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 Методологія дослідження. Одержані результати базуються на 

застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів: аналізу та синтезу – при 

визначенні проблеми, опрацюванні наукової літератури та узагальненні 

результатів дослідження; статистичного – при формуванні та обробці вихідної 

інформаційної бази; графоаналітичного – при встановленні взаємозв’язків між 

організаційно-технологічними та економічними показниками проектування й 

експлуатації сировинної бази. 

 Результати. Визначено фактори накопичення обсягів недовиконаних 

розкривних робіт у кар’єрах та встановлено динаміку їх утворення. 

 Запропоновано методику розрахунку заборгованого розкриву на підставі 

порівняння фактичних та проектних показників режиму гірничих робіт. 

Встановлено взаємозв’язок між поточними обсягами відхилення розкривних 

робіт та співвідношенням коефіцієнтів розкриву за первісним та діючим 

проектами. 

 Розроблено методику визначення інвестиційних потреб комбінатів для 

приведення показників експлуатації родовищ до проектних або нормативних 

значень, яка містить основні напрямки реалізації інвестицій, а саме: 

організаційні, технологічні, інноваційні та мінерально-сировинні. 

 На основі одержаних результатів надано конкретні рекомендації щодо 

коригування проектів з метою підтримки сировинної бази шляхом приведення 

умов експлуатації родовищ до проектних вимог. 

 Новизна. Вперше обґрунтовано та запропоновано визначати обсяги 

реальних інвестицій на підтримку сировинної бази комбінатів на основі 

накопичених обсягів заборгованих розкривних робіт. 

 Практична значущість. Запропонований методичний підхід дозволяє 

визначати поточні обсяги інвестиційних вкладень на усунення диспропорцій, 



що виникли за попередні роки між проектними та фактичними показниками 

режиму гірничих робіт у кар’єрах.  
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база, режим робіт, виробнича потужність, інвестиційна підтримка. 
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