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У статті досліджений міжнародний досвід стратегічного управління відновленими зем-

лями в контексті економічного розвитку місцевих громад гірничодобувних регіонів. Проана-

лізована регуляторна практика грошового забезпечення відновлення території після завер-

шення гірничодобувних робіт. Здійснена систематизація альтернативних напрямків викорис-

тання відновлених земель в різних країнах. Запропонована модель процесу підприємницько-

го використання відновлених земель як ресурсу сталого економічного розвитку місцевих 

громад, а також теоретичний підхід до обґрунтування інвестиційної привабливості відновле-

них земель. 
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Постановка проблеми. Природні ре-

сурси завжди були та залишаються основою 

економічного розвитку людства. Навіть сьо-

годні, в часи четвертої промислової револю-

ції з надзвичайною перевагою людського 

капіталу та посиленням ваги штучного інте-

лекту, природні ресурси забезпечують базо-

ві умови життєдіяльності людини, можли-

вості виробляти інноваційні високотехноло-

гічні продукти. Процес глобалізації обумов-

лює необхідність створення довгостроково-

го потенціалу  територіальних громад та 

конкурентних переваг країни на світових 

ринках для забезпечення її сталого розвитку. 

Ці процеси вимагають ініціативи місцевої 

громади щодо використання наявних при-

родних або штучних ресурсів для ведення 

економічної діяльності. При цьому сталість 

розвитку забезпечується підприємництвом з 

урахуванням множини поточних та майбут-

ніх інтересів зацікавлених сторін. Актив-

ність місцевих жителів, їх компетентності 

генерувати бізнес-ідеї, підготовлювати та 

реалізовувати конкретні проекти за умов не-

визначеності, ризиків та компромісів, а та-

кож інші характеристики громади визнача-

тимуть передумови забезпечення комфорт-

ного середовища для життєдіяльності люд-

ських поколінь. 

Для задоволення власних зростаючих 

потреб людство активно використовує при-

родні ресурси, зокрема видобуває невіднов-

лювані та обмежені корисні копалини. Ви-

сокий пріоритет поточних потреб людства в 

корисних копалинах призводить до того, що 

в багатьох країнах світу гірничодобувна ді-

яльність є вагомим важелем їх економічного 

розвитку, проте вона ж є причиною утво-

рення масштабних негативних екологічних 

екстерналій, що позначається на можливості 

населення країни отримувати доходи від ви-

користання природних ресурсів поза гірниц-

твом в довгостроковому періоді. Наприклад, 

має значення не лише вартість відведених 

земель під розробку родовища та доходи 

гірничодобувних підприємств, але й еконо-

мічна оцінка відпрацьованих земель залеж-

но від напрямку їх подальшого використан-

ня. Кожна країна світу власним законодав-

ством закладає індивідуальні стратегічні ос-

нови щодо поводження з відпрацьованими 

землями, що ініціює різні процеси взаємодії 

зацікавлених суб’єктів та розробляються 

підприємницькі проекти на основі відновле-

них природних ресурсів. До найбільш акту-

альних питань стратегії підприємницького 

використання відновлених земель належать: 

розвиток принципів надання земель для 

здійснення гірничодобувної діяльності; за-

кріплення відповідальності гірничого під-

приємства за своєчасне та повне виконання 

відновлювальних робіт; формування фінан-

сових джерел забезпечення відновлюваль-

них робіт; стимулювання подальшого гос-
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подарського використання відновлених 

природних ресурсів. З урахуванням поши-

рення в Україні діяльності з видобування 

корисних копалин важливим є вивчення 

міжнародного досвіду  формування стратегії 

використання відновлених земель місцеви-

ми громадами  в підприємницькій діяльності 

для забезпечення їх сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Процеси надання земель для ведення 

гірничодобувної діяльності, їх використання 

та відновлення завжди були в центрі уваги 

суспільства. Насамперед оцінювались еко-

номічні, екологічні, технологічні, юридичні, 

соціальні та інші аспекти зазначених проце-

сів з огляду на різнотермінові результати 

гірничодобувної діяльності, її значущість 

для економіки країни та суб’єктів господа-

рювання, отримання переваг на світових то-

варних ринках, сприяння сталому розвитку 

країни. Вагомий внесок в становлення еко-

номіко-управлінських засад раціонального 

використання природних ресурсів внесли 

Данилишин Б. М., Міщенко В. С., Мель-

ник Л. Г., Горлачук В. В., Веклич О. О. Еко-

номіко-технологічні та організаційні питан-

ня поводження із землями висвітлюють Ша-

пар А. Г. [1], Прокопенко В. І. [2], Сох-

нич А. Я. [3], Терехов Є. В. [4], Січко А. В. 

[5] та інші.  Актуальні завдання та способи 

розвитку гірничодобувних регіонів вивча-

ють Півняк Г. Г., Шашенко О. М., Пашке-

вич М. С. та інші [6]. Увага науковців [7, 8] 

зосереджується на відповідальності гірни-

чодобувних підприємств за відновлення по-

рушених земель, що стало підґрунтям удос-

коналення економічних та адміністративних 

важелів впливу на зазначені підприємства, а 

також розвитку джерел бюджетного фінан-

сування природоохоронної діяльності. Про-

те недостатньо приділяється уваги механіз-

му поширення підприємницького інтересу 

до відновлених земель з боку місцевих гро-

мад для їх подальшого економічного роз-

витку. Відновлення земель до певного стану 

не означає їх автоматичного використання в 

економічній діяльності та отримання дохо-

дів. Підвищення рівня підприємницької ак-

тивності пов’язано залученням до цієї ді-

яльності значної кількості населення, утво-

ренням нових бізнес-проектів. Проф. Н. 

