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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ  

 

Доведено, що інвестиції є основним фактором розвитку вугільної галу-

зі. Запропоновано до реалізації інвестиційний проект з підготовки й ві-
дробки нових виїмкових полів. Доведено його практичну доцільність. 

Сформульовано етапи планування інвестиційних проектів.  

Ключові слова: інвестиційна стратегія, вугільна галузь, шахта, отри-

мання прибутку, конкурентоспроможність, нове обладнання, план роз-
витку, розподіл коштів, держпідтримка.  

 

Доказано, что инвестиции являются основным фактором развития 

угольной отрасти. Предложено к реализации инвестиционный проект 

по подготовке и отработке новых выемочных полей. Доказано его 

практическую целесообразность. Сформулированы этапы планирова-

ния проектов.  

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, угольная отрасль, шахта, 

получение прибыли, конкурентоспособность, новое оборудование, план 

развития, распределение средств, господдержка. 

 

It is proved to that investments are the basic factor of development coal  

industry. An investment project is offered to realization from preparation 

and mine new fields coulisses. Its practical expedience is proved to. The 

stages of planning of investment projects are formulated.  

Keywords: investment strategy, the coal industry, mine, profits, 

competitiveness, new equipment, development plan, allocation of funds, 

state support. 

 

Кошти, призначені для інвестування, у вугільній галузі виступають у 

формі засобів. Крім того, інвестиції можуть здійснюватися у натурально-

речовинній (машини, устаткування, технології) і змішаній формі.  На рівні 

окремо взятої шахти інвестиції є основою для здійснення політики розши-

реного відтворення, прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення 

якості й забезпечення конкурентоспроможності вугілля. На рівні галузі ін-

вестиції сприяють структурній перебудові економіки й збалансованого роз-

витку всіх шахт, створенню необхідної сировинної бази промисловості, ро-
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звитку соціальної сфери, рішення проблем енергонезалежності країни, про-

блем безробіття, охорони навколишнього середовища й та ін.  

На макрорівні інвестиції є основою для здійснення політики розширено-

го відтворення у вугільній галузі, прискорення науково-технічного прогре-

су, поліпшення якості й забезпечення конкурентоспроможності вітчизняно-

го вугілля, структурної перебудови економіки галузі й збалансованого роз-

витку всіх вхідних у неї шахт, створення необхідної сировинної бази. 

Проблемі управління інвестиціями присвячено багато сучасних науко-

вих досліджень. Серед основних з них слід окремо виділити роботи          

В.І. Полтавця [1], О.Г. Вагонової [2], Ю.А. Гусєва [3], Ф.І. Євдокимова [4] 

та ін. У роботах [5; 6] справедливо стверджується, що інвестиції в основний 

капітал визначають перспективу розширеного відтворення й інноваційного 

розвитку економіки вугільної галузі. Тому одним з найважливіших факто-

рів переходу до періоду економічного росту й фундаментальної структурної 

перебудови економіки вугільної галузі  є розвиток внутрішньогалузевої ін-

вестиційної діяльності.  

Інвестиційна активність у вугільній галузі у вирішальній мірі визнача-

ється можливостями й поведінкою приватних інвесторів, однак велика роль 

в цьому і державного співробітництва. Проблема формування інвестиційної 

активності залишається відкритою а зараз.  

Ціллю статті є розробка алгоритму оцінки доцільності вкладання інвес-

тицій у розвиток виробничої потужності вугледобувного підприємства.  

Проект плану виробничо-господарської діяльності шахти починають 

розробляти за 5 - 6 місяців до початку планованого року, остаточний план 

повинен бути затверджений за 1,5-2 місяці.  Проект довготривалого плану 

розвитку шахти складається на основі отриманих від міністерства завдань 

за основними показниками, виробничої потужності, плану розвитку гірни-

чих робіт і основних технічних напрямків розвитку, а також на основі ана-

лізу виконання плану поточного року [7; 8]. Розгорнутий річний план за 

всіма показниками розробляється після розгляду проекту та затвердження 

міністерством основних  техніко-економічних показників. Остаточним рі-

шення щодо прийняття плану є наявність (або відсутність) зацікавленого 

інвестора.  

