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КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР – ШЛЯХ ДО 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Запропоновано напрямки подальшого розвитку вугільної галузі, що 

базуються на принципах комплексного використання ресурсів надр. 

Наведено вигоди від впровадження комплексного підходу, раціонального 

надрокористування і ресурсозбереження з технологічної та еколого-

економічної  точок зору.   

Сьогодні Україна посідає восьме місце у світі за обсягами розвіданих 

запасів вугілля [1]. Геологічні запаси становлять понад 120 млрд. т, що в 

перерахунку на нафту в 1,5 рази перевищує найбільші запаси нафти 

Близького Сходу [2]. Українські промислові запаси вугілля різко скоротилися 

через те, що протягом чверті століття не були забезпечені необхідні обсяги 

будівництва нових і реконструкції діючих шахт. Крім того, істотно 

зменшилися промислові запаси вугілля через ліквідацію нерентабельних 



шахт. За оцінками фахівців країна має балансові запаси на 7–10 років за 

існуючих темпів вуглевидобутку [3]. Держава не має фінансів необхідних для 

прискореного розвитку основних фондів вугільної промисловості. Інвестори 

не ризикують вкладати кошти в підприємства, для яких «точка 

беззбитковості» перебуває в інтервалі 7–12 років.  

На тлі скорочення видобутку вугілля, прослідковується тенденція до 

зниження його якості – зольність енергетичного вугілля становить 40 %, а 

міжнародна норма складає 25 %. Враховуючи світові стандарти і показник 

зольності по відношенню до, добутого вугілля, можна стверджувати, що 

обсяги  видобутку вугілля зменшилися на 12–14 %.  

У той же час вугілля, незважаючи на його високу собівартість, 

необхідно 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. Використання 

вугілля протягом наступного десятиліття для України є найоптимальнішим 

шляхом задоволення потреби в енергоносіях для промисловості з 

урахуванням запасів цієї корисної копалини (загальні запаси становлять 

117,3 млрд. т, з них 6,5 млрд. т – промислові запаси на діючих шахтах) і 

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

Узагальнюючи основні проблеми вугільної галузі, можна згрупувати їх 

наступним чином:  

• техніко-економічні: невикористані промислові запаси вугілля; 

зношування основних фондів підприємств; відсутність капітальних і 

оборотних коштів; інвестиційна непривабливість шахт. 

• екологічні: негативний вплив шахт на навколишнє природне 

середовище і відсутність фінансових коштів на природоохоронні заходи.  

• соціальні: низький рівень життя робітників та важкі умови праці; 

скорочення робочих місць (безробіття). 

Розв’язання більшості проблем, які постають перед гірничодобувним 

підприємством, залежить більшою мірою від державної політики й 



ефективності функціонування інструментів економічного механізму 

державного управління в сфері надрокористування. 

 Метою даного дослідження є обґрунтування напрямків підвищення 

ефективності господарської діяльності гірничодобувних підприємств із 

урахуванням принципів збалансованого технологічного та еколого-

економічного розвитку на основі комплексного використання ресурсів надр. 

За розрахунками фахівців, щоб закрити одну шахту (з вирішенням 

соціальних і екологічних проблем) знадобиться від 350 до 500 млн. грн. Ці 

кошти можна спрямувати на впровадження сучасних технологій видобутку, 

які дозволять розробляти шари потужністю 0,4-0,6 м (на такі шари припадає 

80 % запасів вугілля). Важливо оцінити гірничо-геологічні умови, які 

впливають на собівартість видобутку. Наприклад, у разі крутого падіння 

шару (біля півметра) для видобутку необхідно витратити більш 

електроенергії. При цьому собівартість іноді перевищує у 5 разів аналогічний 

показник для шарів, що лежать рівномірно. 

Освоєння нових ділянок під силу тільки крупним інвесторам, тому що 

для будівництва «з нуля» шахти потужністю 3 млн. т вугілля на рік необхідно 

витратити від 1 до 5 млрд. грн. Це можливо за умов забезпечення 

сприятливого режиму інвестування (податкові пільги, державні гарантії для 

інвесторів). Перспективні ділянки можна пропонувати інвесторам за 

допомогою процедури IPO («initial public offering» – публічний продаж 

акцій).  

В результаті аналізу існуючої інфраструктури з’ясувалось, що під час 

спалювання вугілля, енергія, що в ньому міститься, використовується з 

користю на 12–45 %, а решта витрачається на його видобуток, 

транспортування, переробку, зберігання, очищення викидів від спалювання 

вугілля. 