Г. Георгіаді [9] зазначає нестабільність  під-

приємницької активності в Україні, що до-

водить відсутність стійких трендів щодо 

збільшення кількості нових підприємств та 

їх позитивного впливу на ВВП країни. Од-

ним з чинників такого положення визначено 

високий рівень монополізації національної 

економіки, що також поширено в сфері ви-

добутку корисних копалин: у відповідних 

регіонах гірничодобувні підприємства – це 

провідні платники податків, утворювачі по-

питу на робочу силу, суб’єкти, що сприяють 

розвитку місцевої інфраструктури. 

Питаннями подальшого використання 

земель, порушених гірничими роботами, 

тривалий час активно займаються іноземні 

вчені. Наприклад, M. T. Brown [10] визначає 

можливості реставрації ландшафтів, 

D. Doley та P. Audet [11] зауважують на  

можливостях сприйняття нових екосистем. 

Бізнесові аспекти та проектні засади ефек-

тивного закриття гірничих підприємств до-

сліджують A. Fourie та A. C. Brent [12]. Від-

мінності в зазначених процесах, які харак-

терні країнам з різним рівнем економічного 

розвитку досліджують D. Limpitlaw та E. 

M. Hoadley [13]. Отже, кожна країна вироб-

ляє власну стратегію поводження з природ-

ними ресурсами території, що формує її  

власну траєкторію розвитку, проте процес 

глобалізація визначає високі можливості 

опанування України досвіду інших країн з 

цього питання для запобігання значних еко-

логічних наслідків та критичної залежності 

її розвитку від економічної діяльності з ви-

добутку корисних копалин. 

Гірничодобувні та металургійні під-

приємства України спільно забезпечують  

приблизно 20 %  доходів країни від експор-

ту, що надає їм відповідний статус як пріо-

ритетного користувача природних ресурсів 

у порівнянні з іншими суб’єктами бізнесу. 

Оцінюючи стійкість економіки України та її 

регіонів В. Г. Маргасова [14], Прокопенко 

О. В. та інші дослідники [15] акцентують 

увагу на інноваційній моделі розвитку наці-

ональної економіки, державно-приватному 

партнерстві та кластеризації для посилення 

позицій країни в світовому господарстві, 

забезпечення високого рівня життя населен-

ня. При цьому розвиток інформаційних тех-

нологій, новітні матеріали та інноваційні 

продукти, штучні системи безпечного та 
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комфортного життя та інші прояви стрімко-

го змінювання змісту та умов життєдіяльно-

сті людини відбувається на фоні інтенсивної 

та застарілої (з позицій еволюції техноло-

гічних укладів) економічної діяльності – ви-

добування корисних копалин та розробки 

кар’єрів. За звітами Всесвітнього Економіч-

ного Форуму відбувається диференціація 

країн за населенням, яке користується пере-

вагами інформаційного суспільства (15% 

населення світу), перебуває під впливом не-

гативних наслідків індустріального вироб-

ництва (більше 50 %), використовує неста-

більні переваги аграрної економіки (30 %). 

Тому вкрай актуально зберігати природні 

ресурси для задоволення різноманітних пот-

реб людства, оскільки вони були та залиша-

ються основним фактором економічної ді-

яльності. В світовій науковій думці та пуб-

лічному управлінні (наприклад, Програма 

розвитку ООН [16]) набуває пріоритету тен-

денція до оцінки результатів діяльності з 

огляду потреб місцевої громади, партнер-

ства щодо визначення цілей та реалізації 

проектів розвитку. Місцева громада та її 

економічна система розглядається як стале 

утворення з наявними природними ресурса-

ми певної території та моделлю суспільних 

відносин. Отже, з огляду на вже тривалий 

час підприємницького використання техно-

генних об’єктів/територій після закриття 

гірничодобувних підприємств актуальним 

вважається вивчення міжнародного досвіду 

з цього питання для обґрунтування стратегії 

економічного розвитку місцевих громад гір-

ничопромислових регіонів. 

Формулювання мети статті. Мета 

статті – розвиток теоретичних засад форму-

вання стратегії використання відновлених 

земель в підприємницьких проектах місце-

вої громади на засадах сталого розвитку. 

Досягнення мети передбачає розгляд на-

ступних питань:  

− сутність стратегії використання 

відновлених земель місцевою громадою в 

контексті сталого розвитку на певній тери-

торії; 

− міжнародний досвід впливу на гір-

ниче підприємство для відновлення терито-

рії після завершення гірничодобувних робіт; 

− огляд спеціалізованих процесів від-

новлення порушених земель в площині зміс-

ту виконуваних робіт та результатів віднов-

лення; 

− систематизація альтернативних на-

прямків використання відновлених земель в 

різних країнах; 

− розробка моделі формування стра-

тегії підприємницького використання зе-

мель як ресурсу сталого економічного роз-

витку місцевих громад; 

− розвиток теоретичних засад об-

ґрунтування інвестиційної привабливості 

підприємницьких проектів з використанням 

відновлених земель. 