Згідно з думкою, яка висвітлена у роботах [9; 10], своєчасна перебудова 

виробництва на шахті в сучасних умовах, в принципі, неможлива, оскільки 

видобуток вугілля здійснюється за планом, узгодженим з Міністерством, із 

заздалегідь відомою величиною попиту у покупців. Крім того, оскільки ви-

добуток вугілля відноситься до типу виробництва з ситуацією, практично 

немінливою: з року в рік однією ж технологією, номенклатурою, система 

контролю вже є сформованою та відпрацьованою, а значить і досить ефек-

тивною в умовах цього виробництва. 

Сучасні вугледобувні підприємства України у більшості є збитковими. 

Виконане нами дослідження свідчить, що навіть на збиткових шахтах мож-
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ливе отримання прибутку за рахунок підготовки й відробки нових виїмко-

вих полів. Представимо сутність запропонованого нами інвестиційного 

проекту, який було розроблено для ДП «Шахтоуправління «Південнодон-

баське №1».  

Назва та статус інвестиційного проекту: «Технічне переоснащення підп-

риємства у 2012 р – 2017р.»  Основним  ринком збуту продукції являються 

теплоелектростанції. У 2012 році планується реалізувати 510,5 тис. т товар-

ної вугільної продукції, а починаючи з 2015 року не менше 850,0 тис. т на 

рік, з середньою ціною 606 грн/т. Зазначимо, що дана ціна є значно меншою 

за ринкову, але в наших розрахунках ми виходили саме з неї з метою запо-

бігання високого рівня ризику.  

Строк реалізації проекту: 2012 – 2017 рр. термін використання основно-

го обладнання, що планується закупити – до повної амортизації, з повтор-

ним використанням після кап. ремонту. Розкриємо ситність розрахованих 

фінансових показників реалізації проекту.  

Загальна вартість проекту складає 842,7 млн грн, у тому числі з розбив-

кою за  роками його реалізації (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Загальна вартість проекту з розбивкою за  роками його реалізації, млн грн 

Рік   2012  2013  2014 2015  
201

6  
2017 

Інвестиції 326,8 159,8 136,1 110,0 48,4 61,6 

 

На цей час на підприємстві в роботі знаходяться два очисних вибої. В 

листопаді 2011 року буде введена в експлуатацію 61 східна лава пл. С10
2
. 

Прохідницькими роботами готуються три видобувні ділянки, дві з яких бу-

дуть введені в роботу в цьому році. Але із-за відсутності обладнання шахт-

ного фонду, та власних коштів, придбання нового обладнання для очисних 

вибоїв неможливе без залучення фінансових ресурсів.  

Інвестиційний проект передбачає здійснення заходів з технічного пере-

оснащення очисних та підготовчих вибоїв, а також модернізацію стаціона-

рного обладнання, для забезпечення стабільного розвитку ДП «Шахтоупра-

вління «Південнодонбаське№1», що допоможуть вивести підприємство на 

рівень беззбитковості за рахунок: 

1.  Збільшення обсягу видобутку вугілля у період з 2011 р. по 2014 р. рік 

в середньому на 100 тис. т на рік., та починаючи з 2015 р. вивести шахту на 

рівень проектної потужності.  

2.  Покращення якості видобуваємого вугілля в 2016 р., порівняно з                 

2010 р.  на 6,6%, за рахунок введення до дії очисних вибоїв оснащених 

сучасною технікою.  

3.  Збільшення обсягів  проведення гірничих виробок, для своєчасного 
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забезпечення фронту очисних робіт.  

4.  Збільшення обсягу товарної продукції на 459 тис. тонн. 

5.  Збільшення вартості реалізації товарної продукції на 387,8 млн грн.  

6.  Отримання чистого прибутку у починаючи з 2013 року. 

