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КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ДИНАМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ МІНЕРАЛЬНО-
СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ 
 

Запропоноване часткове визначення доступності. Показані нові підходи 
визначення доступності корисних копалин. Наведена доступність окре-
мого об'єму запасів міді на різних стадіях освоєння родовища, приведена 
схема для оцінки динамічної доступності ресурсів.  
Ключові слова: доступність, мінерально-сировинні ресурси, суспільство 
– мінеральні ресурси.  
 

Предложенное частичное определение доступности. Показаны новые по-
дходы определения доступности полезных ископаемых. Приведенная до-
ступность отдельного объема запасов меди на различных стадиях освое-
ния месторождения, и приведена схема для оценки динамической досту-
пности ресурсов. 
Ключевые слова: доступность, минерально-сырьевые ресурсы, общество 
– минеральные ресурсы. 
 

The partial definition of accessibility is proposed. The new approaches, which 
detect the availability of minerals, are presented. The availability of separate 
volume stocks of copper at various stages of field development are considered, 
a scheme for evaluating the dynamic availability of resources is presented. 
Keywords: accessibility, mineral resources,  society - mineral resources. 

 

В американській практиці оцінки мінерально-сировинних ресурсів вико-
ристовується термін доступності. Проте, не дивлячись на тривалий досвід 
оцінки доступності ресурсів, гірничим бюро США так і не було дано визна-
чення цього поняття, і не був запропонований кількісний критерій оцінки до-
ступності.  
Оскільки поки не було введено чіткого наукового визначення доступності 

ресурсів, чіткі межі цього поняття достатньо розмиті. 
Розробка критерію доступності мінерально-сировинних ресурсів була 

заснована на наступному визначенні даного поняття: ДОСТУПНІСТЬ – це 

властивість системи «суспільство – мінеральні ресурси», що характери-

зує можливість ефективного їх використання на основі досягнутого тех-

нологічного рівня [1]. 
Кількісною мірою доступності є відношення фактичної ціни товарного 

продукту (Цф) до його розрахункової ціни (Цр), що забезпечує беззбиткове 
видобування і переробку мінеральної сировини: 
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Рішення про використання ресурсів приймається при значеннях показника 

доступності, що перевищують одиницю. В деяких випадках, наприклад, для 

стратегічно важливих видів сировини або, враховуючи соціальні фактори, 

можуть прийматися рішення про розробку недоступних запасів. 

У системі «суспільство – мінеральні ресурси» фактична ціна характеризує 

потребу в даній сировині та його дефіцитність, тобто, відображає допустимі 

для суспільства витрати на видобуток та використання сировини. В якості 

фактичних можуть бути використані ціни на світових сировинних ринках. 

При отриманні з оцінюваних запасів декількох товарних продуктів фактична 

ціна може бути розрахована як середньозважена [1]. 

Стан конкретних запасів, їх якість, особливості залягання та розташу-

вання враховуються розрахунковою ціною. Розрахункова ціна характеризує 

мінімальну ціну товарного продукту, при якій приймається рішення про роз-

робку і використання даних запасів. Наприклад, якщо рішення про початок 

освоєння родовища ухвалене за критерієм чистого дисконтування доходу і 

допустимої окупності первинних інвестицій за нормативних або прийнятних 

для надрокористувача термінів, а після будівництва підприємства виявилось, 

що проектні показники ефективності та терміни окупності не забезпечують-

ся, то запаси все одно розроблятимуться і використовуватимуться, якщо чис-

тий прибуток позитивний [2]. 

Відповідно до цього підходу, для розкритих запасів поточні витрати не 

включають витрати на виїмку скриши, а для запасів готової продукції врахо-

вуються тільки витрати на відвантаженням, транспортуванням, митні збори і 

так далі. При складних і багатостадійних технологічних процесах отримання 

товарної продукції для визначення майбутніх витрат можуть бути використа-

ні методи функціонально-вартісного аналізу [6]. 

Підхід, заснований на обліку тільки майбутніх витрат і поширюваний на-

віть на експлуатаційні запаси різного ступеня готовності і склади готової 

продукції, на наш погляд, виправданий. В процесі просування запасів корис-

них копалини від надр до мінерально-сировинних ринків змінюється не тіль-

ки їх стан, але у багатьох випадках і їх власник. При цьому витрати нового 

власника на придбання сировини, що знаходиться в різному стані, не обов'яз-

ково відповідають його реальній вартості. Яскравим прикладом тому були 

процеси приватизації власності в Україні та Росії [3]. 

