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бувних технологій. Запропоновано методичні засади щодо обґрунтування впровадження ін-
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Постановка проблеми. В цілому вуг-

левидобування в Україні є несприятливим 

за гірничо-геологічними та технічними 

умовами. Більшість запасів вугілля зосе-

реджено в тонких газонасичених пластах, 

характеризується значними глибинами за-

лягання, а шахтний фонд зношений фізич-

но і морально [1]. Тому Україна, незважа-

ючи на те що належить до країн світу з 

найбільшими обсягами видобутку вугілля, 

значно поступається більшості з них як за 

рівнем, так і за динамікою техніко-

економічних показників вуглевидобуван-

ня. 

Вкрай важливим для сьогодення є 

максимальне використання у виробництві 

науково–технологічної модернізації під-

приємств вугільної промисловості шляхом 

використання новітніх розробок [2]. У 

сфері техніко-технологічної модернізації 

вугільної промисловості треба не тільки 

приймати інвестиційні рішення щодо 

впровадження сучасної високопродуктив-

ної техніки і передової технології, але й 

працювати над створенням і використан-

ням принципово нових засобів виймання 

вугілля в унікальних за складністю умовах 

українських родовищ. В кризових умовах 

господарювання такі інвестиційні рішення 

потребують ретельного обґрунтування. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Для відбору та оцінки ефектив-

ності інвестиційних рішень розроблені 

критерії, які в основному зводяться до вартіс-

них параметрів інвестицій, рівня при-

бутковості, терміну реалізації проекту, тощо. 

Так В. М. Глібчук [3] наголошує на тому, що 

інвестиційний проект варто затверджувати 

тільки в тому випадку, якщо очікуваний при-

буток забезпечить бажаний для підприємства 

рівень рентабельності інвестицій у межах ви-

значеного терміну. 

Автор роботи [4] акцентує увагу на за-

стосуванні економіко-математичних методів у 

процесі прийняття інвестиційних рішень.  

В статті [5] наголошується на врахуван-

ні факторів, які суттєво впливають на ефек-

тивність інвестування, та пропонується вико-

ристовувати зарубіжний досвід процесу 

прийняття управлінських інвестиційних рі-

шень. 

Зосереджуючи увагу на вдосконаленні 

процесу прийняття інвестиційних рішень на 

підприємстві Н. В. Гаврилова [6] підкреслює 

необхідність проведення екологічної та соці-

альної експертизи інвестиційного проекту. 

Незважаючи на наукові праці, які ви-

світлюють окремі аспекти оцінювання еконо-

мічної ефективності інвестиційних проектів, 

питання формування та оцінювання інвести-

ційних рішень на вугледобувних підприєм-

ствах шляхом врахування економічних, еко-

логічних та соціальних переваг залишається 

недостатньо дослідженим. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є аналіз основних методичних 
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підходів до оцінки ефективності прийняття 

інвестиційних рішень при інноваційному 

переоснащенні виробничих процесів у 

сфері  вуглевидобування та визначення 

методичних засад економічного обґрунту-

вання таких рішень з врахуванням екологіч-

них та соціальних переваг. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Під інвестиційними рішеннями 

розуміють рішення щодо вкладення коштів 

(інвестування) в активи в певний момент 

часу з метою отримання прибутку в май-

бутньому. Причини, що обумовлюють не-

обхідність прийняття інвестиційних рі-

шень, можуть бути різними, проте, на дум-

ку Т. С. Морщенок [7], їх можна підрозді-

лити на три основні види: оновлення наяв-

ної матеріально-технічної бази, нарощу-

вання обсягів виробничої діяльності, осво-

єння нових видів діяльності.  

Слід зазначити, що прийняття рішень 

стосовно впровадження інноваційних тех-

нологічних змін у виробничих процесах 

вуглевидобування призводить до зміни як 

технічної бази, так і обсягів виробництва. 

Саме інноваційний розвиток техніки і тех-

нологій з видобутку вугілля [1] виявився 

головним засобом підвищення продуктив-

ності та поліпшення умов праці, а також 

зменшення виробничих витрат. Специфіка 

українських покладів вугілля все більше 

актуалізує завдання комплексного осво-

єння надр і застосування ресурсозберігаю-

чих технологій, насамперед, в процесах 

розробки [8]: відпрацювання тонких плас-

тів, бурошнекове виймання, розробка не-

кондиційних запасів, закладення виробле-

ного простору. Інноваційне переоснащення 

вугледобувних робіт має здійснюватися з 

урахуванням соціальних і екологічних ас-

пектів, особливо у плані охорони праці й 

довкілля, а також раціонального викорис-

тання надр. 