7.  Зменшення собівартості товарної вугільної продукції на 438,29 грн на 

тонну.  

8. Зниження витрат на транспортування та переробку готової вугільної 
продукції за рахунок реконструкції збагачувальної установки на 39,5 млн 

грн щорічно. 

9. Термін окупності залучених коштів на технічне переоснащення 6 років  

Обсяг видобутку вугілля за 2011 рік становить 661,1 тис. т. Це менше 

виробничої потужності на 238,9тис. т. Однією з причин такої роботи підп-

риємства є те, що в очисних вибоях працює техніка яка виробила свій ре-

сурс. Тому, починаючи з 2012 року, після технічного переоснащення очис-

них вибоїв, фактичний видобуток по шахті буде збільшуватися, а вже у 

2015 році підприємство вийде на рівень проектної потужності. 

Для реалізації плану інвестиційного проекту у 2012 р. – 2017 р. на підп-

риємстві необхідно виконати ряд основних заходів  

1) технічне переоснащення (обладнання сучасною технікою) очисних 

вибоїв; 

2) технічне переоснащення (обладнання сучасною технікою) 

підготовчих вибоїв; 

3) модернізація стаціонарного обладнання підйомів та стволів; 

4) модернізація локомотивного транспорту та розширення лінії 

конвеєрного транспорту; 

5) модернізація системи водовідливу шахти; 

6) модернізація системи електропостачання підприємства; 

7) розкриття пласта С6
1
 та реконструкція збагачувальної установки; 

Після реалізації вказаних заходів у 2017 році очікується отримати нові, 

покращені виробничо-технічні результати підприємства порівняно з 2011 

роком: 

8) підвищення навантаження на вибій  до 1000 т/добу; 

9) збільшення видобутку по шахті на 538,9 тис. т; 

10) зниження зольності вугілля на 6,6%; 

11) збільшення швидкості проведення виробок до 250 м/міс; 

12) зменшення трудомісткості робіт при проведенні виробки 

13) збільшення продуктивності праці прохідників на 0,62 м/міс 

14) своєчасне забезпечення матеріалами підготовчих та виїмкових 

дільниць 

15) модернізація стаціонарного обладнання і системи 

електропостачання та безпечне їх використання. 

16) безпечне функціювання системи водовідлива; 

17) можливість виїмки вугілля по пл.С6
1
 з запасами 16,61 млн.т. 
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Характеристику очисних вибоїв, що плануються вести в роботу у       

2014 р., представлено у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Характеристика очисних вибоїв, що плануються вести в роботу згідно  

з програмою інвестиційного проекту  

Показники 
Одиниця 

виміру 

Найменування лав 

51 східна 

лава  

пл. С10
2 

67 східна 

лава  

пл. С13 

10 західна 

лава  

пл. С18 

Потужність пласта м    

а) геологічна  1,08 0,73 0,8 

б) та, що виймається  1,15 1,15 1,15 

Кут падіння пласта град 6-8 6-8 6-8 

Система розробки  стовбова стовбова стовбова 

Характеристика порід      

а) стійкість покрівлі  Б2 л.к.Б1 Б2  Б3 

б) стійкість ґрунту  П2 П2 П2 

в) осідання основної покрівлі   А2 А2 А2 

Об’ємна вага вугілля т/м3 
1,23 1,23 1,23 

Опірність вугілля різанню кН/см 2,6 2,6 3,6 

Промислові запаси виїмкового по-

ля 

тис. т 352 290 455 

Довжина лави м 200 200 240 

Довжина виїмкового поля м 1000 1400 1080 

Тип механізованого кріплення  1КД-90 1КД-90 1КД-90 

Тип виїмкового комбайна   УКД-

200-250 

УКД-

200-250 

УКД-

200-250 

Тип вибійного конвеєра  СП-26У СП-26У СП-26У 

Вид транспорту вугілля від лави 

(тип конвеєра) 

 СП-26 СП-26 СП-26 

Проектні показники після освоєн-

ня нової техніки: 

    

а) навантаження на вибій за добу т/добу 1000 800 1100 

б) зольність рядового вугілля  % 29,4 32,2 32,2 

Дата вводу лави до експлуатації  червень серпень жовтень 

У таблиці 3 представлено характеристику очисних вибоїв, що плану-

ються вести в роботу у 2015 р. 