Методологія дослідження. В основу 

дослідження покладені наступні теоретичні 

концепції та моделі, а також практичні на-

станови: концепція сталого розвитку сус-

пільства; модель інноваційного підприєм-

ництва; теорія стейкхолдерів; концепції 

міжнародної економічної інтеграції та гло-

балізації; теорія та методологія стратегічно-

го управління; теорія публічного управління 

та адміністрування; стандарти з управління 

проектами; настанова з управління корпора-

тивною соціальною відповідальністю. Ін-

формаційну базу дослідження сформовано з 

наукових та інформаційно-рекламних публі-

кацій у відкритому доступі, зокрема матері-

алу сайтів компаній, які реалізують підпри-

ємницькі проекти з використанням віднов-

лених земель. Об’єктом відновлення в цьо-

му дослідженні визначені землі, порушені 

внаслідок ведення гірничодобувних робіт. 

Розуміючи комплексність антропогенного 

впливу та наслідки техногенного наванта-

ження на довкілля під об’єктом відновлення 

в цій статті ми будемо розуміти також певну 

територію, ландшафт, вид природного ре-

сурсу або екосистему в цілому, а також 

штучні утворення (виробки, водоймища то-

що). Стан об’єкту відновлення визначається 

його наступним статусом: порушений; від-

новлений; придатний до господарського ви-

користання; незалучений до використання; 

використовується в підприємницькій або 

неприбутковій діяльності; чинник ризику 

або можливостей економічного розвитку 

місцевої громади. Сферою використання 

відновлених об’єктів визначена підприєм-

ницька діяльність, але для розширення спек-

тру або конкретизації потенційних напрям-

ків використання відновлених об’єктів бу-
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дуть застосовуватись поняття господарської 

діяльність (враховується неприбуткові про-

екти) та економічна діяльність (за видами). 

Суб’єкти відновлення: гірничодобувні під-

приємства, держава, місцева громада (орга-

ни місцевого самоврядування), зацікавлені 

громадські організації, інвестори, фізичні 

особи. Для вирішення поставлених завдань 

використані наступні методи дослідження: 

систематизація та узагальнення, моделю-

вання, графічний, логіко-структурний. Нау-

кова цінність/оригінальність результатів 

досліджень: подальший розвиток теоретико-

методичних засад стратегічного управління 

відновленими землями з огляду на інвести-

ційну привабливість  підприємницьких про-

ектів з їх використанням, що розглядається 

як передумова сталого розвитку місцевих 

громад та країни в цілому. Практична цін-

ність: пропозиції щодо розробки стратегій 

підготовки порушених земель до їх вико-

ристання в проектах розвитку місцевої еко-

номіки в умовах оновленої екосистеми те-

риторії шляхом утворення передумов для 

активної та успішної інноваційної підпри-

ємницької діяльності з використанням реле-

вантного міжнародного потенціалу та досві-

ду. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Стратегія використання природних 

ресурсів є невід’ємною складовою механіз-

му сталого розвитку країн, які не лише ви-

користовують раціональний господарський 

підхід щодо природних ресурсів, але й опі-

куються можливістю майбутніх поколінь 

використовувати ці ресурси для задоволення 

власних потреб. Стратегія щодо викорис-

тання земель, порушених гірничими робо-

тами, відповідає на питання їх відновлення, 

а саме ідентифікує повноважних  та відпові-

дальних суб’єктів широкого кола процесів, 

пов’язаних з відновленням земель, визначає 

припустимі способи поводження з ресурса-

ми. Стратегічні цілі як довгостроковий орі-

єнтир якісних змін конкретизують напрямок 

та кількісні параметри бажаного стану при-

родних ресурсів, зокрема рівень їх залучен-

ня в господарську діяльність. Таким чином 

природні ресурси повинні як найдовше за-

лишатися інвестиційно-привабливим об’єк-

том та використовуватись в підприємниць-

ких проектах різних видів економічної ді-

яльності. Звісно, цей підхід не завжди є 

прийнятним для країн з іншими засадами 

регулювання процесу поводження з природ-

ними ресурсами як економічними активами. 

Враховуючи обмеженість та вичерпність 

корисних копалин доцільно моделювати 

стратегічні засади впливу на  гірничодобув-

ні підприємства, які здійснюють тривалу, 

але тимчасову економічну діяльність, а тому 

мають вирішувати завдання з відновлення 

порушених земель. При цьому інші зацікав-

лені суб’єкти (приватний бізнес, місцева 

громада) розглядаються як активні учасники 

процесу відновлення земель та їх підприєм-

ницького використання. 

Регулювання діяльності гірничодобув-

ного підприємства в питаннях поводження з 

природними ресурсами відбувається на про-

тязі всього періоду його існування. Підго-

товка діяльності підприємства передбачає 

розробку комплексу планів, зокрема планів 

відновлення порушених земель та закриття 

підприємства. Зазначені плани мають пос-

тійно оновлюватись відповідно до виробни-

чих, гірничо-геологічних умов, суспільних 

вимог. Гірничодобувні підприємства само-

стійно або в стратегічному партнерстві з ін-

шими компаніями, зокрема з науково-

дослідницькими установами, можуть роз-

робляти нові технології щодо зменшення 

обсягів порушення природних ресурсів 

(об’єктів, територій) виробничими процеса-

ми та зменшувати майбутні потреби в їх 

відновленні. Гірничодобувні підприємства 

та/або інші спеціалізовані компанії можуть 

здійснювати цілий спектр заходів зі ство-

рення на порушених територіях сталих    

функціональних екосистем: регенерація 

(очищення забрудненої дія ланки до безпеч-

ного рівня); меліорація (відновлення ланд-

шафту; благоустрій території; відновлення 

родючості ґрунту); реставрація (відновлення 

екосистеми до стану, що передував пору-

шенням); реабілітація (створення стабільної 

та самодостатньої екосистеми в колишніх 

або нових характеристиках). Ці технічні та 

біологічні процеси закладають підґрунтя ус-

пішного відновлення порушених земель до 

рівня, достатнього для їх подальшого вико-

ристання в різних видах економічної діяль-

ності. Наголос щодо ймовірності додавання 

зазначених процесів в плани з відновлення 
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порушених природних ресурсів пов’язується 

з економічними зисками та/або рівнем еко-

логічної відповідальності суб’єктів. 

