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Обоснована диверсификация хозяйственной деятельности горнодобывающего предприятия на 

основе комплексного использования недр с целью  перехода от монопродуктового до полипродуктового 

производства. Предложены направления повышения эффективности эколого-экономической 

деятельности и ресурсосбережения на предприятиях горнодобывающей отрасли.  

Обгрунтовано   диверсифікацію господарчої діяльності гірничодобувного підприємства на 

основі  комплексного використання  надр з метою  переходу  від монопродуктового до полі 

продуктового виробництва. Запропоновано напрямки підвищення ефективності еколого-економічної 

діяльності та ресурсозбереження на  підприємствах  видобувної галузі.   

 The diversification of economic activities of the mining enterprise on the basis of complex use of bowels 

for the purpose of transition from monogrocery before polygrocery manufacture is proved. Directions of 

increase of efficiency ecological and economic activities and savings of resources at the enterprises of mining 

branch are offered.  

 

Постановка проблеми та її зв'язок з науковими і практичними 

завданнями. Україна посідає восьме місце по обсягах розвіданих запасів 

вугілля [1]. Геологічні запаси країни становлять більш ніж 120 млрд. тонн, 

що в перерахуванні на нафту в 1,5 рази перевищує найбільші запаси нафти 

Близького Сходу [2]. Необхідно відзначити, що українські промислові 

запаси вугілля різко скоротилися через те, що протягом чверті століття не 

забезпечували необхідні обсяги будівництва нових і реконструкції діючих 

шахт. Крім того, істотно знизилися промислові запаси вугілля в результаті 

ліквідації нерентабельних шахт. По оцінках фахівців країна має у своєму 

розпорядженні балансові запаси на 7-10 років при існуючих темпах 

вуглевидобутку [3]. У цей час держава не має у своєму розпорядженні 



необхідними для прискореного розвитку основних фондів вугільної 

промисловості фінансів. Інвестори не ризикують вкладати кошти в 

підприємства, для яких «точка беззбитковості» перебуває в інтервалі 7-12 

років.  

Сьогодні вугілля, незважаючи на його високу собівартість, ми маємо  

розглядати як стратегічний ресурс, використання якого значно знижує  

енергетичну залежність економіки України від інших держав – його 

частина становить від 65 до 90% в енергозабезпеченні країни. Для України 

використання вугілля протягом наступного десятиліття є найбільш 

оптимальним шляхом задоволення потреби в енергоносіях для 

промисловості з урахуванням запасів цієї корисної копалини (загальні – 

117,3 млрд тонн, з яких 6,5 млрд т становить промислові запаси на діючих 

шахтах) і значних змін у ціні на природний газ на світовому ринку [4].  

Сучасний стан вугільної промисловості України характеризується 

цілим рядом кризових явищ. Їхнє подолання припускає розробку та 

використання в галузі інноваційно-інвестиційної стратегії. У цей час 

вугільна промисловість являє собою монопродуктову галузь, що працює на 

видобуток цільового продукту – вугілля з одночасним викидом 

різноманітних газоподібних, рідких та твердих відходів.  

Наголошуючи на видобуток вугілля, ми залишаємо без уваги інші 

ресурси, які  можна використовувати одночасно або після добування 

корисної копалини. А в даному підході закладені значні екологічні, 

соціальні і економічні ефекти для підприємств галузі. Впровадження 

технологій по комплексному використанню надр  (КВН) дозволяє 

одержати підприємству додатковий дохід від неосновної своєї діяльності, 

знизити собівартість вугілля, що добувається, і зменшити негативний 

вплив на навколишнє природне середовище. 

Практична реалізація цих технологій  залежить значною мірою від 

державної політики в цій сфері і ефективності функціонування 

інструментів економічного механізму державного управління в сфері 



надрокористування. 

 Задачами даного дослідження є обґрунтування напрямків 

збалансованого технологічного та еколого-економічного розвитку 

підприємств гірничодобувної галузі  шляхом диверсифікації їх діяльності 

на основі комплексного використання надр. 

Матеріали та обговорення. Для створення продукції підприємства 

мають використовувати природні ресурси, у тому числі мінеральні. 

Ефективність виробництва   продукції визначається якісними і кількісними 

показниками використання цих ресурсів та критеріями природоємності.  

До головних технологічних ресурсів відносяться вихідні сировинні 

матеріали, які повністю або частково входять до складу основного 

продукту виробництва, визначають його основні властивості та без яких 

сам технологічний процес неможливий.  

До допоміжних технологічних ресурсів відносяться матеріали, які не 

входять до складу продуктів виробництва, але забезпечують виконання 

технологічного процесу в заданих режимах, надають певну якість 

проміжним і остаточним продуктам виробництва, сприяють створенню 

певних санітарних норм на робочих місцях або забезпечують охорону 

навколишнього середовища. Якщо допоміжні ресурси присутні в 

основному продукті, то вони вважаються шкідливими домішками, від яких 

часто доводиться позбуватися, щоб забезпечити задану якість продукту. 