За твердження І. В. Петренко [9] по-

шук і реалізацію комплексу ресурсозбері-

гаючих та природоохоронних науково-

технічних і організаційних заходів потріб-

но супроводжувати економічними оцінка-

ми їх ефективності, а також порівнянням і 

відбором альтернативних рішень. 

Методичне підґрунтя визначення 

економічної ефективності застосування 

інноваційної технології, впровадження  техні-

чних засобів при здійсненні гірничодобувних 

робіт представлено в роботі [10]. Оцінка має 

здійснюватися для конкретних умов виробни-

цтва та виконання конкретного виду робіт. 

Визначається величина прямого економічного 

ефекту, який очікується отримати безпосере-

дньо на виробничій дільниці, та непрямий 

ефект, величина якого проявляється за межа-

ми дільниці у зв’язку зі змінами параметрів 

ведення робіт на шахті в цілому. Показника-

ми, що використовуються для визначення 

прямого ефекту, виступають обсяги видобут-

ку вугілля, капітальних витрат на придбання 

технічних засобів, трудомісткість робіт, про-

дуктивність праці, собівартість робіт, а не-

прямого – зміни ціни реалізації вугілля, обся-

гів виробництва та реалізації, тощо. В якості 

узагальнюючого показника економічного 

ефекту рекомендовано середньорічний чис-

тий прибуток. 

Проблема погіршення умов розробки 

вугільних пластів і зниження якості вугілля 

вимагає удосконалення технічних засобів і 

технологій селективної безвідходної виїмки 

вугільних пластів із залишенням породи в 

шахті для закладних матеріалів.  

Економічна ефективність застосування 

селективного відпрацювання пластів, у тому 

числі в умовах Західного Донбасу обґрунто-

вана в науковій роботі [11]. Зазначається, що 

роздільна виїмка вугілля і порід, що присіка-

ються, з видачею останніх на поверхню доці-

льна на шахтах ПАТ «Павлоградвугілля» при 

потужності присічки більше ніж 0,1-0,15 м. В 

роботі запропонована економіко-математична 

модель, використання якої дозволяє визнача-

ти межі економічно доцільної області засто-

сування технології селективного видобутку 

пластів вугілля, а також раціональні обсяги 

застосування селективної технології для умов 

конкретної шахти.  

Сулаєвим В. І. [12] встановлено залеж-

ності зміни наведених витрат очисного забою 

від довжини лави з урахуванням особливос-

тей роздільної виїмки пласта і закладання ви-

робленого простору, запропоновано методич-

ний підхід до визначення економічно доціль-

ної довжини очисного забою для конкретних 

технологічних схем очисних і закладних ро-

біт. 

В роботі [13] зазначається, що перехід 
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від валової до селективної виїмки вугілля 

на пластах складної побудови дозволяє 

зменшити зольність вугілля і підвищити 

його якість, а також забезпечити безвідхі-

дну технологію, так як порода використо-

вується як закладний матеріал. 

Автори монографії [14] також акцен-

тують увагу на тому, що в останні роки 

зольність вугілля, яке видобувається, від-

вантажується і використовується постійно 

збільшується. А однією з основних причин 

такого становища є поширення технології 

валового відпрацювання пластів, яка при-

зводить до значного засмічення вугілля, 

яке видобувається, порожніми породами, 

що присікаються. Напрямком поліпшення 

якості вугілля є зниження його зольності 

безпосередньо в процесі видобутку – шля-

хом прийняття інвестиційного рішення 

щодо переходу з валової на селективну  

технологію, яка передбачає роздільну ви-

їмку та транспортування корисної копали-

ни і порожніх порід. Задля забезпечення 

якості вугілля, що видобувається, на зада-

ному рівні, запропоновано методичні під-

ходи до визначення раціональних обсягів 

застосування валової і роздільної виїмки 

для умов конкретної шахти. Тобто для 

пластів зазначеної потужності доцільно 

визначити найбільш ефективний варіант 

співвідношення валової і роздільної виїмки 

вугілля в лавах. Розрахунок раціональних 

обсягів використання технології селектив-

ного відпрацювання пласта запропоновано 

проводити методом перебору варіантів. 