Одним з чуттєвих питань у відносинах 

відповідальних суб’єктів щодо відновлення 

порушених земель є джерела фінансування 

відповідних робіт. Наприклад, законодав-

ство різних країн по-різному регулюють фі-

нансове забезпечення закриття гірничодо-

бувних підприємств. На момент закриття 

підприємства мають бути здійснені всі пе-

редбачені заходи з відновлення порушених 

земель (територій, об’єктів). Міжнародна 

практика закриття гірничих підприємств 

свідчить, що відповідні роботи можуть від-

буватись впродовж 2–10 років. Тому, заходи 

із закриття підприємства розпочинають в 

період активної фази видобутку корисних 

копалин. Вимоги до фінансового забезпе-

чення варіюються від загальних умов отри-

мання дозволу на діяльність (США) до спе-

ціальних фінансових гарантій, прив’язаних 

до характеристик конкретної ділянки (Авст-

ралія). Фіксований тариф платежів на від-

новлення (на гектар земель) використову-

ється в Індії, а республіки Суринам та Ботс-

вана вимагають включення витрат на віднов-

лення порушених земель до складу постій-

них витрат гірничодобувного підприємства. 

Також існують різні підходи щодо гаранто-

ваної частки покриття витрат на відновлен-

ня порушених земель з боку гірничодобув-

ного підприємства: штат Арканзас (США), 

провінції Нью-Браунсвік та Онтаріо (Кана-

да) вимагають 100% покриття витрат на   

повне очищення шахтних вод; провінція 

Квебек (Канада) вимагають 70 % покриття 

видатків на повне відновлення території; 

штат Невада (США) – 40 %; республіка Гана 

вимагає лише 5–10 % від кошторису відпо-

відних витрат [17]. Отже, попри викорис-

тання механізму фінансової гарантії (депо-

зиту) кожна країна формує власну політику 

щодо побудови відносин з гірничодобувни-

ми підприємствами стосовно їх відповідаль-

ності за можливість збереження та подаль-

шого господарського використання природ-

них ресурсів в межах гірничого відводу. За-

значений грошовий депозит (фінансове 

страхування) формується перед початком 

виробничих процесів (підготовки виробниц-

тва) та повертається підприємству після ви-

конання всіх робіт передбачених планами 

відновлення земель (територій) у відповід-

ності до вимог щодо якості відновлення те-

риторії. Якщо підприємство збанкрутіле, то 

цей депозит використовує державна устано-

ва, яка замовляє роботи із закриття підпри-

ємства та відновлення порушених земель. 

Отже, економічно розвинені країни світу – 

США, Канада, Австралія – вибудовують 

власну стратегію щодо використання пору-

шених земель регулюючи ефективність їх 

відновлення за принципом попереднього 

страхування гірничодобувним підприєм-

ством ймовірних ризиків процесу віднов-

лення земель. Слід зауважити, що сплачу-

ють відновлення природних ресурсів їх кін-

цеві споживачі, оскільки витрати на віднов-

лення або додаються до собівартості про-

дукції та враховуються при розрахунку ін-

вестиційної привабливості проекту, або не-

обхідні видатки на відновлення земель фі-

нансуються з державного бюджету, тобто з 

податків. Тому, при розробці стратегії вико-

ристання відновлених земель, треба концен-

трувати увагу на якості та повноті процесів 

їх відновлення гірничим підприємствам. Це 

стосується ефективності процесу контролю 

відновлення з боку державних структур,  

місцевої громади, різних зацікавлених сус-

пільних організацій та суб’єктів. Це обумов-

лено тим, що ефект від використання від-

новлених земель формується, насамперед, 

на рівні місцевої (локальної) економічної 

системи (місто або регіон), що дозволить 

прискорити її диверсифікацію після завер-

шення гірничодобувної діяльності. Насе-

лення гірничодобувного регіону матиме 

можливість започаткувати нову підприєм-

ницьку діяльність з відповідним позитивним 

впливом на інвестиційну привабливість ре-

гіону, на місцевий ринок праці, доходи міс-

цевих бюджетів тощо. 

Формування запасу відпрацьованих 

земель в гірництві відбувається поступово в 

часі. Використання відпрацьованих земель 

та внутрішнього підземного простору може 

розпочинатися в період інтенсивної госпо-

дарської діяльності гірничодобувного під-

приємства. В цьому випадку підприємство 

може виступати як співзасновник та каталі-

затор підприємницьких ініціатив. Найбіль-

ша підприємницька активність інших 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2018, №1 185_________________________________________



суб’єктів бізнесу спостерігається після за-

криття підприємства з передачею прав влас-

ності (довгострокової оренди) на земельну 

ділянку. 

