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Ефективне функціонування гірських підприємств на засадах сталого розвитку – 

один з основних чинників залучення інвестицій у місцевий бюджет, що значною мі-
рою сприяє розвитку економіки України. За останні два десятиліття географія і об-
сяг мінерально-сировинної бази (МСБ) гірських підприємств Українських Карпат 
зазнали помітні зміни. Технічна, технологічна і організаційна відсталість видобув-
них і переробних підприємств призвели до високих витрат і віднесення значної 
частини розвіданих запасів до не рентабельних. 

Основною та важливою причиною зазначених процесів є постійний дефіцит 
інвестицій в реконструкцію та технічне переоснащення наявних і будівництво но-
вих підприємств у Карпатському регіоні. Затяжна економічна криза, а також три-
валі політичні негаразди істотно зменшили державне фінансування будівництва 
об'єктів МСБ, а часта відсутність у підприємств власних обігових коштів для підт-
римання наявних потужностей видобутку сировини призвели до її скорочення на 
45-60% порівняно з 2000 роком.  

Аналіз роботи гірських підприємств в Українських Карпатах за останні роки 
[2] показав, що невеликі приватні структури не вирішують більшість проблем, що 
стосуються видобутку мінеральної сировини. Водночас саме мінерально-
сировинний комплекс має найбільші потенційні можливості забезпечити не тільки 
будівельну і транспортну індустрії будівельними ресурсами, але й поповнити міс-
цевий бюджет додатковими фінансовими надходженнями.  

З огляду на останні політичні зміни, на тенденцію економічних змін назріла 
нагальна потреба вирішення проблеми вдосконалення організаційного та інвести-
ційного забезпечення процесу відтворення МСБ в Карпатському регіоні. Насампе-
ред потрібно враховувати визнані світові тенденції, основна з яких полягає в зни-
женні собівартості процесу видобутку сировини, її попереднього перероблення, а 
також транспортування до кінцевого споживача.  

Зараз активно обговорюється потреба внутрішніх державних і зовнішніх між-
народних інвестицій в мінерально-сировинний комплекс. Ситуація, коли джере-
лами інвестицій слугують тільки власні засоби підприємств чи місцевих приват-
них інвесторів, не влаштовує багатьох і, насамперед, самі підприємства (точніше, 
ті з них, які не мають експортної виручки). Через обмеженість у фінансових засо-
бах підприємства мінерально-сировинного комплексу не здійснюють масштабних 
будівництв, найчастіше проводять роботи з деякої реконструкції чи технічного 
переоснащення наявних потужностей.  

Керівники видобувних компаній через певні політичні та економічні обстави-
ни не розглядають фондовий ринок як джерело залучення фінансів. Як наслідок, 
прийняті рішення про формування стратегії запозичень підприємств, маючи непо-
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вне уявлення про те, які ж заходи потрібно задіяти, не завжди є привабливими для 
інвестора. Незважаючи на кризові явища за останні роки в Україні відбувається 
поступове формування замкнутого інвестиційного циклу, тобто робляться спроби 
безперервного фінансування компаній, які знаходяться на різних стадіях свого ро-
звитку.  

На даний момент у Карпатському регіоні існує багато великих родовищ міне-
ральної сировини, які видобувні компанії не можуть освоїти без залучення зовні-
шнього капіталу. Вихід на фондовий ринок дасть змогу таким компаніям отримати 
статус публічної, що дає їм низку переваг: залучення масштабних фінансових ресур-
сів; поліпшення фінансового стану; підвищення фінансової стійкості (коефіцієнти автоно-
мії та маневреності), фінансового левереджа (важеля) і рентабельності власного капіта-
лу; встановлення ціни і отримання ринкової капіталізації; збільшення ринкової вартості 
компанії.  

Проблема розвитку видобувної галузі Карпатського регіону залежить безпосе-
редньо від вдосконалення законодавчо-нормативної бази, яка регулює надання 
приватному сектору права на використання надр. Фактично основа доступу до та-
кого права закладена в Конституції України, а також в інших законодавчих актах, 
які регулюють використання надр. 

Не дивлячись на галузеві особливості різних видобувних підприємств, розта-
шованих в Українських Карпатах, відмінності в розмірах і термінах розроблення 
родовищ, наявних технологій, які використовуються для видобування та первин-
ного перероблення сировини, більшість з них мають багато спільного: підвищений 
рівень податків порівняно з підприємствами інших галузей за рахунок плати за 
надра, відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, залежність від 
вузького кола споживачів продукції, які часто можуть диктувати рівень ціни і 
умови оплати за неї; тісні господарські зв'язки з іншими галузями промисловості 
(будівництвом, транспортом, геологорозвідкою, енергетикою тощо). Всі зазначені 
чинники створюють високу чутливість видобувного комплексу Карпатського регі-
ону до процесів, що відбуваються в економіці України: тотальній приватизації, 
рейдерському захопленню, змінам цін на матеріали і енергоносії, падінню плато-
спроможності споживачів сировини та ін. Особливість інвестиційних проектів 
щодо відновлення МСБ в Українських Карпатах полягає в тому, що високий сту-
пінь мінливості та невизначеності впливу на гірські підприємства як внутрішніх, 
так і зовнішніх чинників приводить до потреби впровадження інноваційних техні-
чних рішень на основі випадкових подій або процесів. Усе це можливе тільки за-
вдяки політичної волі місцевих і центральних органів управління, а також значних 
змін у внутрішніх і зовнішніх економічних відносинах. 
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