Початком шляху до раціонального використання викопного палива, на 

наш погляд, є перехід від традиційного виробництва енергії і тепла (рис. 1, а) 

до використання когенераційних установок (рис. 1, б). 



З рис. 1 видно, що у разі використання когенераційнної установки 

зменшуються обсяги отриманого тепла, однак загальний ККД значно 

збільшується і зменшуються  обсяги необхідного тепла для переробки 

палива. Слід зазначити, що як паливо при цьому використовуються вже не 

традиційні його види, а метан, що значно знижує собівартість продукції і 

екологічний збиток. Крім того, має місце додатковий дохід від реалізації 

енергоресурсів після задоволення власних потреб підприємства [5]. 

Пильної уваги з боку вчених і практиків вимагає використання  

технологій  з підземної газифікації вугілля (ПГВ),  що набули наукового 

визнання після значних досліджень у минулому столітті і незаслужено 

забутих. В надрах України знаходяться десятки мільярдів тонн 

низькосортного і забалансового вугілля, якого у разі підземної газифікації 

вистачило б на забезпечення країни енергією на понад 100 років. Згідно з 

інформацією Національної академії наук в Інституті геології і геохімії 

паливних копалин вже виконуються значні розробки щодо створення 

технології наземної і підземної газифікації вугілля. Але жодного 

підприємства з газифікації вугілля в державі немає. У той же час великі 

вуглевидобувні країни світу почали активно цікавитись ПГВ. В Австрії у 

2003 р. було побудовано велике підприємство даного профілю, а в Китаї за 

останні роки споруджено 10 промислових станцій ПГУ. Цікавляться даною 

технологією в Індії, КНДР, Південній Кореї  [4]. 

У процесі проведення реструктуризації вугільної промисловості в 

Україні  варто звернути увагу на значну кількість залишених  неробочих 

шарів вугілля і прийняти рішення щодо технології їх використання. 

Відновлення виробничої діяльності для доробки цих шарів звичайним 

способом економічно не ефективно, а проведення підземної газифікації 

дозволить одержати еколого-економічний ефект.   

Деякі автори [7] пропонують розвивати вугільну промисловість, 

орієнтуючись на створення промислових кластерів.  



Але, з нашої точки  зору, найважливішим є перехід  до комплексного 

використання надр (КВН). Сьогодні, орієнтуючись на видобуток вугілля, 

поза увагою залишаються інші ресурси, які  можна використовувати 

одночасно або після розробки корисної копалини. У такому підході закладені 

значні екологічні, соціальні й економічні ефекти для підприємств галузі. 

Впровадження технологій щодо комплексного використання надр дозволяє 

одержати підприємству додатковий дохід від неосновної своєї діяльності, 

знизити собівартість вугілля, що добувається, і зменшити негативний вплив 

на навколишнє природне середовище. 

На підприємствах гірничодобувної галузі в результаті впровадження 

технологій КВН можна одержати такі види додаткової продукції: 

• геотермальну енергію виробленого простору; 

• метан (для використання в системах когенерації); 

• відходи виробництва, особливо породу (як сировина для будівництва); 

• коштовні та рідкоземельні мінерали і гази; 

• перероблені з вугілля газ, напівкокс, смоли; 

• очищені шахтні води та ін. 

Заслуговує на увагу видобуток синтетичного моторного палива (СМП) 

з вугілля: з тонни вугілля можна отримати прибуток 2 тис. грн. Собівартість 

бареля синтетичної нафти складає 30–35 дол., а з урахуванням супутніх  

продуктів вуглехімії, які можуть бути затребувані в інших галузях, – 20–25 

(дані 2006 р). У світі працює понад 20 подібних технологічних ліній. 

Будівництво заводу вартістю 250 млн. дол. триває 24–36 міс. Одна установка 

може давати з 3–4 млн. т вугілля, мінімум 1 млн. т СМП на рік.  

 Найбільш реальним  сьогодні є будівництво когенераційних 

електростанцій, що працюють на шахтному газі, – метані. Така 

електростанція може виробляти не тільки електроенергію і гарячу воду, а  

при обладнанні її додатковим устаткуванням – перегрітий пар. Метан складає 

60 % загального обсягу забруднюючих речовин, що потрапляють до 

атмосферного повітря у Донецьку, 80 % – у Горлівці, 40 % – у Дзержинську, 



Димитрові, Єнакієво.  Державне регіональне геологічне підприємство 

(ДРГП) «Донецькгеологія» оцінює ресурси метану у вугільних пластах 

робочої потужності 1200 млрд. м3. У Росії розвідані запаси метану складають 

70 трлн. м3 (в основному в Тунгуському, Кузнецькому і Печорському 

басейнах). У Кузнецькому басейні запаси метану, що вилучається, складають 

13 трлн. м3. 