Враховуючи середньорічний видобуток вугілля по шахті, прогнозуємі 

втрати вугілля біля ціликів та геологічних порушень цих запасів вистачить 

на 10 років роботи шахти. У зв’язку з тим, що пласти зближені, в одному 

блоці неможливо відробляти одночасно лави на різних пластах, гірничі ро-

боти рознесені по шахтному полю в просторі та часі. Відробка пластів С1
3
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та  С1
1  
майже завершена, а інтенсивна відробка тільки пласту С10

2  
немож-

лива з вищевказаної причини.  

У зв’язку з цим для підтримки виробничої потужності шахти н рівні     

900 тис. т на рік необхідно підготувати до відробки західне та східне крила 

пласта С6
1
, який розташований на 86 м нижче за пласт С10

2
. Середня потуж-

ність пласта С6
1
 – 1,09 м, з кутом нахилу 60.  

З метою реалізації технічних рішень щодо розкриття та підготовки захі-

дного та східного крила  пласта С6
1
 програмою капітального будівництва до 

2017 року необхідно пройти 6 км гірничих виробок різного призначення. 

При цьому буде підготовлена до роботи 1 західна та 1 східна лави пл. С61. 

Таблиця 3 

Характеристика очисних вибоїв, що плануються вести в роботу  

 Показники 
Одиниця  

виміру 

Найменування лав 

1захід. лава пл. С6
1 

Потужність пласта м  

а) геологічна  0,8 

б) та, що виймається  1,15 

Кут падіння пласта град 6-8 

Система розробки  стовбова 

Характеристика порід    

а) стійкість покрівлі  Б2 л.к.Б1 

б) стійкість ґрунту  П2 

в) осідання основної покрівлі   А2 

Об’ємна вага вугілля т/м3 
1,23 

Опірність вугілля різанню кН/см 2,6 

Промислові запаси виїмкового поля тис. т 470 

Довжина лави м 200 

Довжина виїмкового поля м 1000 

Тип механізованого кріплення  1КД-90 

Тип виїмкової техніки  УКД-200-250 

Тип вибійного конвеєра  аналог    СП-26У 

Т(тип конвеєра  аналог  СП-26 

Проектні    

а) навантаження на вибій за добу т/добу 1000 

б) зольність рядового вугілля  % 29,4 

Дата вводу лави до експлуатації  серпень 

Роботи за проектом «Розкриття та підготовка пл. С6
1  
західного крила» 

виконуються  з березня 2011 року ВАТ «Донбасшахтобуд». Вже проведено              

169 метрів гірничих виробок, але бюджетне фінансування на продовження 

робіт не відкрито. Введення 1 східної лави планується в 2015 році, при  

цьому роботи по підготовці східного крила треба розпочинати вже в       

2012 році.   

На збагачувальній установці ДП «Шахтоуправління «Південнодонбась-             

ке № 1» переробляється вугілля марки ДГ із глибиною збагачення + 25 мм.  
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Інвестиційним проектом також передбачається «Реконструкція збагачу-

вальної установки шахти «Південнодонбаська № 1». З ВАТ «Дондіпро-

шахт» заключено договір на розробку цього проекту. Метою роботи з реко-

нструкції є вдосконалення технології збагачення вугілля на установці при 

знижені глибини збагачення до 6 мм, при зольності видобутого вугілля 20-

55%, для отримання товарної продукції з зольністю до 23%. 

За технічною характеристикою і конструкцією встановленого сепарато-

ра СКВП-32 не може забезпечити ефективне збагачення класу нижче 25 мм.  