Кількість розглянутих варіантів залежить 

від числа відібраних лав. Методом порів-

няння варіантів проведено вибір такого 

співвідношення лав з валовим і селектив-

ним відпрацюванням пластів, що забезпе-

чує максимальний прибуток.  

В монографії [15] наголошується, що 

при застосуванні технологій, які передба-

чають закладання порід, що присікаються, 

у вироблений простір, економічний ефект 

може бути досягнутий за рахунок знижен-

ня витрат на транспортування породи    

підземними виробками і видачу її на по-

верхню, а також шляхом зменшення ви-

датків на підтримку підготовчих виробок. 

При повторному використанні штреків 

економічний ефект досягається також за 

рахунок зменшення витрат на їх проведення. 

Доведено, що економічний ефект може бути 

отриманий лише в тому випадку, коли витра-

ти за вказаними вище статтями перевищують 

витрати на закладку виробленого простору. 

При застосуванні технології при комбінованій 

і суцільній системах розробки збільшення 

шахтного прибутку досягається за рахунок 

зниження витрат на транспортування і видачу 

на поверхню породи з підготовчих вибоїв. З 

огляду на те, що більшість прохідницьких ви-

боїв шахт Західного Донбасу передбачає тра-

нспортування породи по вугільним транспор-

тним лініям, закладка її у вироблений простір 

дозволить поліпшити якість вугілля, що ви-

добувається, і знизити витрати на збагачення 

гірської маси. При повній закладці виробле-

ного простору витрати на закладку в деяких 

випадках можуть перевищити прибуток, оде-

ржуваний від зниження витрат на транспор-

тування породи, підтримку та проведення ви-

робок. Однак в цьому випадку буде отрима-

ний значний непрямий економічний ефект за 

рахунок збереження частини підроблених зе-

мель або зменшення витрат на рекультивацію 

порушених земельних ділянок. Останніми ро-

ками вартість земельних угідь постійно зрос-

тає, великі суми витрачаються на відшкоду-

вання збитку від втрати сільськогосподарсь-

кої продукції, яка могла б бути отримана на 

підроблених землях, значні витрати на відно-

влення або перенесення населених пунктів за 

межі підроблених ділянок. З цих причин соці-

альна значимість технологій, що передбача-

ють закладку виробленого простору буде що-

річно зростати. 

З метою врахування позитивного впливу 

закладки виробленого простору при здійснен-

ні видобувних робіт на екологічний стан    

довкілля і економіку підприємства автором 

[16] розроблено методичний підхід, що пе-

редбачає визначення еколого-економічного 

ефекту, який дозволяє врахувати всі види ви-

трат та вигод від застосування означеної тех-

нології, включаючи природоохоронні. До-

цільність проведення закладних робіт, що 

знижують як негативний вплив на оточуюче 

природне середовище, так і собівартість ви-

добування залізної руди, запропоновано ви-

значати наступним чином. При визначенні 

еколого-економічного ефекту враховується 

відсутність витрат на природоохоронні захо-
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ди, які при закладанні вироблених просто-

рів не проводяться, тобто витрат, яких під-

приємство уникає завдяки здійсненню за-

кладних робіт. Згідно з запропонованим 

методичним підходом, технологія закла-

дання гірничих виробок, як екологічний 

захід, є економічно вигідною, якщо сума 

доходу підприємства від реалізації товар-

ної руди, видобутої за названою технологі-

єю, та економії його витрат на компенса-

цію порушень природи перевищує суму 

витрат на видобування руди за традицій-

ною технологією. Отже, запропонований 

методичний підхід до еколого-економічної 

оцінки доцільності прийняття рішення що-

до видобування залізної руди із закладкою 

виробленого простору дозволяє врахувати 

позитивний вплив закладання виробленого 

простору на екологічний стан довкілля че-

рез співвідношення витрат на природоохо-

ронну діяльність та прибутків від її здійс-

нення. 

