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РОЛЬ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

З СИБІРСЬКИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ОКРУГОМ  
 
Розкрито роль кам’яного вугілля у зовнішній торгівлі України із Сибіром 

та показано значення окремих компаній в ній.  
The role of coal in international trade of Ukraine and Siberia are disclosed. 

The role of independent companies in this trade is explored. 
 
Вступ. Постановка проблеми. Хоч Україна і Сибірський федеральний 

округ (Російська Федерація) мають різні обсяги експорту (6,24 і 30,84) й 
імпорту (41,68 і 30,84 млрд дол. США у 2010 р.) [14; 16] та вони знаходяться на 
значній віддалі один від одного між їх господарськими суб’єктами відбувається 
жвава зовнішня торгівля. 

Не дивлячись на світову економічну кризу, що розпочалась у 2008 р. 
Україна продовжує залишатися одним з провідних зовнішньоторговельних 
партнерів Сибірського федерального округа. Якщо у 2008 р. Україна займала 
друге, то у 2010 р. лише п’яте місце в його зовнішньоторговельному обороті [9; 
16]. Її частка у даному економічному показнику цього федерального округа 
Росії скоротилась з 12,2 до 5,17% (розраховано за [9; 16]). Головним чином 
зменшився імпорт з України, переважно за рахунок скорочення закупівель 
підприємствами провідного регіону цього округа у зовнішній торгівлі – 
Красноярського краю. Частка України скоротилась в його імпорті з 4,2 % у 2007 
р. до менше одного відсотка у 2009 р. [1; 9].  

Переважно зовнішня торгівля між Україною і Сибірським федеральним 
округом відбувається у рамках поставок мінеральної сировини і продуктів її 
первинної переробки на підприємства експортоорієнованних галузей економіки 
Росії й України. Наприклад, у 2003 р. в Україну переважно вивозили з цього 
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федерального округа кам’яне вугілля і продукцію машинобудування, тоді як у 
ввозі першість займав оксид алюмінію, а також пек и кокс пековий [3]. 

Поставки переважно мінеральної сировини значною мірою викликані 
використанням залізничного транспорту у зовнішній торгівлі між Росією й 
Україною. При цьому, чим далі знаходиться суб’єкт федерації від західного 
кордону Росії, тим більша частка цього виду транспорту у 
зовнішньоторговельних поставках в Україну. Це викликано тим, що вартість 
перевезення масових насипних вантажів (у т.ч. й мінеральної сировини) на 
великі відстані набагато нижча, ніж доставка готової продукції 
машинобудування. Таким чином, великі відстані між Україною і Сибіром є 
головним стримуючим чинником у розвитку економічних зв’язків між їх 
підприємствами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській географічній 
науці питання експортної орієнтації підприємств країни, на скільки це відомо 
авторові, не були предметом спеціальних наукових досліджень, за виключенням 
публікацій самого автора. Також відсутні наукові публікації, присвячені 
географії зовнішньої торгівлі між Україною і Східним Сибіром. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Мета статті – 
вивчення ролі поставок кам’яного вугілля у зовнішній торгівлі між Україною і 
Сибірським федеральним округом Російської Федерації. 

Задачі роботи:  
1) визначення ролі кам’яного вугілля у зовнішній торгівлі між Україною і 

Сибірським федеральним округом; 
2) розкриття головних тенденцій таких поставок у рамках бізнес-груп; 
3) теоретичне узагальнення впливу зовнішньої торгівлі мінеральною 

сировиною на просторовий розвиток економіки.  
Матеріали і методи. У досліджені були використані данні з відкритих 

джерел, опубліковані в офіційних статистичних щорічниках Державного 
комітету статистики України, у спеціалізованих наукових фахових і галузевих 
журналах, збірниках наукових праць, на офіційних веб-сайтах. М е т о д и  
д о с л і д ж е н н я : описовий, порівняльний, дедуктивний, науковий апарат 
формальної логіки, математичний. 

Виклад основного матеріалу. В Україні й у Східному Сибіру видобуток і 
перероблення мінеральної сировини є головними галузями експорту (відповідно 
13,4 і 36,0% у 2010 р.) (розраховано за [14; 16]). В їх окремих регіонах, вона 
суттєво вище. Так, наприклад, частка кам’яного вугілля в експорті товарів 
Кемеровської обл. складає 75,8% (2009) [16]. Добувна промисловість є 
головним клієнтом їх залізничного транспорту. Не зважаючи на великі запаси 
корисних копалин, значна частина мінеральної сировини, що використовується 
в економіці України і Східного Сибіру, ввозиться закордону. У 2010 р. її імпорт 
склав відповідно 14,51 і 0,34 млрд дол. США (розраховано за [14; 16]). Таким 
чином, вони суттєво залежать від країн-постачальників окремих видів 
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мінеральної сировини. Частина таких поставок відбувається у рамках 
господарської політики міжнародних компаній Росії й України. 

Розкриємо на конкретних прикладах роль поставок кам’яного вугілля у 
зовнішній торгівлі між Україною і Сибірським федеральним округом. 

Ще у радянський період Україна ввозила кам’яне вугілля з Кузнецького 
басейну. Це було викликано тим, що, не зважаючи на зосередження в її надрах 
3,9% його світових запасів [15, с. 15], вітчизняна вугільна промисловість вже 
тоді була і залишається зараз збитковою. Така ситуація у галузі не пов’язана з 
умовами ведення господарства, що слались за незалежної України. Вже в 1967 
р. лише «11% шахт Донбасу були рентабельні», а це призвело до того, що лише 
за роки семирічки було надано з боку держави на покриття планових збитків від 
видобування кам’яного вугілля у цьому регіоні понад 5 млрд крб [12, с. 38]. 
Водночас у той самий рік з всього Державного бюджету Української РСР на все 
її народне господарство було виділено лише 4,8 млрд крб [7, с. 584]. Тому було 
економічно вигіднішим ввозити вугілля, особливо коксівне, на українські 
підприємства зі Східного Сибіру, де була найнижча собівартість його видобутку 
у кол. СРСР. 