Питання введення метану у господарчий оборот актуальне, тому що 

стосується відразу до декількох важливих напрямків: реалізація вимог щодо 

забезпечення повноти геологічного вивчення; раціональне комплексне 

використання надр; попутне вилучення метану в шахтах під час комплексної 

експлуатації газоносних вугільних родовищ з використанням сучасної 

екологічно безпечної техніки, забезпечення збереження надр і підвищення 

ефективності надровикористання; можливість здійснювати видобуток цінної 

сировини на вже розвинутих родовищах із будівництвом інфраструктури 

(витрати на розвідку, транспортну інфраструктуру, облаштованість території 

збільшуються постійно); газифікація території, що не забезпечена газом 

(зниження витрат на будівництво трубопроводів); диверсифікація джерел 

енергії; пошук нових технічних рішень. 

Викиди метану по Донецькому вугільному басейну складають 96 % 

загального обсягу по країні, які на рік складають 2 млрд. м3, з яких можливо 

отримати 9 млрд. кВт·год ч електроенергії і 10 млн. Гкал теплової енергії. 

Використання 11 систем дегазації на шахтах України, які каптують газову 

суміш з метаном концентрацією понад 20 % дозволить залучити в 

господарський обіг близько 50 млн. м3 паливного газу; концентрацією менш 

20% – ще 69 млн. м3 на рік [8]. 

Сьогодні технічно відпрацьовані умови тільки для шахтного газу із 

вмістом метану понад 25 % (у Німеччині понад 20 %). Cистемно проводять 

дослідження тільки в німецькому державному Інституті техніки, екології, 

безпеки і енергетики (UMSICHT), фінансування яких виконує ЄС і приватна 

фірма А-ТЕС Анлагентехник ГмбХ [9]. 



Для стабільної і доцільної виробки електроенергії потрібна 

концентрація метану понад 35–40 %. Технічно можлива виробка 

електроенергії вже і з 25 %, але  при цьому значно збільшуються 

експлуатаційні витрати (понад 200 тис. євро на рік на 1МВт   встановленої 

потужності). Внаслідок нестабільного обсягу шахтного метану протягом 

тривалого періоду (перемонтаж очисного обладнання, порушення, аварії, 

ділянки з різною газощільністю) рекомендується встановлювати 

когенераційні установки, якщо рівень середньодобового обсягу метану 

протягом року складає близько 70 % з концентрацією понад 35 %. Залишкову 

частину метану можна спалювати в котельнях, сушарках, калориферах і 

факелах.  

Практика довела, що для успішної утилізації шахтного газу потрібно 

виконувати значну підготовчу роботу по дегазації метану, найефективнішим 

є вертикальні свердловини з поверхні і відкачування газу з ізольованого 

виробленого простору. У разі утилізації шахтного газу когенераційними 

установками основний прибуток (50–70 %) отримують від реалізації 

емісійних сертифікатів, приблизно одну третину від виробки електроенергії і 

незначний відсоток від використання теплоти [10]. Позитивний досвід 

використання метану вже є. У 2006 р. шахта ім. О. Ф. Засядька передала 1,46 

млн. т умовних викидів японській компанії Marybeni Corporation, а також 

продала квоти на викиди парникових газів на 2,5 млн. євро Австрії і Японії. 

У 2009 р. енергогенеруюча компанія ДПЕК (шахта «Комсомолець Донбасу») 

продала на умовах предоплати 300 тис. одиниць скорочених викидів 

голландському банку ING Bank N.V.  

В Україні  фахівцями ВАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство 

Всеукраїнського науково-дослідного інституту компресормаш» розроблена 

установка компресорна газоутилізаційна УКГ-5/8, основними користувачами 

якої є підприємства вугільної та гірничодобувної промисловості [11].  

Метанол – один з базових продуктів хімічної промисловості, понад      

50 % використовують як вихідну сировину для виробництва формальдегідів 



(з наступним випуском синтетичних смол – до 70 %). Проміжний етап 

випуску метанолу – виробництво поліетилену низького тиску і 

поліпропілену. Витрати на вуглехімічний і вуглетехнічний комплекси 

складають приблизно 20 % вартості інвестиційного проекту, а частка їхньої 

товарної продукції – приблизно 85 % доходу, що очікується. 