Основними напрямками використання 

відновлених земель вважаються сільсько-

господарський, лісогосподарський, рекреа-

ційний та туристичний. Всі напрямки та 

конкретні проекти використання відновле-

них земель відрізняються за кількістю необ-

хідних ресурсів для їх реалізації та очікува-

ними зисками. Напрямок відновлення по-

рушених земель може визначатись націо-

нальним законодавством: умовами дозволу 

на гірничодобувну діяльність та надання 

гірничого відводу. Наприклад, порушення 

гірничодобувними роботами сільськогоспо-

дарських земель визначатиме пріоритет від-

новлення їх родючості, а не лише здійснен-

ня гірничотехнічної рекультивації з віднов-

лення ландшафту. Якщо пріоритетний (без-

умовний) напрямок рекультивації не визна-

чений або з різних обставин землі безпово-

ротно деградовані, то виникають умови    

розширення спектру потенційних напрямків 

господарського використання відновлених 

земель. Поширеною практикою в міжнарод-

ному середовищі є відкриття музеїв гірничої 

справи на базі колишніх гірничодобувних 

підприємств (табл. 1).  

Зокрема в США налічується понад 20 

таких музеїв в різних штатах, які дозволя-

ють відвідувачами ознайомитись зі техніко-

технологічними та геологічними характери-

стиками діяльності з видобутку різних ко-

рисних копалин (вугілля, залізна руда, золо-

то, мідь тощо). Аналогічні музеї утворені в 

Англії, Німеччині, Шотландії, Ірландії, Сло-

венії, Іспанії, Чехії, Україні, Польщі, Греції. 

Головною відмінністю цих об’єктів від му-

зеїв гірничої справи на базі університетів є 

наближеність перших до місця розташуван-

ня підприємства, можливість побачити та 

відчути умови здійснення виробничих про-

цесів на промислових об’єктах. Частина му-

зеїв та індустріальних парків, утворених на 

закритих гірничодобувних підприємствах 

внесена до переліку об’єктів культурної 

спадщини Організації Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки та культури 

(ЮНЕСКО).  

Творчий підхід до розробки проектів 

нового використання відновлених земель 

потрібен у разі неможливості відновлення 

попереднього природного середовища (змі-

нився ландшафт, відбулись зміни екологіч-

ної хімії), проте виникає потреба відновити 

порушені землі в спосіб створення нової 

екосистеми, яка має бути стабільною, само-

стійною та стійкою. Наприклад, про-

ект AMD & ART  [18], який здійснювався в 

США (Пенсільванія, 1994–2005 рр.), вклю-

чав розробку ландшафту, здатного впора-

тись із змінами в екологічній хімії. Міжна-

родні дослідження креативних напрямків 

відновлення та використання порушених 

гірництвом природних ресурсів здійснювала 

некомерційна група Альянс Post Mining (Ве-

ликобританія). Цей альянс довів, що багато 

варіантів творчого використання території 

(наприклад, проект «Eden») колишніх гірни-

чодобувних підприємств ґрунтуються не 

лише на проблемах довкілля, але й, насам-

перед,  довгострокових потребах та зацікав-

леності громад, забезпеченні місцевого та 

національного доходу [19]. 

Соціальна сторона підприємницького 

використання відновлених земель обумов-

лена рівнем залучення в проекти місцевого 

населення. Наприклад, в Західній Вірджинії 

(США) засновниками одного з сільськогос-

подарських бізнес-проектів [20] є колишні 

гірники, а інвестиційна привабливість цих 

земель обумовлена довгостроковим еконо-

мічним інтересом різних інвесторів (більше 

5 років). Передумовою успішної роботи в 

цьому напрямку,на думку Натана Холла 

(Nathan Hall) – президента компанії Reclaim 

Appalachia, є необхідність  об'єднувати під-

приємців, фінансистів, лідерів місцевих 

громад та державні установи, щоб торгувати 

ідеями, надавати наставництво та підтриму-

вати підприємців в регіоні. Таким чином 

формується стратегія та організаційний ме-

ханізм диверсифікованого використання по-

рушених земель в контексті сталого розвит-

ку регіону.  

Отже, місцевою громадою та іншими 

зацікавленими суб’єктами на відновлених 

землях реалізуються надзвичайні проекти 

[21], які надихають результатами інші краї-

ни з розвиненим гірничодобувним сектором 

економіки на відповідні стратегії досягнення 

сталості розвитку. 
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Таблиця 1 

Успішні проекти використання відновлених земель 

Сфера викорис-

тання 
Підприємницький обєкт Країна 

Музей або осві-

тній центр 

Музей-шахта «Британія» (Britannia Mine Museum) та інші. Канада  

Музей Айрон-Брідж (The Ironbridge Gorge Museum Trust) та інші. Великобританія 

Світовий музей гірництва (World mining museum) та інші США 

Кохтласький шахтерський парк-музей (Kaevandus muuseum) Естонія 

Атракціони, 

оздоровлення, 

культурний 

центр 

Соляна шахта "Величка" (Wieliczka): 300 км галерей з витворами 

мистецтва, висіченими в стінах; місце проведення конференцій, 

весіль, корпоративних заходів; готель; оздоровлення. Об'єкт Все-

світньої спадщини ЮНЕСКО.  

Краків, Польща  

Соляна шахта «Саліна турда» (salinaturda): амфітеатр, карусель, 

обертальне колесо; сталагміти та підземне озеро; оренда човну; 

басейн та SPA тощо. 

Трансильваня, 

Румунія 

Біо-екосистеми, 

освіта, дозвілля 

Проект "Іден" (Edenproject): один з найбільших критих тропічних 

лісів у світі; освітній центр; концертний майданчик 

Корнуол, Велико-

британія 

Науковий центр Нейтринна обсерваторія Садбері (SNO). Розташована на глибині 2 

км під землею в колишній шахті Крейгтон. Призначення – дослід-

ження сонячних нейтрино.  