В 1990 р. з Кузбасу було завезено в Україну 5,97 млн т кам’яного вугілля 
(30,48% всього вітчизняного імпорту вугілля), 4/3 якого були відправлені на 
коксування [11, с. 13]. Висока якість коксівного вугілля цього басейну і 
недостатній його видобуток в Україні стали причиною придбання української 
бізнес-групою «Донецьксталь» компанії з видобування коксівного кам’яного 
вугілля ВАТ «Угольная компанія “Зарєчная”» у Кузбасі (м. Полисаєво 
Кемеровської обл. РФ) – одного з головних постачальників цього виду 
кам’яного вугілля за кордон у Росії [6; 8]. Ця бізнес-група володіє в Україні: 
Ясинівським коксохімічним заводом і ВАТ «Макіївкокс» у м. Макіївка 
Донецької обл.; шахтою з видобутку кам’яного вугілля «Красноармійська–
Західна № 1» у смт Удачне м. Красноармійська Донецької обл. («займає до 20% 
внутрішнього ринку коксівного вугілля» [2, с. 42] і ВАТ «“Донецьксталь” – 
металургійний завод» у м. Донецьк. Її коксохімічні заводи виробляють 15,45% 
всього коксу України (2009) – 2,60 млн т (підраховано за [5, с. 58]). У 2010 г. ця 
українська бізнес-група контролювала 5,84% всього видобутку кам’яного 
вугілля у Кемеровській обл. (підраховано за [6]). При цьому слід враховувати, 
що понад 90% видобутого нею вугілля постачають за кордон [4]. Напроти, 
російський холдинг “Євраз”, «який володіє в Україні трьома коксохімами, 
постачає їх вугіллям за залишковим принципом, спрямовуючі основні 
сировинні потоки на свої головні активи у РФ: Західно-Сибірський, 
Новокузнецький і Нижнетагільський меткомбінати» [12, с. 52]. 

Як видно з наведених вище прикладів зовнішня торгівля коксівним 
кам’яним вугіллям і коксом переважно визначена господарською політикою у 
сфері забезпечення сировиною підприємств коксохімії і чорної металургії в 
Україні відповідних бізнес-груп. Підприємства з вуглевидобутку, що входять до 
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їх складу, повинні насамперед постачати свою продукцію на підприємства 
чорної металургії і коксохімії власної бізнес-групи. Лише після задоволення їх 
потреб, вони можуть продавати видобуте ними кам’яне вугілля на 
національному чи міжнародному товарному ринку. При цьому вони не мають 
права продавати його компаніям, що належать конкуруючим бізнес-групам, що 
змушені таким чином закупати кам’яне вугілля для своїх підприємств за 
кордоном. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Аналіз ролі поставок 
кам’яного вугілля у зовнішній торгівлі між Україною і Сибірським 
федеральним округом показав виразне домінування у них провідних бізнес-груп 
Росії і Україні. Чітка орієнтація на експорт продукції зумовлює велику 
залежність економічного становища експортоорієнтованих галузей від 
кон’юнктури на зовнішніх ринках. Це призводить до значних коливань у 
випуску продукції їх підприємствами, а також їх залежності від глобальної 
стратегії бізнес-груп. 

Наведені приклади поставок кам’яного вугілля між підприємствами 
України і Сибірського федерального округу виявили, що визначальним 
чинником в його постачанні закордон, є не економічний зиск від виробничої 
кооперації між територіально близько розташованими підприємствами гірничо-
металургійного комплексу (виробнича кооперація), а реалізація корпоративної 
політики бізнес-груп, для яких найважливішим є забезпечення власних 
підприємств гарантованими поставками відповідною сировиною і 
напівфабрикатами. Це викликано тим, що ці підприємства є кінцевими 
виробниками готової продукції гірничо-металургійного комплексу, яку вони 
переважно експортують. Таким чином, вони є головними в отриманні доходів 
бізнес-груп та їх безперебійна робота дозволяє розвивати інші види економічної 
діяльності. При цьому транспортні витрати не відіграють істотної ролі. 
Основною метою господарської діяльності бізнес-груп та їхніх підприємств є 
мінімізація власних витрат й утримання своєї частки на ринку відповідної 
продукції, а не розвиток регіонів будь-якого рангу. 

Це дозволяють нам стверджувати, що економіка Україна і Сибірського 
федерального округу набуває типові риси країни, що розвивається, включеної 
як напівпериферія у економіку-світ. Її просторовий розвиток описується теорією 
двошвидкісний національної економіки. Така теоретична модель передбачає 
утворення у країні (регіоні) двох різноякісних частин – розвиненої 
екоспортоорієнтованної (екзогенна економіка) і малорозвиненої (стагнуюча і 
депресивна периферія), що мало або взагалі не мають господарських зв’язків 
між собою у сфері саме матеріального виробництва. 

З точки зору економічної географії при подальшому розгляді ролі 
поставок мінеральної сировини у розвитку зовнішньої торгівлі між Україною і 
Сибірським федеральним округом доцільно акцентувати увагу на їх значенні у 
господарському розвитку окремих ареалів і центрів екзогенної економіки. 
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