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В статті розкриваються питання кількісної оцінки потенціалу вугільних шахт. Запро-
поновано модель управління ресурсним потенціалом шахти, яка складається з прямої задачі 
мінімізації виробничих витрат та зворотної задачі з пошуку дійсного співвідношення між ре-
сурсами в плані їх впливу на функціонал. Визначено можливості отримання підприємством 
додаткового прибутку за рахунок певного ресурсу за умови, що підприємство функціонує в 
оптимальному режимі з точки зору підтримки своєї потужності. 

Ключові слова: вугільна промисловість, вугільна шахта, ресурсний еквівалент вугіль-
ної шахти, управління ресурсним потенціалом вугільної шахти. 
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Постановка проблеми. В умовах су-
часної політики щодо інтеграції України до 
європейської спільноти особливої актуаль-
ності набуває проблема докорінної зміни 
економічного механізму управління вироб-
ничим потенціалом вугледобувних підпри-
ємств. Одним із шляхів вирішення цієї про-
блеми має стати регулювання ресурсного 
(сукупність ресурсів) еквіваленту окремих 
шахт.  Це стає можливим, якщо ринкові від-
носини, що формуються в економіці галузі, 
набувають логічного розвитку на рівні 
окремого підприємства. 

Однак, слід зауважити, що такий ме-
ханізм є дієвим лише за умови існування 
державної регуляторної політики, спрямо-
ваної на стимулювання скорочення витрат 
при видобуванні вугілля. У планово збитко-
вій вугільній галузі (понад 90 % українських 
шахт державної форми власності є збитко-
вими) складається зворотна картина – чим 
більше вугледобувне підприємство одержує 
збитків, тим більшає сума державної під-
тримки на покриття перевищення собівартос-
ті над ціною.  

Це призводить до значних зловживань, 
в результаті яких близько третини коштів 
державної підтримки використовувалось 
недоцільно, великі кошти  витрачались дер-
жавою на розрахунки за нелегально видобу-
те і неякісне вугілля. Треба також урахову-
вати і зовнішні несприятливі фактори і особ-
ливо ті, що пов’язані з діяльністю проросій-
ських сепаратистських формувань на Сході 
нашої країни. 

На жаль, газова монополія продовжує 
залишатися ефективним політичним інстру-

ментом для Росії, яка керується імперськими 
амбіціями по відношенню до України. При 
цьому російське керівництво не сприймає 
нафту і газ як засіб для модернізації та зба-
гачення своєї країни та її громадян (саме 
тому в нафтовидобувній Норвегії ВВП на 
душу населення становить 99,6 тис. дол., а в 
Росії – 14,0 тис. дол.). Проте в російській 
стратегії енергетичного розвитку до 2030 р. 
не приховується, що природні ресурси та 
паливно-енергетичний комплекс являють 
собою важливий інструмент внутрішньої і 
зовнішньої політики, а також те, що позиція 
Росії на світових енергетичних ринках знач-
ною мірою визначає силу її геополітичного 
впливу.  

Російський енергетичний шантаж 
найефективніше працює відносно країн 
СНД, які тяжіють до Заходу та країн Балтії 
та Польщі, які досі перебувають в занадто 
сильній залежності від російської сировини. 
Це видно за цінами: якщо Польща в мину-
лому році платила 526 дол. за тис. м3, Литва 
– 530 дол., то Німеччина – 379 дол., а Вели-
кобританія (для якої газ з Росії – невелике
доповнення до загального обсягу поставок)
– 319 дол. Якщо врахувати, що транспорту-
вання сировини в ці країни обходиться до-
рожче через їх віддаленості, то стає очевид-
ним вплив політики на ціни [1].

Останнє підтверджується політикою у 
відношенні з Україною, де енергоресурси 
виступають одним з інструментів, поклика-
них утримати її від зближення з Євросою-
зом. За останній рік, коли відносини з Росі-
єю ускладнилися, Україні вдалося знизити 
обсяг  імпорту дорогого російського  газу на 
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20%, а частину газу закуповувати в Європі 
за нижчою ціною. Якщо до цього додасться 
модернізація, яка покладе край неефектив-
ного використання енергоресурсів україн-
ською економікою (Україна витрачає майже 
в чотири рази більше газу на одиницю ВВП, 
ніж у середньому ЄС), то ступінь енергетич-
ної незалежності нашої країни істотно зрос-
те. 