Садбері, Онтаріо, 

Канада 

Рекреаційні 

райони 

Gotland Ring. Автомобільний трек світового рівня, розташований 

у старому вапняковому кар'єрі 

Швеція 

Парк екстрема-

льних розваг 

Louisville Mega Cavern. Парк екстремальних розваг. 

На відвалах висотою 100 м, загальною площею 320тис. м2, ство-

рено внутрішній байк-парк, зіп-лайни, квести. Місце для зустрічей 

та організації подій. 

Луїсвіль, Кентукі, 

США 

Екстремальні підземні пригоди «Go Below® Ultimate Xtreme ™». 

Колишня сланцева шахта розташована на глибині 1230 футів під 

Уесльським національним парком Сноудонія. Печери, екстре-

мальні маршрути,  катання на човні по підземному озеру. 

Уельс, Великоб-

ританія 

Дайвинг Кобанья (Kőbánya). Дайвинг: затоплений вапняковий кар'єр із за-

лишками обладання та інструментів.  

Угорщина 

Сад, центр до-

звілля 

Бутербет Гарденс (The Butchart Gardens). Колишній вапняковий 

кар'єр. Зараз – квітковий сад (екскурсії, екологічні ініціативи, тор-

гівля, місце проведення заходів) 

Штат Вікторія, 

Британська Колу-

мбія, Канада 

Ігроленд Bounce Below. Колишня 175-річна сланцева шахта Bounce Below. 

Ігроленд: найбільший підземний батут у світі; zip-лайн; печери. 

Великобританія 

Виробництво та 

зберігання вин 

Винний льох «Крикова» (Cricova) розташований в колишній вап-

няковій шахті.  

Молдова 

Виробництво 

сирів 

Колишня мідна шахта – місце дозрівання та магазин сирів  

виробників молока та сиру «Фонтіна» (Fontina valledaosta) 

Італія 

Культурний 

центр 

Індустріальний парк «Золлверін» (Zollverein). Об'єкт Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Культурний центр з музеями промислової 

спадщини та дизайну, численними місцями дозвіллями (каток, 

басейн), міжнародними фестивалями, ярмарками то-

що. Відвідувачі – 1,5 мільйона гостей щорічно.  

Рурський район, 

Німеччина 

 

Готель, розваги Готель INN Coober Pedy Experience – колишня шахта з видобутку 

опалу. В підземних номерах протягом року комфортна температу-

ру (25С). Місце зйомок відомих художніх фільмів. Інше: поле 

для гольфу в пустелі. пустельний зоряний гастрольний тур; небез-

печні вали; гоночний трек і спідвей; місячна рівнина; робочий 

тунель; підземні церкви; підземні будинки тощо. 

Кубер-Педі, Авс-

тралія 

 

 

  

Австралійський досвід вирішення пи-

тань зі сталості розвитку гірничодобувної 

промисловості, її впливу на довкілля та сус-

пільство свідчить, що пошук ідей та опра-

цювання актуальних завдань доцільно здій-

снювати в широкому колі зацікавлених осіб 

та залучати інтелектуальні ресурси  різних 

країн світу застосовуючи сучасні комуніка-

ційні технології. Наприклад, австралійська 

компанія «Unearthed» [22] організує міжна-

родні хакатони та змагання серед розробни-

ків інноваційних технологій, здійснює аксе-

лерацію нового бізнесу в сфері ефективного 

управління гірничо-металургійним бізнесом 
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та розвитку місцевих громад гірничодобув-

них регіонів. Для цього інноваторів з різних 

країн об’єднуються в проблемні групи та 

співпрацюють з партнерами «Unearthed» – 

соціально відповідальними промисловими 

підприємствами (наприклад, BHP  BILLI-

TON, RioTinto, CAT, Barrick  Gold  Corpora-

tion), урядовими організаціями та установа-

ми, університетами. Глобальна сталість у 

сфері видобутку корисних копалин розгля-

дається в тісному взаємозв’язку з соціаль-

ною відповідальністю гірничодобувних 

компаній.  

Приклади використання відновлених 

земель в різних країнах світу свідчать про 

переважання креативного підходу до роз-

робки підприємницьких проектів. Відновле-

ні землі в розвинених країнах світу розгля-

даються як ресурс розвитку місцевої еконо-

міки, що принципово відрізняється від під-

ходу, коли гірничодобувне підприємство 

набуває статусу найбільшого місцевого ро-

ботодавця та утворювача бюджету громади, 

а погіршення фінансового стану підприєм-

ства негативно на перспективах розвитку 

міста (регіону). Тобто гірничодобувні під-

приємства фактично мають право переваж-

ного впливу на систему цілей громади та 

способів використання природних ресурсів 

розуміючи широкий спектр екологічних та 

економічних наслідків не лише виснаження 

родовищ корисних копалин, а й супутньої 

деградації  інших природних ресурсів, необ-

хідних для забезпечення привабливих умов 

життєдіяльності людей на відповідній тери-

торії. В цьому аспекті показовим є те, що 

успішні підприємницькі проекти, утворені 

на основі закритих гірничодобувних підпри-

ємств приваблюють мільйони туристів що-

річно, сприяють розвитку інфраструктури 

регіону та відкриттю нових бізнес-проектів 

тощо. Саме в цьому вбачається ефективний 

стратегічний підхід до поводження з при-

родними ресурсами в аспекті використання 

відновлених земель в нових підприємниць-

ких або неприбуткових проектах.  