Основними видами твердих відходів, що утворюються на 

вугледобувних підприємствах, є шахтна порода і порода розкриву. На кожну 

тонну вугілля, що видобувається підземним способом, на поверхню 

видається в середньому від 0,25 до 0,40 т породи, а при відкритому 

видобутку вугілля – 7,1 т [12].  У кожній тонні породи знаходиться від 16 до 

62 кг вуглецю  [13].   

Компонентний склад шахтних і розкривних порід у більшості випадків 

дозволяє вивчати відходи як потенційну сировину. Відходи видобутку 

вугілля можуть бути використані як природні будівельні матеріали, а також 

як сировина для виробництва таких матеріалів (цегли і черепиці, 

вогнетривких виробів, скла, розчинів штукатурних і для кладки, цементу та 

ін.). Проте через неоднорідність складу відходів утилізація їх складна і не 

завжди економічно виправдана.  

Значна кількість твердих відходів утворюється на збагачувальних 

фабриках вугільної і коксохімічної промисловості, на яких облагороджують 

вугілля по золі. Вихід відходів (по масі) в середньому складає близько 25 % 

від загального обсягу вугілля, що його переробляють на стадії збагачення. 

Відходи вуглезбагачення утворюються під час збагачення вугілля для 

коксування, з енергетичною та іншою метою і сумішшю порід, часток 

вугілля і вугільно-мінеральних зростків. Специфічною особливістю твердих 

відходів збагачувальних фабрик є присутність в них органічного компонента 

(залишкового вугілля). Вміст вуглецю у відходах в середньому складає 9-

12%. Наявність остаточного вугілля сприяє скороченню витрат первинної 

технологічної сировини в різноманітних термічних процесах і на цій основі 

зниженню витрат на виробництво продукції з відходів збагачення вугілля. На 



думку деяких фахівців саме тверді відходи збагачення вугілля становлять 

найбільший інтерес для виробництва будівельних матеріалів [12].  

Доцільність переробки шахтних порід і золошлакових відходів 

обумовлена факторами: економічними, що пов’язані із значною потребою 

промислово розвинутого регіону у будівельних матеріалах, а також з 

наявністю розвинутої інфраструктури, що значно полегшує впровадження 

технологічних рішень; природними, що дають змогу завдяки м’якому 

клімату розробляти відвали практично цілий рік; соціальними, що пов’язані 

із закриттям шахт і вивільнення значної кількості працездатного населення. 

Одним з раціональних і цілком прийнятним  в технічному і 

економічному відношенні напрямків масового використання відходів 

видобутку вугілля має бути повсюдне застосування їх для закладки 

виробленого простору шахт і кар’єрів, а також для облаштованості 

порушених рельєфів місцевості. Таким чином, на основі горілих порід і 

золошлакових відходів можна отримати інертні заповнювачі; важкі та легкі 

бетони; ніздрюваті й дрібнозернисті бетони; будівельні та тампонажні 

розчини, які мають корозійну стійкість; сипучі теплоізоляційні матеріали; 

керамічні матеріали; нерудні матеріали для дорожнього будівництва; 

закладні  матеріали [14]. 

Для порівняльного економічного аналізу можна використовувати 

розрахункові норми витрат сировини та енергії у разі виробництва продукції 

з відходів. У більшості випадків недоцільно наводити розрахунки та докази у 

грошовому вигляді, тому що динаміка співвідношення цін і валютних курсів 

настільки стрімка, що  важко коректно порівняти конкретні економічні 

показники для процесів і факторів, що відрізняються часом їх фіксування. У 

таких випадках доцільно порівнювати обрані натуральні показники. Це 

дозволяє відносно достовірно судити про економічну ефективність змін. Так, 

для виробництва 1000 шт. цегли необхідно 4 т відходів, 214 кВт·год 

електроенергії і 128,3 кг технологічного палива. На виробництво 1 м3 



аглопориту буде витрачено 0,815 т відходів, 0,042 т глини, 58 кВт·год. 

електроенергії, 0,023 т мазуту [15]. 

Перспективним напрямом утилізації порід, що містять вуглецеву 

речовину, є їх газифікація. Газифікації доцільно піддавати свіжу породу, що 

містить 20% і більше горючих речовин. При цьому додатково одержують 

енергетичне паливо, а зольний залишок можна використовувати для 

виробництва будівельних матеріалів. 

Відходи вуглевидобутку та вуглезбагачення є великотоннажними. 