Часто саме  ці  шкідливі відходи виробництва і вимагають більших витрат 

для зберігання, утилізації або поховання.  

До супутніх ресурсів відносять ті, які втягуються в технологічний 

процес вимушено і надалі виводяться з нього у вигляді відходів і викидів 

виробництва та збагачення. У зв'язку із цим збереження супутніх ресурсів 

є важливим народногосподарським завданням, оскільки вони формують 

техногенні родовища, які є базою для заміни первинних природних 

ресурсів.   

Окремі ресурси можуть бути повторно або неодноразово використані 



в технологічних процесах виробництва. В результаті для цих ресурсів 

виробництво стає замкнутою системою без виходу в природне середовище. 

Якщо ж  ресурси не використовуються в процесах виробництва повторно, 

то вони надходять у вигляді відходів, викидів, скидань у природне 

середовище, де, або включаються в природні цикли обороту речовин, або 

накопичуються в природних компонентах, викликаючи нетрадиційні для 

екологічних систем потоки речовин. 

Результат аналізу стану та руху технологічних ресурсів дозволяє 

більш детально охарактеризувати напрямки КВН: 

• комплексне використання родовище корисних копалин (КВРКК); 

• комплексне використання  видобутої мінеральної сировини (КВМС); 

• використання попутно видобутих продуктів і відходів вуглевидобутку 

(ВППіВ). 

Перший напрямок має на увазі не тільки видобуток цільової корисної 

копалини, а також  корисних компонентів, які можуть перебувати в 

суміжних стратиграфічних обріях або геологічних тілах, що зачіпаються 

гірничими роботами (супутні матеріали: порожня порода, шахтна вода, 

метан, що добуваються попутно). У цей час їх найчастіше розглядають як 

відходи виробництва, для запобігання шкідливого впливу яких на стан 

довкілля виконують різні дорогі природоохоронні заходи. З нашої точки 

зору це нераціонально, тому що зростають показники природоємності та  

погіршується стан довкілля. Тому вважаємо, що відходи гірничого 

виробництва, що добуваються попутно, доцільно використовувати для 

потреб народного господарства після їхнього очищення [5, 6].  

Другий напрямок має на увазі рішення двох основних завдань: 

• підвищення якісного й кількісного добування з добутої сировини 

різних мінеральних асоціацій корисних компонентів; 

• збільшення ступеня утилізації витягнутих корисних компонентів. 

Важливість рішення завдань комплексного використання 

мінеральної сировини обумовлена величезними обсягами її видобутку і 



переробки – близько 60% сировини, що перебуває в 

народногосподарському оберті, є сировиною мінерального походження. 

Третій напрямок має на меті використання в народногосподарських 

цілях відходів вуглевидобутку (продуктів, що добуваються попутно) і 

відходів вуглезбагачення. До відходів вуглевидобутку відносять гірничі 

породи, шахтні води, газ метан, низько-потенційне тепло вентиляційних 

потоків, енергію переміщення приробленого масиву гірських порід, 

вугільний пил та інші. Більшість цих відходів має корисні властивості і, на 

нашу думку, повинне знаходити застосування як на підприємствах 

гірничодобувної промисловості, так і в інших галузях.  

Досвід роботи в гірничодобувній промисловості показує, що 

масштаби використання порід, що добуваються попутно, та відходів поки 

незначні – у межах 3-10%. У той же час відвали гірничих порід і відходи 

збагачувальних фабрик можуть служити сировиною для виготовлення 

будівельних матеріалів, застосовуватися як матеріал для закладання 

виробленого простору, в автодорожнім і залізничному будівництві, при 

рекультивації земель та інш. У народногосподарських цілях у вугільній 

промисловості можуть бути використані також метан, шахтні води, а 

також теплота  вихідних потоків повітря. Можливість такого використання 

природних ресурсів має враховуватися ще на етапі геологічних 

вишукувань і проектування підприємств гірничодобувних галузей 

промисловості [5, 6]. 

Рішення завдань КВРКК пов'язане із внесенням технологічних і 

технічних змін у загальний виробничий цикл роботи гірничодобувного 

підприємства з одночасним обліком екологічних аспектів, а КВМС – зі 

здійсненням стадії глибокого збагачення добутої сировини і наступної 

переробки та утилізації витягнутих компонентів. Рішення завдань ВППів 

вимагає розробки ефективної системи управління поводженням з 

відходами.  

Успішне рішення завдань всіх трьох напрямків КВН буде означати 



перетворення вугільної галузі з монопродуктової у поліпродуктову, тобто 

диверсифікацію її господарської діяльності. 

Відповідно до українського законодавства диверсифікація не є 

окремим напрямком господарської діяльності. Це один з видів 

економічного процесу, основним суб'єктом якого виступає виробник 

продукції. Здійснюється цей процес за допомогою державних інструментів 

економічного регулювання. При цьому диверсифікація враховує 

економічні інтереси інших учасників господарських відносин, 

обумовлених Господарським кодексом України.  

