$
ко 2,5 млн осіб. Приблизно половина цієї чисельності
припадає на глобальні і провідні компанії. Глобальні
компанії вважають за краще розвивати проєкти з жит$
тєвим циклом не менше двадцяти років. Компанії фор$
мального сектору, пов'язані різноманітними національ$
ними, регіональними та товарними асоціаціями, що
представляють їхні інтереси, діють відповідно до наяв$
ного юридичного і фінансового середовища [7].

На противагу формальному сегменту дрібномасш$
табний видобуток становить неформальний сегмент. Тут
зазвичай відсутні юридичне або фінансове середовище,
хоча в міру того, як держава усвідомлює небезпеку по$
тенційної нестабільності, пов'язаної з тим, що сотні ти$
сяч людей у багатьох країнах працюють нелегально і
можуть стати жертвою експлуатації з боку криміналь$
них мереж і воєнізованих груп, ситуація починає посту$
пово змінюватися [10].

Розглянемо проблему інвестицій цієї галузі. Видо$
буток і розробка родовищ корисних копалин все більше
зсувається від розвинених країн до країн, які розвива$
ються. Громадяни і держава в цих країнах відрізняються
високими очікуваннями щодо видобувних компаній.
Дослідження свідчать, що серед таких очікувань прева$
люють питання національного економічного розвитку,
а також соціальні та громадські вигоди [7].

Вартісна оцінка ризику діяльності видобувних ком$
паній в ресурсних країнах зросла в останнє десятиліття
за трьома основними причин. По$перше, через високі і
волатильні ресурсні ціни. Така волатильність залишить$
ся високою, на думку експертів, і в наступні двадцять
років. Волатильність цін може підривати соціальний
контракт між видобувною компанією і державою. Якщо
державі здається, що вона не отримує справедливої ча$
стки від проєктних доходів в умовах зростання цін, ви$
никає тиск в бік перегляду умов контракту. Крім того,
цінова волатильність може стримувати інвестиції при$
ватного сектора, збільшуючи тиск держави на видобувні
компанії щодо більш ефективного використання умов
поточних ліцензійних угод.

По$друге, нові інвестиційні проєкти у добувній галузі
є великими, дорогими і більш ризикованими. Нові про$
єкти все частіше реалізуються в неосвоєних регіонах, з
екологічними проблемами, складними в геологічному
відношенні, логістично нерозвиненими, що штовхає
проєктні витрати вгору. Операційні збої і несподівані
зміни фінансових режимів можуть мати значний вплив
на проєкти, які є все більш капіталомісткими [8, с. 36].

По$третє, видобувні проєкти стали великою части$
ною національної економіки. Історично такими велики$
ми проєктами в порівнянні з національною економікою
виступали тільки нафтовидобувні проєкти. Однак сьо$
годні до них приєднався і ряд гірничорудних проєктів.

Наприклад, проєкт компанії Rio Tinto Simandou з
видобутку залізної руди в Гвінеї генерує дохід, що пе$
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ревищує 130% ВНП країни у 2019 році з урахуванням
зростання продуктивності і прогнозних цін. Видобувні
компанії, що займаються такими проєктами, відіграють
помітну роль в економіці країни перебування, і тому
викликають підвищені очікування щодо створення но$
вих робочих місць та обсягу передбачуваних податко$
вих надходжень.

Видобувні компанії витратили сотні мільйонів до$
ларів на оцінку геологічних і технічних аспектів розвит$
ку видобувних проєктів. Набагато менше часу і коштів
було витрачено цими ж компаніями на відповідну оцін$
ку політичних, соціальних і економічних чинників і особ$
ливостей розвитку тих країн, де ці компанії працюють.

Забезпечення безпечного доступу до високоліквід$
них і рентабельних активів у довгостроковій перспек$
тиві виявляється ключовим фактором забезпечення зро$
стання вартості компаній для своїх акціонерів. У зв'яз$
ку з цим потреби місцевого національного економічно$
го розвитку перетворюються в центральну ланку кор$
поративної стратегії [9, с. 38].

Добувна промисловість впливає на місцеву громаду
за трьома найважливішими напрямками: зайнятість, на$
вколишнє середовище і соціальні умови. Що стосується
нових можливостей зайнятості, то при сучасній спеціа$
лізації і автоматизації виробництва видобувна промис$
ловість створює мало нових робочих місць.

Місцеве співтовариство часто буває сильно стурбо$
ване забрудненням навколишнього середовища, довго$
тривалою його деградацією і руйнуванням культурного
середовища. Нарешті, занепокоєння викликає неспра$
ведливий розподіл економічних благ, конфлікт щодо
збереження місцевого ландшафту, традиційного спосо$
бу життя, переселення місцевого населення для забез$
печення розробки природних ресурсів, а також вико$
ристання приїжджої робочої сили, яка не інвестує одер$
жувані доходи в місцеву економіку.

У світовій практиці існує кілька способів вирішення
таких проблем. По$перше, ще до початку розробок при$
родних ресурсів, під час переговорів між видобувними
компаніями і державою про умови видобутку, видобувні
компанії конкретизують свій внесок у розвиток освіти
та інфраструктури місцевої громади. У минулому такі
угоди укладалися на більш пізніх стадіях процесу роз$
робки родовищ — як відповідь на конфлікти з місцевим
населенням. Тепер компанії намагаються зробити це до
початку видобувних операцій.

Такий підхід використовується видобувними компа$
ніями в Канаді. Наприклад, подібну угоду про участь
було укладено з місцевим населенням при початку роз$
робки родовища алмазів Diavik Diamond Mine не тільки
по відношенню до отримання ним економічних благ від
розробки шахти, але також надання місцевому населен$
ню 40% робочих місць [10].