Відвали займають тисячі гектарів земель, придатних для використання в 

сільському господарстві. За даними Н. К. Янова і В. І. Гавріша [16] від 15 до 

30 % обсягу териконів Донбасу становлять горючі речовини, при цьому у 

верхній частині терикону цих речовин на 25 % більше. Терикони є власністю 

шахти. Якщо шахта не має можливості їх переробляти, то можна передати їх 

у комунальну власність. Місцева влада буде шукати інвестора для переробки 

або вивозу породи з териконів. Внаслідок цього бюджет отримає додаткові 

кошти і вільну землю, інвестиції в її використання дозволять отримати 

додаткові робочі місця і кошти у місцеві бюджети  [17]. 

Проблема утилізації відходів вуглевидобутку, які накопичуються в 

великих обсягах в гідровідвалах і відстійниках, досить гостро стоїть 

практично перед усіма підприємствами вугільної галузі. Переробка вугільних 

шламів в основному можлива за двома напрямками: для енергетики і  

коксування. Більшість шламів високозольні – до 75 % [18].   

З вугілля різної якості і з відходів збагачення можна виготовити 

водовугільне паливо (ВВуП). Це штучне композиційне паливо, отримане в 

процесі кавітації і діспергації компонентів, на базі вугілля (не менш 60%), 

води (39%) і композиційних складових. Це система, в якій всі компоненти 

активні. Застосування суспензійного вугільного палива – реальна можливість 

заміни не тільки високозольного вугілля та  низькоефективних методів його 

спалювання, але й дорогого рідкого і газоподібного видів палива [19].  Склад 

і властивості вугільної суспензії можуть бути цілеспрямовано та ефективно 



скореговані з урахуванням вимог прикладної задачі та конкретного 

споживача. До суспензії можна додавати пластифікатори, стабілізатори, 

присадки для нейтралізації сірки, інгібітори корозії, паливні відходи окремих 

виробництв, що не утилізуються. Властивості вугільних суспензій можна 

змінювати також варіюванням вугілля, що використовується, і додаванням у 

суспензію твердих паливних добавок [20]. Перспективною є нова кавітаційна 

технологія приготування такого палива, при відповідному завданні на 

виготовлення якого в майбутньому його можна використовувати як моторне 

паливо в дизельних двигунах, а також в газогенераторних установках для 

газифікації палива [19].  

Великі перспективи використання ВВуП в енергетиці. Енергетична 

ефективність використання вугільних суспензій як паливо підтверджена 

досвідом експлуатації теплоелектростанцій у Великобританії, США, 

Південної Кореї, Швеції, Канаді. При цьому вартість 1 МВт енергії, 

отриманої під час спалювання ВВуП, на 20–40 % дешевша, ніж у разі 

використання мазуту. Крім того, при спалюванні суспензії значно менші 

обсяги забруднюючих речовин утворюються і потрапляють у навколишнє 

середовище: оксиду азоту – на 29–39 %, оксиду сірки – на 36–82 %, 

бенз(а)пирену – на 75 %, пилу – на 46–75 %.   

Крім енергетики, споживання ВВуП є перспективним у чорній 

металургії, а саме в доменному виробництві, що дозволить зменшити 

споживання коксу для виплавки чавуну, знизити на 15–40 % шкідливі викиди 

до атмосфери і скоротити споживання природного газу. У кольоровій 

металургії заміна традиційних плавок міді, нікелю, свинцю на процеси з 

використанням вугільних суспензій дасть можливість скоротити споживання 

коксу і викидів твердих відходів від спалювання вугілля [20]. 

Газифікація вугілля пов'язана з його так званим «неенергетичним» 

використанням. Вугілля може бути піддано енерготехнологічній переробці в 

такі цінні продукти, як середньотемпературний кокс, здатний бути 

замінником класичному коксу в ряді металургійних процесів. Горючий газ 



придатний, наприклад, для спалювання в газових казанах як замінник 

природного газу, синтез-газ може використовуватися для виробництва 

синтетичних вуглеводневих  палив. Спалювання палива, одержаного в 

результаті енерготехнологічній  переробки вугілля, дає істотну вигоду у 

показниках шкідливих викидів щодо спалювання вихідного вугілля.  

Ще одною відомою технологією газифікації бурого вугілля, є 

енерготехнологічна  переробка вугілля в середньотемпературний кокс і 

теплову енергію в установці із псевдозрідженим  (киплячим) шаром палива. 