Класичними передумовами диверсифікаційної політики є 

нерівномірність розвитку галузей економіки держави, високий рівень 

спеціалізації підприємства, що веде до затримки його розвитку або 

банкрутству, падіння норми прибутку, зниження рівня впроваджень 

науково-технічного прогресу, недоліки в системі оподатковування, 

невідповідності в структурі виробництва. 

 Цільова спрямованість процесу диверсифікації базується на 

встановленні системи економічних інтересів підприємства. На рівні 

окремих організацій (мікроекономічний рівень) ставляться наступні цілі: 

підвищення ринкової вартості підприємства (концентрація капіталу); 

сінергічний ефект від об'єднання зусиль у сфері виробництва; зниження 

господарських і фінансових ризиків;  концентрація зусиль у сфері 

постачання виробництва; централізація управління; оптимізація прибутку; 

раціоналізація фінансових потоків.  

На рівні держави (макроекономічний рівень) такими цілями є: 

демонополізація економіки; роздержавлення економіки; розвиток 

пріоритетних галузей економіки; забезпечення стабільної зайнятості 

населення завдяки зменшенню ринкових ризиків; створення 

конкурентного середовища на внутрішньому ринку; 

конкурентоспроможність на зовнішньому ринку; зміна структури 

експорту/імпорту;  додання стійкості виробничій системі; зниження 



техногенного навантаження на довкілля. 

           Якщо підприємство здійснює диверсифікацію своєї господарської 

діяльності, то зростає потреба щодо удосконалення організаційно-

економічного механізму управління.  

Методологія реалізації механізму управління диверсифікацією 

ґрунтується на системному підході до цього процесу, що доповнюється 

використанням принципів класифікації, методами фінансово-економічного 

аналізу, а також матричного, портфельного та маржинального аналізів.  

Методологічною базою такого переходу є представлена вище 

концепція диверсифікації, а фізико-хімічною базою диверсифікації є як 

сам цільовий продукт виробництва – вугілля, так і попутні продукти його 

видобутку. 

Відносно вугілля мова йде, по-перше, про підвищення його якості як 

кінцевої продукції, що досягається на основі спеціальних технологій 

збагачення (насамперед коксівного вугілля); по-друге, про глибоку 

переробку вугілля на основі м'якого піролізу з одержанням рідких 

вуглеводнів і екологічно чистого палива, вуглецевих ниток, сульфовугілля. 

Що стосується попутних продуктів вуглевидобутку (відходів), то 

їхня величезна кількість є найбільш об'єктивним показником 

недосконалості технологічних схем видобутку корисних копалин, і 

одночасно розглядається як фактор дестабілізації екологічної рівноваги, а, 

отже, екологічної небезпеки в гірничодобувних регіонах. Принципова 

схема конвертування відходів господарської діяльності вугільних шахт у 

товарні продукти (без обліку використання породи для закладки 

виробленого простору) наведена на рис. 2 [6].  

Для диверсифікації господарської діяльності вуглевидобувних 

підприємств є передумови, а складна сучасна еколого-економічна 

обстановка робить її неминучою. Дотепер відходи вугільного 

виробництва, що є по суті техногенною сировинною базою, майже не 

задіяні в господарській діяльності галузі. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 –  Принципова схема конвертації  відходів вугільного підприємства в товарні продукти
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У той же час багатопродуктове виробництво є значимим 

резервом підвищення еколого-економічної ефективності 

функціонування шахт.  

Висновки та напрямки подальшого дослідження. Швидкість  

перетворення вугільної галузі у поліпродуктову не має  технологічних 

обмежень. Проблемними залишаються питання законодавчого і 

фінансового характеру, у тому числі отримання податкових пільг, 

довгострокових кредитів і тому подібне. Вирішення цих питань більшою 

мірою залежить від ефективності функціонування державного механізму 

управління в сфері надрокористування.  

Для підвищення інвестиційної привабливості гірничодобувних 

підприємств вважаємо за потрібне розглядати не тільки як суб’єкти 

господарювання в сфері видобутку вугілля, а і як джерела отримання 

додаткової енергії, рідких і цінних металів, газів, очищеної води, а також 

попутно отриманих ресурсів.  В цьому випадку інвестор буде впевнений у 

стабільному отриманні прибутку. Це будуть не «швидкі» дивіденди, але в 

досить тривалому періоді часу, навіть після виводу шахти з господарчої 

діяльності. 

У реалізації інноваційної стратегії вугільної галузі важлива роль 

належить науці. Саме з її допомогою може бути продовжено 

реалізований принцип диверсифікації і перетворення галузі з 

монопродуктової у поліпродуктову.  

Також  для держави важливим є створення  банка даних технологій з 

комплексного використання надр і інформації по патентам, отриманих в 

цій сфері діяльності. Інформація має бути доступна для підприємств  

гірничодобувної галузі і потенційних інвесторів. При цьому  державі  

необхідно розробити систему забезпечення права власності на інноваційні 

технології і винаходи з урахуванням свого економічного інтересу. Що 

стосується  інструкцій і методик роботи в цій сфері діяльності, то це також 

є компетенцією держави в особі  спеціалізованих міністерств і відомств.  
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