В якості умовного прикладу в таблиці показана зміна доступності окре-

мого об'єму запасів міді залежно від зміни розрахункової ціни на різних ста-

діях видобутку і переробки. 
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                                                                                                                                                                              Таблиця 
Доступність окремого об'єму запасів міді на різних стадіях освоєння родовища 

№ 
Момент оцінки доступ-

ності запасів 
Види прогнозуючих витрат 

Розрахун-
кова ціна, 
дол./т 

Фактична 
ціна мета-
лу, дол./т 

Доступ-
ність 

1 2 3 4 5 6 

1 
Після завершення  
пошуків і оцінки  

родовищ 

Витрати на геологорозвідувальні роботи і про-
ектування, капітальні вкладення на розвиток 
інфраструктури і будівництво підприємства, 
додаткові капітальні витрати, поточні витрати 
на розробку і збагачення руди, витрати на тра-
нспортування концентрату, плата за плавку, 
податки, митні збори, витрати по торгових 
операціях і транспортування металу 

2174 2250 1,03 

2 
Перед початком  

будівництва гірничого 
підприємства 

Види витрат, вказані в попередньому рядку, за 
винятком витрат на геологорозвідувальні ро-

боти і проектування 
2011 2250 1,12 

3 
Після закінчення  

будівництва гірничого 
підприємства 

Види витрати, вказані в попередньому рядку, за 
винятком капітальних вкладень на розвиток ін-
фраструктури і будівництво підприємства 

1653 2250 1,36 

4 
За рік до початку видо-
бутку окремих об’ємів 
корисної копалини 

Види витрат, вказані в попередньому рядку, за 
винятком частини додаткових капіталовкладень 

1169 2250 1,92 
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                                                                                                                                                        продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

5 
У рік видобутку даного 

об'єму запасів 

Поточні витрати на видобуток і збагачення 

руди, транспортування концентрату, плата за 

плавку, податки, митні збори, витрати по то-

ргових операціях і транспортування металу 

1084 2250 2,08 

6 

Після виконання розк-

ривних робіт для  

даного об’єму запасів, 

готових до видобутку 

Види витрат, показані в попередньому рядку, 

за виключенням витрат на розкривні роботи 
807,3 2250 2,79 

7 
Після вилучення 

об’ємів руди із надр 

Види витрат, зазначені в попередньому 

рядку, за виключенням витрат на видобу-

вні роботи 

707,3 2250 3,18 

8 

Після збагачення руди 

і отримання  

концентрату 

Текучі витрати на транспортування кон-

центрату, витрати на розплавлення, пода-

тки, митний збір, витрати по торгівельним 

угодам і транспортування металу 

633,8 2250 3,55 

9 

Після транспортування 

концентрату і виплавки 

металу 

Податки, митний збір, витрати по торгіве-

льним угодам і транспортування металу 
221,8 2250 10,14 
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Оскільки стан і якість запасів корисної копалини змінюються в технологі-

чному процесі (руда, концентрат, метал), розрахункова ціна і доступність ви-

значалися на тонну металу. Приведені в таблиці моменти оцінки вибрані до-

вільно, а враховані види витрат, являються майбутніми витратами і можуть 

істотного відрізнятися для різних технологічних процесів. 

У загальному вигляді розрахункова ціна може бути визначена за рівнян-

ням 
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де Т – термін освоєння родовища, років;  

t – рік освоєння;  

τ – рік оцінки доступності запасів, τ≤t;  

Pt – об'єм оцінюваного запасу металу, видобутого в t-ому році, освоєння, т;  

Црtτ – розрахункова ціна оцінюваного запасу металу, видобутого в t-ому 

році освоєння, на момент оцінки τ, дол.;  

Сt – поточні витрати, необхідні для отримання товарної продукції, дол.;  

Ht – сума податків, що сплачуються в t-ому році, дол.;  

і – ставка дисконтування для приведення рівномірних витрат до одного 

моменту оцінки τ;  

Кt, – капітальні вкладення в t-ому році, дол. 

Перша частина рівняння (2) є приведеною до моменту оцінки (τ) чистий 

прибуток, що отримується від реалізації одиниці товарної продукції. Друга 

частина характеризує приведені до моменту оцінки (τ) капітальні вкладення 

за період від τ до t, віднесені до товарної продукції, що отримується із запасів 

руди за період від t до Т. Якщо визначається розрахункова ціна для частини 

залишкових запасів родовища, то перше рівняння (2) і капітальні вкладення 

підсумовуються від моменту оцінки τ до моменту закінчення розробки родо-

вища Т [4].  
Ціни на мінеральну сировину формуються в результаті дії багатьох чин-

ників: попиту і пропозиція продукції, наявність монополій, фази життєвого 

циклу продукту, норми реалізації продукції; об’єми запасів на товарно-

сировинних біржах, курси національної та інших валют тощо. 

Критерії ухвалення рішення про розробку і використання запасів і ресур-

сів залежать від стадій освоєння запасів і ресурсів та ступеня їх готовності до 

використання. Тому способи визначення розрахункової ціни різні, проте всі 

вони засновані на обліку майбутніх витрат, оскільки саме ці витрати дозво-

ляють оцінювати ступінь готовності запасів до використанню і враховуються 

при ухваленні рішення про продовження розробки родовища [5]. 

(2)
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Рисунок. Схема для оцінки динамічної доступності мінерально-сировинних ресурсів 
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