Автором [17] досліджується еконо-

мічна доцільність впровадження техноло-

гій, що підвищують екологічність гірничо-

го виробництва і поліпшують при цьому 

якість видобутого вугілля. В роботі зазна-

чається, що особливої гостроти набуває 

зазначена проблема у регіонах, де видобу-

ток вугілля ведеться тривалий час, що 

приводить до масового вилучення земель з 

сільськогосподарського використання, де-

формації земної поверхні і зміни режиму й 

складу ґрунтових вод. При цьому найбільш 

вразливими є території розташовані у за-

плавах річок, зокрема, у Західному Донба-

сі, екологічні проблеми яких вимагають 

особливого розгляду.  

В науковій роботі [17] запропоновано 

методичний підхід до визначення еколого-

економічного ефекту від застосування тех-

нологічного рішення закладання підземно-

го простору шахт при погашенні підготов-

чих виробок. Це дозволяє перетворити 

шахту у відносно стабільну систему, змен-

шивши можливості деформації гірського 

масиву порід і прояву їх наслідків на по-

верхні. При цьому найкраща якість ущіль-

нення закладного матеріалу була отримана 

у виробках з вилученим кріпленням. Еко-

лого-економічний ефект від закладання 

породи із вийманням кріплення для його 

наступного використання при ліквідації під-

готовчих виробок запропоновано визначати за 

формулою: 

 

Епв=Е1+Е2+Е3+Е4,             (1) 

 

де Е1 – ефект від зменшення витрат на видачу 

породи з шахти і її розміщення у відвалах, 

грн.;  

Е2 – ефект від зменшення витрат на 

складування породи і утримання породного 

відвалу, грн.;  

Е3 – ефект від зберігання земельної 

площі, придатної до використання, грн.;  

Е4 – ефект від повторного використання 

металевого кріплення, грн. 

Методичні підходи до визначення окре-

мих складових еколого-економічного ефекту 

від закладання породи при ліквідації підго-

товчих виробок доцільно використати при об-

ґрунтуванні інвестиційних рішень щодо впро-

вадження інноваційних ресурсозберігаючих 

технологій в сфері вуглевидобування.  

Технологія селективного відпрацюван-

ня, яка передбачає застосування роздільної 

виїмки вугільних пластів і бічних порід, що 

присікаються, замість їх валової (спільної) 

виїмки, дозволяє підвищити якість вугілля, 

що видобувається, вже в процесі його видо-

бутку і залишити порожні породи від присі-

чок у шахті, а не транспортувати і складувати 

їх на поверхні. 

Авторами роботи [18] запропоновано 

визначати ефективність селективної техноло-

гії шляхом визначення економічно доцільної 

області і обсягів застосування селективної  

технології відпрацювання пластів для умов 

шахт ПАТ «Павлоградвугілля». У загальному 

вигляді задача зводиться до техніко-

економічного порівняння розрахункових варі-

антів на основі прийнятого критерію оптимі-

зації. 

Економно-математична модель склада-

ється з двох укрупнених блоків: визначення 

економічно доцільної області застосування 

технології селективного відпрацювання плас-

тів і розрахунку раціональних обсягів вико-

ристання нової технології в межах шахти. У 

першому блоці поряд з виконанням основного 

завдання проводиться вибір лав, параметри 

яких задовольняють вимогам переходу на се-

лективне відпрацювання пласта і відсів тих 
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лав, які не задовольняють цим вимогам. 

Вибір і моделювання невеликого числа ва-

ріантів при визначенні доцільних обсягів 

застосування нової технології дозволяє іс-

тотно спростити модель, зробити її більш 

керованою, значно зменшити витрати часу 

на обрахування і подальший аналіз резуль-

татів розрахунків. Разом з тим, прийнятий 

метод відбору виключає небезпеку того, 

що оптимальний варіант не буде включе-

ний в схему розрахункових варіантів. Мо-

дель побудована для умов відпрацювання то-

нких і вельми тонких вугільних пластів ПрАТ 

«ДТЕК Павлоградвугілля». Критерієм опти-

мізації обрано прибуток, який в повній мірі 

враховує зміни кількості і якості вугільної 

продукції, що випускається, а також дозволяє 

оцінити кінцеві результати діяльності підпри-

ємства. 