З іншого боку, дивним і нелогічним є 
те, що в умовах України з її великими по-
кладами і значними обсягами видобутку ву-
гілля показники його абсолютного спожи-
вання і частина в паливно-енергетичному 
балансі стабільно зменшувалися, починаючи 
з 1975 р. І це в той час, коли вугілля протя-
гом всієї історії України за обсягами видо-
бутку завжди було домінуючим енергоре-
сурсом. Така домінанта особливо чітко про-
явилася в останнє десятиліття, коли видобу-
ток нафти і природного газу в Україні істот-
но скоротилася. 

 На жаль видобуток вугілля в Україні 
здійснюється в більш складних гірничо-
геологічних умовах, ніж у Західній Європі 
та Росії, але експертами (у тому числі Світо-
вого банку) підтверджені 7 млрд. т еконо-
мічно вигідних запасів вугілля на Донбасі.

Іншими словами, при нинішньому 
рівні видобутку Україна забезпечена запа-
сами приблизно на 100 років. У всякому ра-
зі, за прогнозами більшості експертів запаси 
нафти і газу будуть вичерпані швидше.   
Шахтний фонд галузі – 150 підприємств, з 
них 70 з річною виробничою потужністю 
69,8 млн. т, на яких зосереджено 80% про-
мислових запасів вугілля зі сприятливими 
гірничо-геологічними умовами залягання 
пластів. Ці шахти – економічна основа галу-
зі, саме вони повинні стати об'єктами інно-
вацій та інвестування в першу чергу [2]. 

Тривала політика штучно занижених 
цін на вугілля і практика дотацій на пере-
вищення собівартості над ціною завдали 
шахтам суттєвих втрат, оскільки призвели 
до втрати стимулів до вишукування резервів 
зниження витрат на видобуток вугілля. І ни-
ні значна частина коштів державної під-
тримки надається, як правило, фінансово і 
економічно слабким підприємствам, і це не 
дає можливості вирішувати стратегічно    
важливі  задачі  галузі.  Гірше того, випробо-
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вуючи інвестиційний голод, слабшають і 
відносно благополучні підприємства, які з 
часом поповнюють ряди збиткових. 

Слід констатувати, що більшість шахт 
як були, так і залишаються, по суті, суб'єк-
тами неринковими, оскільки є збитковими, 
випускають неконкурентоспроможну за ці-
ною продукцію, не забезпечують самовід-
творення виробництва, вимагають значної 
державної підтримки. Ринкове середовище 
для таких суб'єктів господарювання є фак-
тично несприятливим. Прибутковість видо-
бутку вугілля як бізнесу залежить від перс-
пективи розробки пластів в межах шахтного 
поля, тому ринкова вартість шахти визнача-
ється не висотою копрів і глибиною стволів, 
а витратами на розтин запасів, що залиши-
лися, підготовку нових лав, придбання об-
ладнання і т.д. Таким чином, у ринковій вар-
тості шахти повинна враховуватися вар-
тість майна, яке вичерпується, над усім, за-
пасів, які відпрацьовуються за певний час. 

Бойові дії на Донбасі привели енерго-
систему України у вкрай складне станови-
ще, оскільки більша частина вугільних шахт 
перебувала в зоні антитерористичної опера-
ції або в безпосередній близькості від неї. І 
подальше завантаження потужностей ТЕС, 
на частку яких припадає 40% виробленої в 
Україні енергії, буде залежати від поставок 
вугілля. Українська теплова генерація здат-
на спалити 90–120 тис. т. вугілля на добу, і 
відсутність необхідних запасів палива може 
призвести не тільки до віялових відключень, 
але і позбавити енергосистему країни ма-
неврених потужностей. Як відомо, норма-
тивний мінімум для ТЕС – наявність палива 
приблизно на два тижні роботи. Однак, про-
блеми з поставками палива зберігаються, 
оскільки частина шахт через перебої з елек-
троенергією були затоплені, інші працювали 
вкрай неритмічно через бойові дії [3].Тому в 
теперішніх умовах планування паливно-
енергетичного балансу повинно базуватися 
на реаліях відказу від державної підтримки 
глибоко збиткових вугільних підприємств, 
залишивши лише відносно перспективні 
шахти, забезпечені якісними запасами на 
10-15 річний термін експлуатації.