Основними технічними рішеннями для зниження глибини збагачення до 

6 мм є такі: 

- класифікація рядового вугілля (встановлення нових грохотів); 

- збагачування (встановлення гідро циклонів для збагачування класу 6-

25 мм з отриманням концентрату зольністю 7-9% та відходів зольністю 75-

79%);  

- освітлення шламових вод (встановлення згущувача та згущувача-

освітлювача для тонких шламів); 

- обезводнення шламу (встановлення центрифуги).  

Виконання проекту дозволить знизити зольність товарного вугілля до 

23% за рахунок збільшення глибини збагачування с 25 мм до 6 мм вже у 

2012 році.  Виконання заходів, передбачених програмою капітального буді-

вництва до 2016 року, дозволить працювати шахтоуправлінню згідно вста-

новлених виробничих потужностей. Дані по капітальному будівництву на-

ведені у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Дані по капітальному будівництву, передбачених інвестиційним  

проектом 

Найменування 

об’єкта 

Роботи, які 

необхідно 

провести 

Загальна вартість необхідних капітальних вкладень, 

тис. грн 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всього 

 «Розкриття та 

підготовка 

пл.С6
1
» 

Проведення 

гірничих ви-

робок 

23566 23566 24334 21176 - - 92642 

 «Гірничо-

капітальні ро-

боти»  

Будівництво 

надшахтних 

будівель, під-

йому, споруд 

та ін. 

16886 17026 23664 5700 5700 5700 74676 

«Реконструкція 

збагачувальної 

установки» 

Заміна заста-

рілого устат-

кування  

3140 10444 - - - - 13584 

РАЗОМ  43592 51036 47998 26876 5700 5700 180902 
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Обсяг товарної продукції було визначено з урахуванням щорічного збі-

льшення видобутку вугілля. Ціна на вугільну продукцію прийнята базова, 

згідно затвердженого фінансового плану на 2012 рік без урахування індек-

сів росту на наступні роки розрахункового періоду. Ставка дисконтування 

була прийнята у розмірі 16% річних, тому що саме під такі відсотки підпри-

ємство може отримати позику від банку або Міністерства.  Джерела та умо-

ви фінансування інвестиційного проекту такі:  

- власні кошти  263,1 млн грн; 

- залучені кошти, у тому числі під держгарантії 579,6 млн грн. 

Згідно з виконаними розрахунками строк окупності інвестиційного про-

екту складає 4,9 років (з 2012 р. по 2016 р.). 

У таблиці 5 представлено результати розрахунку виплати кредитних 

коштів. 

Таблиця 5 

Розрахунок виплати кредитних коштів,  тис. грн 

Показник  2012 2013 2014 2015 2016 Всього 

Отримання кредитів 55592 28806 16802   101200 

Погашення кредитів - - 17600 32950 50650 101200 

Погашення % за корис-

тування кредитом 

11118 16898 18765 13799 5597 66177 

Всього  погашено 11118 16898 36365 46749 56247 167377 

 

У результаті реалізації запропонованого інвестиційного проекту буде 

отримано також соціальний ефект: 

� кількість задіяних робочих місць 3330 чоловік у 2017 році; 

� підвищення ефективності та якості роботи працівників на 14,5 т/міс.; 

� підвищення техніки безпеки роботи;  

� впровадження нових технологій у виробництво.   

Висновки. 1. Фінансові залучення дозволять відновити  очисний фронт, 

покращити якість видобуваємого вугілля, збільшити добове навантаження 

на очисний вибій, та забезпечити виконання  встановлених завдань з видо-

бутку вугілля та проведення гірничих виробок. 2. Запропонований підхід до 

визначення ефективності реалізації інвестиційного проекту доцільно вико-

ристовувати на всіх збиткових шахтах вугільної галузі України, які мають 

певні запаси вугілля. Це дозволить суттєво скоротити збитки виробництва 

або отримати чистий прибуток.  3. У разі неотримання додаткового фінан-

сування підприємство не зможе збільшити виробництво товарної продукції, 

своєчасно не будуть введені очисні вибої, а також зменшиться кількість 

очисних вибоїв, які необхідні в роботі. 
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