УДК 330.3
ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ НА ВІДТВОРЕННЯ ПРИДАТНОСТІ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА У МІРУ ПОГЛИБЛЕННЯ
ВИДОБУВНОЇ ЗОНИ КАР’ЄРУ
В. І. Прокопенко, д. т. н., проф., ДВНЗ «Національний гірничий
університет», prokopenko_vasil@ukr.net
О. О. Тимошенко асп. ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
aatymosh@ukr.net
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: наукового узагальнення – при встановленні оцінки придатності
основних фондів до експлуатації; економіко-математичного моделювання – для
визначення обсягів інвестування розширеного відтворення засобів виробництва;
систематизації - для урахування впливу факторів на залишкову вартість
основних фондів.
Результати. Доведена можливість та доцільність інвестування коштів на
відтворення основних фондів за рахунок додаткового прибутку від реалізації
продукції, виробленої з багатої руди, що створює економічно вигідні умови для
відпрацювання запасів бідних руд. Це досягається шляхом розширеного
відтворення основних засобів, здатного підтримувати потужність кар’єру за
плановим обсягом та якістю руди, по мірі та за часом поглиблення зони
видобувних робіт.
Обґрунтовано стадії постійно відновлюваного циклу інвестиційної
діяльності гірничо-збагачувального підприємства, що виступає складовою
механізму формування інвестицій на відтворення засобів виробництва.
Запропоновано вартість відновлювальних заходів (ремонту, модернізації
та оновлення устаткування) розглядати, як компенсаційну залишкову вартість
основних засобів. Це дозволяє встановити суму інвестиційних коштів,
мінімально необхідних для підтримання потужності кар’єру.
Новизна. Удосконалено науково-методичні засади інвестування коштів
на відтворення основних фондів гірничо-збагачувального підприємства у міру
погіршення умов експлуатації родовища при поглибленні робочих горизонтів
кар’єру, що забезпечує більш повне вилучення з надр запасів рудної сировини.

Практична значущість. На прикладі Полтавського ГЗК оцінені можливості
комбінатів щодо накопичення прибутку від операційної діяльності для
розширеного відтворення основних засобів. Доведено, що комбінати зможуть
виділити потрібні інвестиційні кошти, якщо відпрацьовуватимуть запаси рудної
сировини із зниженням її якості.
Ключові слова: гірниче підприємство, інвестування, додатковий прибуток,
вартість основних фондів, фондовіддача, розширене відтворення.
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