Стратегії поводження з порушеними 

землями розглянемо з виокремленням ос-

новних елементів цього процесу: суб’єктів, 

процесів та результатів (рис. 1). Групу 

суб’єктів, окрім основних – гірничодобувно-

го підприємства та держави доцільно    роз-

ширити й іншими зацікавленими суб’єктами 

(стейкхолдерами), які або мають, або мати-

муть в майбутньому інтерес до територій, 

що перебувають в межах гірничого відводу. 

Ідеї суб’єктів щодо підприєм-ницького ви-

користання рекультивованих земель можуть 

базуватись на результатах відповідних про-

ектів, які вже були реалізовані в інших краї-

нах та показали свою інвестиційну приваб-

ливість. 

Кожен суб’єкт здійснює характерну 

для нього діяльність стосовно відновлення 

та відповідає за її результати. Наприклад, 

використання застарілого обладнання або 

неефективних технологічних схем відпра-

цювання родовищ призводять до втрати ко-

рисних копалин, високої матеріалоємності 

та енергоємності виробництва, що загалом 

позначається на обсягах виробничих витрат, 

доходах, розмірі екологічного збитку. Впро-

ваджуючи більш ощадні технологічні рі-

шення гірничодобувні підприємства змен-

шують масштаби та кошторисну вартість 

робіт з відновлення порушених земель 

[23].Вихідним положенням моделі підпри-

ємницького використання відновлених зе-

мель  є вимоги до гірничодобувного підпри-

ємства стосовно відновлення порушеної те-

риторії, що забезпечується процесами ліцен-

зування його діяльності та державного моні-

торингу усунення супутніх негативних еко-

логічних екстерналій. До процесів управлін-

ня відновленням можуть залучатись також 

інші суб’єкти, наприклад приватний бізнес 

визначатиме доцільні характеристики від-

новлених земель та частково фінансувати 

відповідні роботи з огляду на перспективи 

нових підприємницьких проектів. Вагомим 

важелем забезпечення ефективності приро-

доохоронної діяльності є моніторинг місце-

вою громадою виконання природоохорон-

них програм та використання відповідних 

місцевих видатків [24]. Складність реалізації 

управлінських функцій з боку місцевої гро-

мади та приватного бізнесу обумовлена не 

лише різноманітністю інтересів та вмотиво-

ваності, але й рівнем соціальної, а в деяких 

випадках, політичної ініціативи суб’єктів 

[25] щодо збереження природного потенціа-

лу території для економічного розвитку міс-

цевої громади. 
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Рис. 1. Модель підприємницького використання земель як ресурсу сталого економічно-

го розвитку місцевих громад (розроблено авторами) 

 

Регулювання процесу поводження з 

порушеними землями пропонується здій-

снювати з урахуванням наступних стратегій: 

І. Припустимі стратегії –

забезпечення стану відновлених територій, 

придатного для подальшого господарського 

використання: 

– формування характеристик території 

наближених до її природного стану; 

– формування нових характеристик те-

риторії (ландшафтний дизайн, утворення 

водоймища); 

ІІ. Неприпустима стратегія – відмова 

від виконання рекультиваційної програми: 

повне або часткове невиконання робіт з від-

новлення порушених територій (земель). 

ІІІ. Виняткова стратегія – цілеспря-

моване виокремлення території з площ, дос-

тупних для загальногосподарського вико-

ристання (утворення полігону для збере-

ження небезпечних відходів, які не підляга-

ють утилізації). 

Розподіл стратегій на припустимі та 

інші зроблений на підставі розуміння сут-

ності сталого розвитку, що також дозволяє 

сформулювати загальні умови відновлення 

порушених територій: 

− безпечність або мінімізація ризиків 

для людей та біоти; 

− відсутність або мінімізація нега-

тивного впливу на інші ресурси довкілля. 

За умов банкрутства гірничого підпри-

ємства або інших обставин, які унеможлив-

люють виконання робіт з відновлення тери-

торії, відповідальність за здійснення цих 

процесів перекладається на державні струк-

тури. Отже, держава, її спеціалізовані орга-

нізації повинні мати достатній потенціал для 

ефективного виконання відновлювальних 

робіт. Наведена подвійна відповідальність за 

стан порушених територій створює більш 

усталене підґрунтя для переходу до етапу 

підприємницького використання ресурсів 

цих територій оскільки не перекладає тягар 

технологічних та фінансових рішень на за-

Гірничодобувне 

підприємство 

Місцева грома-

да. 

Приватний біз-

нес 

Держава 

Підприємницька активність 

стосовно використання 

відновлених територій в 

рекреаційних, культурних 

освітніх та інших проектах 

Видобувна діяльність 

Закриття підприємства Відновлена  терито-

рія (землі): 

– наближений до при-

родного стан; 

– безпечність для лю-

дей та біоти; 

– відсутність негатив-

ного впливу на інші 

ресурси довкілля 

Економічний розвиток, 

екологічні екстерналії 

Ліцензування діяльності 

Моніторинг закриття 

Контроль поточного відно-

влення земель 

Суб’єкт Процес Результат 

Економічний розвиток. 

Сталий розвиток. 
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сновників/інвесторів нових проектів. Отже, 

можна розрізняти підготовку загальну під-

готовку території (відновлення) та специ-

фічну – формування нових властивостей 

відповідно до підприємницького проекту. В 

цьому випадку важливим є визначення рівня 

відновлення території, зокрема пропонуєть-

ся застосовувати розуміння стану земель 

(території), мінімально придатного для 

підприємницького використання (усунення 

основних негативних екстрналій, формуван-

ня сталої екосистеми). Інші заходи з віднов-

лення території буде виконувати зацікавлена 

сторона (підприємець), яка планує викорис-

тання цієї території. Тому, відновлена тери-

торія до узгодженого  мінімального придат-

ного стану є ресурсом в нових підприєм-

ницьких проектів, а їх засновниками та ін-

весторами можуть бути різні суб’єкти з на-

ведених вище груп.  