Українська вугільна промисловість 
може стати рентабельною, якщо залишити в 
експлуатації  (з   подальшою  модернізацією 
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або корпоратизацію) обмежене число перс-
пективних шахт - за різними оцінками, при-
близно від 30 до 40 з 100 нині діючих. Тому 
першим необхідним кроком для формування 
оптимальної балансової моделі управління 
виробничим потенціалом шахт, є визначен-
ня усіх підприємств з видобування вугільної 
сировини, її збагачення та потреб ринку у 
готової вугільної продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання місця та ролі вугільної про-
мисловості в економіці України підіймалися 
багатьма вітчизняними дослідниками. В   
першу чергу, це роботи Ляшенка В. І., який 
розглядає проблеми структурної модерніза-
ції вугільної галузі на основі неоіндустріалі-
зації [4]. Питання ефективності державної 
політики щодо реструктуризації вугільної 
промисловості розглядає Стариченко Л. Л. 
[5]. Дослідженню факторів зростання кон-
курентоспроможності вуглевидобутку при-
свячені роботи Вагонової О. Г. та інших до-
слідників [6 – 7].  

Ведучи мову про модернізацію вугіль-
ної галузі України важливо опиратися на 
об’єктивні критерії визначення ресурсного 
потенціалу шахт, що дозволить обрати най-
більш ефективні механізми управління да-
ним процесом. Ця проблема вимагає розгля-
ду шахти у якості специфічного суб’єкта 
промисловості. 

Дійсно, вугільна шахта на відміну від 
інших промислових підприємств має двоїсту 
природу, виступаючи, з одного боку, як 
природо-технологічна, а з іншого – як еко-
номічна система. Це дає підставу для вис-
новку про те, що і показник, який оцінює 
шахту в ряду інших, повинен узагальнювати 
її двоєдину сутність. В якості такого крите-
рію можуть бути запропоновані показники 
економічної надійності та «додана вар-
тість»[8].  

Остання одночасно є макроекономіч-
ним показником, який визначає національ-
ний дохід країни, і мікроекономічним, що 
оцінює новостворену вартість на конкрет-
ному підприємстві. Шахти не можна розді-
лити «раз і назавжди» на перспективні, що 
підлягають модернізації, реконструкції, і на 
неперспективні, що підлягають закриттю. 
Виняток становить відносно невелике коло 
шахт, або що мають безперечні переваги для 

вкладення коштів в їх розвиток, або свідомо 
затухаючих внаслідок відпрацювання запа-
сів або безумовно неконкурентоспроможних 
внаслідок особливо складних природних 
умов роботи. «Відкритість кордонів» між 
групами потенційно перспективних і непер-
спективних шахт, перебування значного їх 
числа в деякій проміжній «буферній» групі 
має посилити конкуренцію між ними за пра-
во на існування, отримання дотацій і коштів 
на розвиток, стимулювати вишукування 
внутрішніх резервів для підвищення свого 
статусу. Цьому, зокрема, перешкоджає 
«рентна» хвороба, коли основним джерелом 
доходів, як менеджера, так і власника стає 
не прибуток підприємства, а «відкати» з до-
ходів мафіозних комерційних структур, кон-
тролюючих товарні та фінансові потоки 
шахт, одержуваних за рахунок завищення 
цін на матеріальні ресурси і штучного зани-
ження цін на готову вугільну продукцію. 

На рисунку 1 наведена структура     
формування ресурсного потенціалу вугле-
добувного підприємства, що дозволяє відо-
бразити його ресурсні компоненти. Сукуп-
ність ресурсів (ресурсний потенціал) визна-
чає в підсумку можливості шахти (компа-
нії). Оскільки існує можливість маневру ре-
сурсами (навіть природними) і їх певної 
трансформації з одного виду в інший, то си-
стема стикається з необхідністю вибору оп-
тимальної комбінації ресурсів з безлічі аль-
тернативних варіантів.  