На стадії розробки ресурсів взаємини з місцевою
громадою зосереджені на питаннях механізмів транс$
ферту частини одержуваної вартості цієї спільноти.
Типовими механізмами тут виступають такі підходи, як
"інклюзивний бізнес" і умови локалізації, при яких
місцевий бізнес і підприємці включаються в процес по$
ставок товарів і послуг для видобувних операцій. У Чилі
така програма "інклюзивного бізнесу" здійснюється
Founacion Minera Escondida і стимулює виробництво
місцевих продуктів харчування, підвищення кваліфікації
і розвиток ремесел, надаючи інвестиційну та освітню
підтримку місцевій громаді і формуючи ринок для цих
товарів за допомогою угод про їх купівлю видобувними
компаніями.

Крім того, використовуються також програми
мікрофінансування і навчання для стимулювання роз$
витку малого бізнесу. Такий підхід використовує в Чилі
зокрема компанія "Anglo$American". Крім того, засто$
совуються механізми надання пріоритету місцевим
компаніям при укладанні контрактних угод і зниження
бар'єрів для їх участі в тендерному процесі.

Нарешті, існують форми участі видобувних компаній
у місцевих справах на стадії закінчення процесу видо$
бутку ресурсів і закриття шахт. Зазвичай така участь
фокусується на розвитку людського капіталу. Корпо$
ративні фонди і трасти стають все більш популярними
моделями акумулювання коштів від видобувних проєктів
і розподілу доходів під керуванням місцевого співтова$
риства. Нині в країнах, що розвиваються функціонує по$
над 60 таких фондів.

Деякі з таких фондів надають тільки фінансові ре$
сурси, в той час як інші активно залучені в процеси роз$
витку освіти і програм розвитку. Одним із прикладів
такого фонду є "Rossing Foundation" у Намібії, який бере
участь в освітній програмі з математики, природничих
наук та англійської мови. Така програма дозволяє мо$
лодим людям знайти роботу в багатьох галузях націо$
нальної економіки, в тому числі нових [10].

Компанії можуть стикатися з імперативом участі в
більш широкому економічному розвитку країни, оскільки
в країнах зі слабкими інститутами і низькою ефективні$
стю державного управління видобувні компанії зазнають
збитків внаслідок більш високих виробничих витрат, по$
літичної нестабільності і високих інвестиційних ризиків.

Характер ресурсного сектора в конкретній країні
також є важливим фактором для видобувних компаній.
Якщо видобуток ресурсів у країні має тривалу історію,
видобувним компаніям легше знайти місцевих поста$
чальників і кваліфікованих фахівців, а в регулюючих
органів накопичено чималий досвід роботи з видобув$
ною промисловістю. Прикладом такої країни є Півден$
на Африка, в той час як Мозамбік і Монголія виступа$
ють першопрохідцями в цій сфері. Важливою обстави$
ною є також залишковий вік активів. Більш тривалий
часовий горизонт у видобувній промисловості стимулює
держава і компанії до укладання довгострокових ста$
більних угод. Місце ресурсної країни на глобальній карті
витрат впливає на її конкурентоспроможність, розмір
ренти і доходів на основі податкових надходжень і ви$
мог до локалізації виробництва. Важливою обставиною
виявляється також залежність країни від природних
ресурсів. Ресурсна рента може бути найбільшим ком$
понентом ВНП країни, як в Анголі та Екваторіальній
Гвінеї, а може виявитися додатковим доходом до дивер$
сифікованої економіки, як в Норвегії.

Нарешті видобувні компанії змушені враховувати
питому вагу країни в глобальних ланцюжках поставок.
Якщо ця частка для такого виду ресурсів значна, вона
підсилює переговорні позиції країни, як у випадку з
Ботсваною в секторі видобутку алмазів, або викликає
геополітичні побоювання з боку країн$споживачів (як
у випадку з нафтою в Саудівській Аравії).

ВИСНОВКИ
Таким чином, у міру того, як країни, що розвива$

ються захоплюють все більшу частку в розробці і видо$
бутку природних ресурсів, видобувні компанії змушені
переглядати свою роль в економічному розвитку прий$
маючої країни. Розглянуті механізми є лише першим
кроком на шляху формування нових більш ефективних
і взаємовигідних відносин і партнерств. У центрі нового
корпоративного підходу лежить детальне розуміння
пріоритетів місцевих стейкхолдерів, зміна корпоратив$
ної стратегії і поведінки компаній в нових умовах та їхня
націленість на людиноцентричність.

 Які ж уроки для себе може взяти Україна з досвіду
країн, згаданих вище? Найбільш ясний і перший з них
полягає в тому, що позитивні ефекти не виникають самі
по собі, тільки завдяки ринковим силам. Водночас прямі
і зворотні зв'язки гірничодобувної промисловості не мо$
жуть вибудовуватися без сприятливих бізнес$умов, які
включають у себе доступність енергетичної і транспор$
тної інфраструктури, адекватного людського капіталу,
доступу до фінансових ресурсів, економії на масштабах
виробництва і програми технічної підтримки.
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Другий великий урок полягає в тому, що для запус$
ку процесу необхідні форми приватно$державного
партнерства і кооперації. Досвід Чилі в цьому відношенні
є найбільш цікавим, де зрілий гірничодобувний сектор
почав вибудовувати міцні внутрішні міжгалузеві зв'яз$
ки тільки після запуску програм приватно$державного
партнерства на початку 1990$х рр.

По$третє, необхідні значні інвестиції в підготовку
кадрів, особливо на регіональному рівні, не тільки у саме
видобування корисних копалин, але і в сфері поставок
товарів і послуг для гірничодобувної промисловості.
Приватний сектор може відігравати важливу роль у роз$
робці та імплементації таких програм.
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