В контексті рівня відновлення пору-

шеної території розглянемо інвестиційну 

привабливість нових підприємницьких про-

ектів (рис. 2). Мінімально придатний рівень  

відновлення території (загальна підготовка 

території, точка  Вз) забезпечується відпо-

відними інвестиціями (Із) та формує траєк-

торію (АВ). Точка (А) позначає початок ви-

конання робіт з відновлення порушеної те-

риторії, а точка (В) – завершення виконання 

робіт з відновлення порушеної території 

гірничодобувним підприємством або спеці-

алізованою організацією за державним за-

мовленням. Лише за цих результатів 

суб’єкти нового бізнесу будуть інвестувати 

грошові кошти (наприклад, ІП1) в специфіч-

ну підготовку порушеної території для   

формування її інших характеристик, необ-

хідних для реалізації альтернативних під-

приємницьких проектів Пі (П1,П2,…,Пі) в 

межах припустимих стратегій. 

Відрізок (ВП) – криві, яка характери-

зують ефективність інвестицій у в специ-

фічну підготовку порушеної території за  

рівнем їх використання в різних підприєм-

ницьких проектах. Зазначимо, що на вісі (У) 

відкладається загальна підготовка території 

(Вз), а після її виконання (т. В) – рівень ви-

користання відновленої території (ВПі) в 

підприємницькому проекті (завдяки додат-

ковим інвестиціям приватного бізнесу). 

 

 
Рис. 2. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємницьких проектів з вико-

ристанням відновлених земель (розроблено авторами). 

 

Відрізок (ВС) відбиває використання 

порушеної території за результатами її за-

гальної підготовки (без додаткових інвести-

цій). Точка (ПК) характеризує  критичні 

проекти, які корелюють з винятковою стра-

тегією: наприклад, використання деградова-
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ної небезпечної території місця для збері-

гання відходів. Відрізок (АР) свідчить про 

реалізацію неприпустимої стратегії та утво-

рення її наслідків (відрізок РВ), які змен-

шують ймовірність започаткування Пі про-

ектів (зміщення т. В до т. ВР). Оскільки т. Р 

– це зупинка (неповне) виконання робіт з 

відновлення порушеної території, то т. ВР – 

завершення виконання робіт з відновлення 

порушеної території підприємцем за власні 

грошові кошти (ІПР) у разі завершення за-

гальної підготовки території до рівня т. В. За 

умов необхідності здійснення роботи (РВ) 

інвестиційна привабливість нових проектів 

на основі використання порушених та від-

новлених (частково) земель буде низькою, 

що відповідно зменшить їх економічну   

оцінку інвестором, а місцева громада не бу-

де забезпечена природними ресурсами як 

економічними активами.  

Визначення, узгодження та досягнення 

рівня (т. В) розглядається як спільне завдан-

ня для всіх зацікавлених (відповідальних) 

сторін, що потребує налагодження ефектив-

них комунікацій для підготовки та реалізації 

відповідних проектів. 

Висновки. Стратегію щодо підприєм-

ницького використання відновлених земель 

треба формувати на підставі того, що інвес-

тиційна привабливість проектів прямо зале-

жить від повноти загальної підготовки зе-

мель (мінімально придатного рівня віднов-

лення). Неповне виконання робіт з віднов-

лення земель (загальна підготовка) призво-

дить до необхідності планувати та фінансу-

вати в більшому обсязі ці роботи за рахунок 

ресурсів підприємців, що знижує інвести-

ційну привабливість проектів та підприєм-

ницьку активність суб’єктів. Отже, еконо-

мічний розвиток місцевої громади не можна 

обмежувати лише періодом часу, коли здій-

снюється діяльність з видобутку корисних 

копалин. 

Напрямком подальших досліджень є 

визначення чинників та умов, які стимулю-

ють розвиток підприємницької діяльності 

місцевої громади на території гірничодо-

бувних регіонів з урахуванням потенціалу 

міжнародної економічної інтеграції країни. 
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СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ 

ОБЩИН  

В. А. Шаповал, к. э. н., доцент,  Т. Н. Мормуль., к. т. н., доцент,  

ГВУЗ «Национальный горный университет» 

 

В статье исследован международный опыт стратегического управления восстановлен-

ными землями в контексте экономического развития местных общин горнодобывающих ре-

гионов. Проанализирована регуляторная практика денежного обеспечения восстановления 

территории после завершения горнодобывающих работ. Осуществлена систематизация аль-

тернативных направлений использования восстановленных земель в разных странах. Пред-

ложена модель процесса предпринимательского использования восстановленных земель как 

ресурса устойчивого экономического развития местных общин, а также теоретический под-

ход к обоснованию инвестиционной привлекательности восстановленных земель. 
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The international practices of reclamated land use in the context of economic development of 

local communities of mining regions are studied. Regulatory practices of financial support to re-

claim territories after completion of mining operations are analyzed. Alternative tendencies to use 

reclamated land in different countries are systemized. A model for the process of entrepreneural use 

of land as a resource of sustainable economic development of local communities is proposed, as 

well as theoretical approach to substantiate the investment attractiveness of the reclamated land.   
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