Розгорнутий вираз цільової функції еко-

номіко-математичної моделі має вигляд [18]: 
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де і – індекс лав, які працюють з ва-

ловою виїмкою пласта; j – індекс лав, які 

працюють з роздільною виїмкою пласта; 

iВД
 
– навантаження на i -у лаву, т/добу; 

cjД – навантаження на j-у лаву, т/добу; in , 

jn , – кількість робочих днів у році відпо-

відно для i-ї і j-ї лави; kск – коефіцієнт зни-

жок, що враховує якість поставленого ву-

гілля; Цб – базова ціна 1 т вугілля, грн. / т; 

С – витрати на видобуток, транспортуван-

ня і збагачення 1 т вугілля (гірської маси), 

грн. / т; утC – витрати на утилізацію 1 т 

породи, грн. / т; njQ – обсяг породи, що 

виймається в j-ої лави, т / добу. 

Отже, за запропонованим методич-

ним підходом визначаються раціональні 

області та обсяги застосування технологій 

селективного відпрацювання пласта та ва-

лової (спільної) виїмки, які необхідно 

встановлювати окремо для умов кожної 

конкретної лави і шахти в цілому. 

За цим підходом, як екологічна скла-

дова ефекту, враховано витрати на утилі-

зацію породи, яких уникає вугледобувне 

підприємство при використанні селектив-

ної технології.  

Слід зазначити, що величина відвер-

неного збитку підприємства за рахунок 

зниження техногенного навантаження на 

навколишнє природне середовище в разі 

застосування селективної безвідходної ви-

їмки вугільних пластів із залишенням по-

роди в шахті включає і інші складові.    

Формування цих складових відверненого 

екологічного збитку визначають, насамперед, 

наступні чинники: зменшення вилучення 

площ родючих земель та викидів до атмосфе-

рного повітря пилу і шкідливих сполук при 

горінні териконів; зниження забруднення гід-

рографічних вод шахтними водами, зменшен-

ня просідання земної поверхні за рахунок під-

тримання локалізованого виробленого прос-

тору закладкою.  

Впровадження такої інноваційної техно-

логії у виробничі процеси вуглевидобування 

буде сприяти забезпеченню безаварійної ро-

боти, подальшому поліпшенню умов праці, 

підвищенню безпеки ведення гірничодобув-

них робіт, зниженню аварійності і травматиз-

му. Тому величину відверненого соціального 

збитку внаслідок впровадження інвестиційно-

го рішення технолого-технічного характеру в 

загальному вигляді можна визначити шляхом 

врахування зниження втрат підприємства, 

пов’язаних з травматизмом Зтр, професійною 

захворюваністю Зпз та аварійністю Зав [19]. 

 

Зсум = Зав + Зтр + Зпз.                 (3) 

 

Розрахунок соціального ефекту інвести-

цій у поліпшення умов праці [20] проводиться 

шляхом визначення таких показників, як ско-

рочення числа працівників, що працюють у 

небезпечних чи шкідливих умовах, зниження 

статистичних показників травматизму (за час-

тотою і тяжкістю), зниження рівня професій-

ної та загальної захворюваності, пов'язаної з 

несприятливими умовами праці, зниження 

плинності кадрів в абсолютному й відносному 

виразі тощо. Прогнозні значення показників 
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соціального ефекту інвестицій за запропо-

нованими в роботі [20] методичними під-

ходами є базою для визначення їх еконо-

мічної ефективності. 

При оцінці ефективності інвестицій-

них рішень технолого-технічного характе-

ру, реалізація яких буде здійснюватись 

протягом достатньо тривалого періоду ча-

су, доцільно використовувати динамічний 

метод визначення економічної ефективно-

сті. Найпоширенішим показником, який 

використовують нині для оцінки ефектив-

ності інвестицій динамічним методом, є 

чиста приведена вартість (Net Present 

Value – NPV) [21]: 

 


+

+−=
T

k

k

r
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INVNPV

1 )1(
,          (4) 

 

де ІNV – загальний обсяг інвестицій за 

проектом; CFk – річний грошовий потік; r 

– ставка дисконту; k = 1…Т – номер поточ-

ного року дії проекту. 

У випадку коли NPV > 0 інвестицій-

ний проект вважається прибутковим, якщо 

NPV=0, то це свідчить про беззбитковість 

проекту для інвестора. 