Формулювання мети статті. Дана 
робота присвячена визначенню підходу що-
до кількісної оцінки потенціалу вугільних 
шахт, а також встановленню особливостей 
управління їх ресурсним еквівалентом.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Множинність можливих комбінацій 
ресурсів об'єктивно визначає множинність 
значень ресурсного еквіваленту. У зв'язку з 
тим, що кожен варіант поєднання ресурсів 
має свої оптимальні пропорції, можна при-
пустити, що будуть виникати деякі надлиш-
ки ресурсів («тіньові» ціни таких ресурсів 
прагнуть до нуля), не задіяні в процесі ви-
добутку і мають низьку здатність трансфор-
мації в ресурси іншого виду. Тоді ресурсний 
еквівалент, задіяний в процесі видобутку 
вугілля (без урахування «надлишків»), ви-
значатиме виробничий  потенціал шахти. 
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Рис.1. Схема формування економічного потенціалу шахти на базі наявних ресурсів 

функціонування технологічної схеми забез-
печується, насамперед, можливістю обліку 
витрат ресурсів на кожну тонну видобутого 
вугілля.  

Слід зазначити, що можливість залу-
чення в процес виробництва абсолютно всіх 
наявних ресурсів при дотриманні їх опти-
мальних пропорцій забезпечує граничну 
ефективність використання інвестиційно-
ресурсного потенціалу шахти (компанії) при 
фіксованих умовах виробничо-госпо-
дарської діяльності, характерних для віднос-
но незмінних зовнішніх впливів. Але ос-
кільки нестабільність зовнішнього середо-
вища є невід'ємним атрибутом розвитку від-
критих економічних систем, то очевидно, 
що шахта повинна володіти певним запасом 
ресурсів, що знаходяться в резерві і не заді-
яних у процесі видобутку вугілля. Цей ре-
зерв буде використовуватися як для адапта-
ції підприємства до можливих змін умов 
протягом виробничого циклу (оперативне 
регулювання ресурсного потенціалу), так і 
для відтворення системи в оптимальних 
структурних пропорціях в тривалій перспек-
тиві (просте або розширене відтворення). 
Ресурси, які не задіяні в процесі виробниц-
тва, а являють собою страхові запаси або 
резервні, можна віднести до компенсаційних 
ресурсів. Іншими словами, для забезпечення 
сталого   розвитку  шахти  потрібно  свідомо 
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Одним з основних способів збіль-
шення виробничого потенціалу вугледобув-
ного підприємства є подолання дефіцитно-
сті ресурсів, що лімітують масштаби вироб-
ництва. Даний дефіцит може бути ліквідо-
ваний як за рахунок власних джерел (транс-
формація ресурсів, що знаходяться в над-
лишку), так і за рахунок залучених чи пози-
кових коштів. Здатність підприємства залу-
чити ресурси з боку визначається його ін-
вестиційною привабливістю, а обсяг цих 
ресурсів формує інвестиційний потенціал 
шахт, і особливо тих, які перебувають у 
державній власності. Нарощування ресурс-
ного потенціалу за рахунок трансформації 
інвестиційних коштів в дефіциті ресурси 
забезпечує зростання і виробничого потен-
ціалу системи. 

Для будь-якої виробничо-госпо-
дарської системи досягнення економічної 
рівноваги є невід'ємною умовою її подаль-
шого зростання або, іншими словами, роз-
ширеного відтворення, яке спирається на 
зростаючу ємність ринку. Для вугільних 
шахт у нинішніх умовах відродження їх ви-
робничого потенціалу система «попит-
виробнича потужність» опосередковується 
ринковими цінами, які є рівноважними ці-
нами або цінами рівноваги. Теорією доведе-
но[5], що збалансування моделі управління 
ресурсним    еквівалентом    з    параметрами 
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виключати з процесу виробництва певну  
частину ресурсів (у тому числі природних) і 
усвідомлено йти на зниження виробничого 
потенціалу. Це необхідно для створення 
компенсаційних механізмів адекватного ре-
агування на коливання зовнішніх умов     
функціонування. Вихідні можливості даної 
групи ресурсів щодо забезпечення сталого 
розвитку системи визначаються як компен-
саційний потенціал підприємства [9]. 

