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Якість менеджменту визначається за 
допомогою оцінки використання ресурсного 
потенціалу та управління доходами

RGI 2017 спрямований на:

підвищення глобальної поінформованості щодо прогалин в управлінні 
видобувної галузі;

заохочення створення глобального діалогу про ефективне управління у 
видобувній галузі;

забезпечення кращого вибору політики уряду, спираючись на 
використання достовірних та якісних даних.
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ІНДЕКС УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ (RGI) 2017

Вимірює та оцінює якість управління в нафтовій, газовій та 
гірничовидобувній галузях 81 країн світу, які багаті на ресурси або мають 
відповідний потенціал
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Індекс управління природними ресурсами (Resource Governance Index, RGI 2017) – не просто ще один з рей-
тингів, які дозволяють оцінити місце України серед країн світу в частині ефективності державної політики. 
Це зручний інструмент, який вимірює конкретні якісні прояви політик у сфері надрокористування, фіскаль-
ного менеджменту, бюджетного планування, фінансової звітності, управління державними компаніями, 
розкриття інформації, та багатьох інших, які складають основу належного урядування (good governance) 
щодо природних ресурсів.

Норвегія та Великобританія, через розробку вуглеводнів у Північному морі, мають значну частку видобувної промисловості в економіці. 
Законодавство з прозорості, сприятливі фіскальні правила, якість управління ресурсами роблять сектор вкрай привабливим для 
інвестицій, а ці країни - взірцем для реформ в Україні

RGI 2017 дав стуктуровану інформацію для оцінки слабких місць у сфері користування природними ресур-
сами, бюджетного планування, управління компаніями у державній власності та розкриття данних надро-
користувачів, в яких Україні варто надалі впроваджувати кращі світові практики.

Підготовку матеріалів здійснено в рамках проекту «Підвищення прозорості видобувної галузі шляхом сприяння розробки 
законодавства та адміністративних реформ в Україні» за підтримки Інституту з управління природними ресурсами (NRGI). Проект 
виконується aналітичним центром DiXi Group. Погляди чи твердження висловлені в документі не обов’язково відображають погляди 
Інституту з управління природними ресурсами.
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