У випадку оцінки ефективності ін-

вестицій в технолого-технічне рішення се-

лективного відпрацювання вугільного  

пласта при формуванні річного грошового 

потоку необхідно враховувати, що доходи 

за k-й рік окрім суто економічної складової 

(дохід від реалізації вугільної продукції) 

повинні включати доходи, які дорівнюють 

сумі відвернених збитків підприємства 

внаслідок зниження техногенного наван-

таження на довкілля та підвищення безпе-

ки ведення гірничодобувних робіт і зни-

ження аварійності і травматизму. Такий 

підхід забезпечить врахування економіч-

них, екологічних та соціальних переваг ін-

вестиційного рішення на вуглевидобувно-

му підприємстві. 

Висновки. 1. На території України 

для експлуатації малопотужних запасів ву-

гільної сировини у зонах з підвищеним те-

хногенним навантаженням необхідно 

впроваджувати принципово нові ресурсо-

зберігаючі технологічні схеми, які будуть 

спрямовані на максимально ефективну  

розробку вельми тонких та тонких вугіль-

них пластів із залишенням гірської породи у 

виробленому просторі з мінімальним ризиком 

для здоров’я шахтарів. Такі технолого-

технічні інвестиційні рішення потребують ре-

тельного обґрунтування особливо в кризових 

умовах господарювання. 

2. На підставі проведеного аналізу мето-

дичних підходів до обґрунтування економіч-

ної доцільності інвестиційного рішення тех-

нолого-технічного характеру на вуглевидо-

бувному підприємстві встановлено, що ви-

значення інтегрального ефекту від впровад-

ження такого рішення має включати як еко-

номічну, екологічну, так і соціальну складову. 

3. Еколого-економічна ефективність 

роздільного безвідходного видобутку вугілля 

ґрунтується на поліпшенні якості вугілля, 

тобто зниженні його зольності безпосередньо 

в процесі видобутку, а також зниженні витрат 

на транспортування гірничої маси та складу-

вання пустої породи на поверхні.  

4. Інвестиційне рішення щодо впровад-

ження технології, яка зробить видобуток ву-

гілля з вельми тонких вугільних пластів еко-

номічно доцільним, сприятиме підвищенню 

економічної ефективності функціонування 

шахт, зниженню ризику виникнення профе-

сійних захворювань пилової етіології та нега-

тивного впливу гірничодобувних робіт на 

екологічний стан регіону, в якому здійсню-

ється вуглевидобування. 

4. Встановлені методичні засади щодо 

обґрунтування впровадження інвестиційного 

рішення при інноваційному переоснащенні 

вуглевидобувних виробничих процесів, які 

передбачають врахування економічних, еко-

логічних та соціальних переваг, будуть спри-

яти вирішенню низки взаємопов’язаних за-

вдань досягнення необхідних економічних 

результатів при зниженні екодеструктивного 

впливу підприємства на довкілля та підви-

щенні безпеки ведення видобувних робіт. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УГЛЕДОБЫЧИ 

А. А. Гришанина, к. э. н., асистент, ГВУЗ «Национальный горный университет» 

 

В статье проанализированы методические подходы к оценке эффективности принятия 

инвестиционных решений. Доказана необходимость обоснования принятия инвестиционного 

решения на основе оценки экологических, экономических и социальных преимуществ ресур-

сосберегающих угледобывающих технологий. Предложены методические принципы по   
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обоснованию внедрения инвестиционного решения при инновационном переоснащении 

угледобывающих производственных процессов. 

Ключевые слова: инвестиционные решения, угледобыча, инновации, ресурсосбере-

гающие технологии, экономические, экологические и социальные преимущества. 

JUSTIFICATION OF INVESTMENT DECISIONS ON IMPLEMENTATION OF INNO-

VATIVE TECHNOLOGIES OF COAL MINING 

O. О. Hryshanina, Ph. D (Econ.), Assistant Lecturer,

SHEI «National Mining University» 

The methodological approaches to the evaluation of investment decisions effectiveness are 

analysed. The necessity of making an investment decision justification based on the assessment of 

the environmental, economic and social benefits of resource-saving technologies of coal mining is 

proved. Methodical principles for substantiation of the investment solution implementation for the 

innovative re-equipment of coal-mining production processes are proposed. 

Keywords: investment decisions, coal mining, innovations, resource-saving technologies, 

economic, environmental and social benefits. 
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