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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
систематизації – при визначенні витрат гірничодобувного підприємства на відведення земель
під розробку родовища; наукового узагальнення – для з’ясування економічної сутності
критеріїв оцінювання ефективності землезбереження; формалізації – для моделювання
критеріїв оцінки ефективності гірничотехнічної рекультивації; дисконтування – при
приведенні грошових потоків до початкового моменту відведення земель.
Результати. Запропоновано критерії оцінки землезбереження на основі показників
економічної ефективності відновлення порушених земель, рівня збереження грошової оцінки
природних ресурсів та строку окупності

витрат на рекультиваційні роботи. Виконано

спільну оцінку за цими критеріями за допомогою інтегрального коефіцієнту економічної
ефективності землезбереження, який відображає

розміри, ступінь і характер порушення

природних земель, їх наступного відновлення й використання по всіх технологічних об'єктах
кар’єру.
Розроблено методичні засади розрахунку збитковості гірничодобувного підприємства
від відтворення порушених земельних ресурсів, які передбачають зрушення в часі між його
витратами на відведення природних земель та рекультивацію порушених земель й доходами
від повернення рекультивованих земель. Встановлено, що витрати на відновлення земної
поверхні, порушеної відкритими гірничими розробками, обумовлені значною мірою напрямом
наступного використання відновлених земель, що визначається їхнім бонітетом.
Новизна. Узагальнено та систематизовано складові елементи та вихідні дані для
розрахунку економічної ефективності землезбереження при відкритій розробці родовища, які
відбивають ціноутворення на природні та рекультивовані землі на засадах земельної
реформи, що здійснюється сьогодні в Україні.
Практична значущість. Обґрунтовано економічні передумови забезпечення певного
балу родючості техногенних ґрунтів у взаємозв’язку з витратами на гірничотехнічну
рекультивацію, які зумовлюють збитковість підприємства. Для марганцевих кар’єрів ОГЗК
інтегральний коефіцієнт економічної ефективності землезбереження становить -0,57, що
свідчить про збитковість рекультивації відпрацьованих земель, здебільшого, унаслідок
незначної площі земельних ділянок, повернутих за сільськогосподарським напрямом
використання.
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