Важливою перевагою даної технології є можливість її реалізації шляхом 

реконструкції типових вугільних казанів. При цьому зберігається на 

досягнутому рівні продуктивність казана по тепловій енергії. Порівняно 

технологією шарової газифікації вугілля енерготехнологічна переробка 

вугілля в середньотемпературний кокс у псевдозрідженому шарі 

відрізняється істотно більшою (у 15–20 разів) продуктивністю.  

Незважаючи на економічні зміни, що відбуваються, вартість тонни 

умовного палива (ТУП) на вугіллі у більшості випадків є найнижчою 

порівняно з мазутом і газом. Основні труднощі використання вугілля 

відбиваються на високому рівні викидів від спалювання вугілля — 

газоподібних і твердих речовин (золи). У більшості розвинених країн діють 

тверді вимоги щодо рівня викидів, припустимих під час спалювання вугілля. 

Виходом із ситуації є використання різних фільтрів у газоходах казанів або 

спалювання вугілля у вигляді водовугільних суспензій. Зола, що утворюється 

від спалювання вугілля, у ряді випадків може бути використана в будівельній 

індустрії. Труднощі використання золи полягають у тому, що зола 

видаляється в більшості випадків гідрозоловидаленням, що ускладнює її 

навантаження для подальшого транспортування та застосування.  

Для ефективного використання  природних ресурсів і мінімізації 

негативного впливу на  довкілля доцільно створити комплекс «вугільне 

підприємство–теплоелектростанція». Сучасні технології переробки вугілля в 

умовах комплексу, що складається з вугледобувної і енергогенеруючої 



частин, дозволяє забезпечити сполучення трьох «е» – енергетики, екології і  

економіки. Такий зв’язок дає змогу значно знизити втрати у мережах 

енергопостачання джерела палива, з максимальною віддачею 

використовувати утилізовану енергію відходів видобутку вугілля або 

вторинних енергетичних ресурсів (метану, низькотемпературних шахтних 

вод, вентиляційних потоків, димових газів, оборотної води та ін.) Крім того, 

можливо використовувати кінетичну енергію вентиляційного потоку і 

хімічну енергію метану. Існують різноманітні варіанти побудови паливно-

енергетичних комплексів на базі вугільних шахт, як з підземним, так і з 

наземним базуванням електростанцій, як з традиційними котельними 

агрегатами, так і  з інноваційними технологіями [6].  

Сьогодні вважати шахти привабливими об’єктами для інвестування 

досить складно. Однак, якщо розглядати шахту не тільки як підприємство з 

видобутку вугілля, але і як джерело отримання додаткової енергії, рідких і 

цінних металів, газів, а також очищеної води, тоді можливо і необхідно  

сприймати підприємства гірничовидобувної  промисловості як інвестиційно 

привабливі. У цьому випадку інвестор буде впевнений у стабільному 

отриманні прибутку. Слід зазначити, що застосування технологій з 

комплексного використання надр буде приносити інвестору не «швидкі» 

дивіденди, а  через досить тривалий час, навіть після виводу шахти з 

господарської діяльності. 

Висновки. Розглянуті напрямки комплексного використання ресурсів 

надр технологічно обґрунтовані досить повно. Проблемними є питання 

законодавчого і фінансового характеру, у тому числі отримання податкових 

пільг, довгострокових кредитів тощо. Вирішення цих питань більшою мірою 

залежить від ефективності функціонування державного механізму 

управління в сфері надрокористування.  

Для цієї сфери діяльності важливим є постулат про випереджувальний 

розвиток інтелектуального капіталу перед забезпеченням матеріальними 



ресурсами.  Основними компонентами інтелектуального капіталу є людський 

і структурний капітали.  

Людський фактор протягом багатьох років є визначальним для 

раціональної діяльності. У даний час комплексне освоєння вугільних 

родовищ стримується браком в галузі і в Донецькому регіоні фахівців з 

питань комплексного освоєння надр. Цю проблему вже почали вирішувати 

шляхом підготовки гірничих інженерів з комплексного та раціонального 

використання надр на кафедрі природоохоронної діяльності Донецького 

національного технічного університету. 

Щодо структурного капіталу, то для держави важливим є створення  

банку даних технологій з комплексного використання надр і інформації про 

патенти, отримані в цій сфері діяльності. Інформація має бути доступна для 

підприємств гірничодобувної галузі, а також потенційних інвесторів. 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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Рис. 1. Схема отримання електроенергії і тепла способом: а – традиційним; б 

– на основі когенерації. 

 