У даній роботі пропонується підхід, 
що дозволяє ранжувати виробничі ресурси 
за ступенем їх впливу на цільову функцію. 
Цей вплив, зокрема, контролюється самим 
ітераційним процесом та рівнем «тіньових» 
цін [10].  

Модель управління виробничим по-
тенціалом групи вугільних шахт (у межах 
окремих вуглепромислових регіонів) буду-
ється наступним чином: 
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де Mij- матричний ресурсний еквіва-
лент на одиницю готової вугільної про-
дукції, виробленої i-ю шахтою для усіх спо-
живачів; 

Rj– обсяг споживання готової вугіль-
ної продукції окремим j-м споживачем; 

aij–витрати окремого виробничого ре-
сурсу на 1т видобутого вугілля; 

Мi
0- загальний обсяг споживання ре-

сурсів щодо продукції, виробленої i-м ви-
робником; 
     Di – виробничій потенціал шахти, об-

межений ресурсними можливостями Mi
0. 

Моделі такого типу відрізняються   
можливістю нарощування виробничого по-
тенціалу шахт (Di), а витрати ресурсів при 
цьому мінімізуються. Надто важливим при 
такій постановці є паралельне рішення двоїс-
тої задачі щодо оцінки ресурсного потенці-
алу шахти. 

Моделі (1) відповідає двоїсте завдан-

ня, за допомогою якого знаходяться «тіньо-
ві» ціни(Ui) кожного з виробничих ресурсів, 
які представлені у моделі прямої задачі: 
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 Оптимальний план Do(Ro), 
відповідний моделі (1), характеризується 
рядом важливих властивостей, головною із 
яких є баланс виробничих потужностей 
шахт на період аналізу та потреби 
споживача, тобто відсутність надлишків 
готовою вугільної продукції.  

Крім того, «тіньова» ціна (Ui) кожного 
з виробничих ресурсів (aij) безпосередньо 
впливає на ресурсний потенціал підприємст-
ва. Визначені у результаті моделювання 
значення потужностей шахт, з одного боку, 
не залежать від коефіцієнтів цільової 
функції (Mij), а, з другого, під впливом рівня 
ресурсного потенціалу шахти формується її 
рейтинг в плані черговості та адресного 
фінансування підтримки потужності. 

Основою визначення кількісних показ-
ників виробництва та споживання готової 
товарної вугільної продукції є прогнозна 
матрична модель, яка включає рівень видо-
бутку вугілля групою шахт, виробничі ви-
трати та виторг від реалізації вугілля у спо-
живачів (табл.1). 

У цьому контексті важливо відзначи-
ти, що такий підхід до кількісного опису й 
урахування потреб у вугільній сировині та 
ресурсних можливостей кожного підприєм-
ства дає змогу контролювати рух коштів для 
підтримки потужності шахт та рівень цін на 
реалізацію готової вугільної продукції. Іс-
нуючі економіко-математичні моделі дозво-
ляють оцінити вплив зовнішніх факторів 
(наприклад, зміну цін) але вони не дають 
підстав для суджень про можливість регу-
лювання ресурсного потенціалу шахт. У ти-
пових моделях розвитку та розміщення шахт 
не знаходить адекватного висвітлення реак-
ція інвесторів на зміну циклічних чинників 
зростання, або життєвих циклів конкретного 
підприємства, тобто не враховується наслід-
ки прийняття соціально-політичних рішень. 
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Таблиця 1 
 Матрична модель взаємовпливу ресурсного 

та виробничого потенціалу шахт  
Виробники Споживачі  Попит 

споживача 1 2 …. n 

1. R11 R12 …. R1n ΣR1 

2. R21 

… 
Rn1 Rn2 …. Rnm ΣRn 

Всього 


m

i
iD

1

ΣRj 

Ресурсний потенціал M1 M2 
…. Mn 

ΣMj
0

 

Валові витрати M1
0R1 M2

0R2 …. Mn
0Rn ΣMijRj→min 

Нового будівництва шахт в Україні не 
планується, тому потрібна виваженість при 
оцінці того, що галузь має. Необхідно ви-
значити точки вкладення інвестицій, мож-
ливості їх освоєння, шляхи підвищення  
ефективності вуглевидобутку, а не зростан-
ня собівартості в ім'я отримання додаткових 
бюджетних субсидій. Росія продовжить до-
тримуватися політики шантажу, відмовляю-
чи поставляти Україні вугілля, вимагаючи 
передоплату на газ, блокуючи забезпечення 
українських ТЕС антрацитом з регіонів, 
тимчасово контрольованих  проросійськими 
сепаратистами. На тлі такої політики дбай-
ливе і вдумливе ставлення до вугільної галу-
зі дозволить зберегти енергетичну безпеку 
нашої країни. 

Висновки. З другої половини 2014 
року через військові дії і зупинки вугільних 
шахт в Україні почав різко падати видобу-
ток вугілля, досягнувши до вересня 30%. 
Наслідком цього стало зниження запасів па-
лива на складах теплоелектростанцій, які в 
сукупності виробляють 40% усієї електрое-
нергії в країні. Ускладнюють ситуацію і 
труднощі з доставкою вугілля на підприєм-
ства теплової генерації через порушення за-
лізничного сполучення з причини військо-
вих дій. Сформовану ситуацію планується 
поліпшити за рахунок імпорту 10 млн. т ву-
гілля з Нової Зеландії, Австралії і США, ви-
тративши при цьому близько 1 млрд. дола-
рів, тобто приблизно стільки, скільки витра-
чалося з бюджету на дотування збиткових 
шахт державної форми власності.  

В умовах політики поступової відмови 
від збереження збиткових шахт потрібен  
відповідний маневр ресурсами і їх певної 
трансформації з одного виду в інший, тобто 
зміна ресурсного потенціалу шахт. В цих 
умовах важливим є управління надлишком 
ресурсів в оптимальних прапорціях з метою 
зниження рівня збитковості шахт державної 
форми власності. 

Запропонована модель управління ре-
сурсним потенціалом, яка складається з двох 
органічно зв'язаних елементів: прямої задачі 
мінімізації виробничих витрат (причому 
шуканим виступає потужність шахти в за-
лежності від попиту споживача готової 
вугільної продукції) та зворотної задачі, ціль 
якої, крім визначення «тіньової» ціни ресур-
сів, складається в пошуку дійсного співвід-
ношення між ресурсами в плані впливу їх на 
функціонал. Кожна з перемінних двоїстої 
задачі може розглядатися як потенційна   
можливість одержання додаткового прибут-
ку за рахунок відповідного ресурсу за умо-
ви, що підприємство функціонує в оптималь-
ному режимі (з точки зору підтримки по-
тужності). 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

Г. В. Бондаренко, ассистент, ГУВЗ «Национальный горный университет» 

В статье раскрываются вопросы количественной оценки потенциала угольных шахт. 
Предложена модель управления ресурсным потенциалом шахты, которая складывается из 
прямой задачи минимизации производственных затрат и обратной задачи по поиску  дей-
ствительного соотношения между ресурсами в плане их влияния на функционал. Определе-
ны возможности получения предприятием дополнительной прибыли за счет определенного 
ресурса при условии, что предприятие функционирует в оптимальном режиме с точки зрения  
поддержания своей мощности. 

Ключевые  слова: угольная промышленность, угольная шахта, ресурсный  эквивалент 
угольной шахты, управление ресурсным потенциалом угольной шахты. 

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PRESERVING THE POTENTIAL OF COAL 
INDUSTRY OF UKRAINE 

G. V. Bondarenko, Ass. Lecturer, SHEI «National Mining University»

The questions of quantitative estimation of coal mines potential are dwelled upon. The model 
of mine resource potential management is offered comprising a direct problem of minimization of 
operating costs and a reverse problem of seeking the actual ratio between the resources in terms of 
their influence on the functional. There are determined the possibilities for an enterprise to receive 
additional profit at the expense of a certain resource under the condition of the enterprise function-
ing in optimal mode from the point of view of supporting its production facilities. 

Keywords: coal industry, coal mine, resource equivalent of a coal mine, mine resource poten-
tial management. 
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