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НАУКОВІ СТАТТІ

А. Т. Кучер, В. А. Кучер

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути орі-
єнтована на довгострокові цілі і реалізовуватися у процесі
поточної господарської діяльності за допомогою відбору
відповідних інвестиційних проектів і програм. Формування
інвестиційної стратегії підприємства являє собою складний
творчий процес, що засновується на прогнозуванні окре-
мих умов здійснення інвестиційної діяльності і кон’юнкту-
ри інвестиційного ринку як загалом, так і в розрізі окремих
його сегментів. Ця стратегія завжди формується в рамках
загальної стратегії економічного розвитку, узгоджується з
нею за цілями, етапами, термінами реалізації.

Проблеми підготовки нових очисних вибоїв присвя-
чено багато робіт сучасних учених-економістів, серед ос-
новних з них окремо треба виділити роботи [1; 2; 3]. Про-
те часто в цих та інших роботах переважно акцентується
увага лише на теоретичних дослідженнях авторів і вони
закінчуються постановкою проблеми і визначенням на-
прямів необхідних для вирішення задач. У роботах [4; 5]
справедливо визначається, що вплив капітальних вкла-
день на стабільність роботи шахт є дуже високим.

Це свідчить про необхідність розробки дійсного
прикладу інвестиційного проекту, який міг би стати
основою для подальших розробок із уповільнення
економічного спаду вугільної промисловості.

Більшість шахт Донбасу зараз є збитковими вуг-
ледобувними підприємствами. Проте є серед них і такі,
що в складних економічних умовах є прибутковими і
видобувають великий об’єм вугілля. Такі шахти ма-
ють достатню кількість грошових коштів, що необхідні
для підготовки нових очисних вибоїв.

Метою статті є розробка і аналіз інвестиційно-
го проекту з технічного переозброєння підприємства
на основі аналізу виробничих можливостей процесів
і ланок виробництва.

ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” є добре розвину-
тим, високо механізованим підприємством, що пос-
тійно удосконалює свою матеріальну базу, вкладаючи
засоби в нову техніку і технологію.

Згідно програми гірничих робіт ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” у роботі знаходиться 6 очисних
комплексно-механізованих вибоів. Щорічно підприє-

мство вводить два нових комплексно-механізованих
вибої замість що вибувають, а також у даний час веде
підготовчі роботи по розробці нового шару.

Фронт очисних робіт ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” не є стримуючим чинником росту виробничої
потужності підприємства і дозволяє добувати 4 млн
тон вугілля за рік. Фронт підготовчих робіт ОП „Шах-
та ім. О. Ф. Засядька” дозволяє збільшити видобуток
вугілля до 4 млн. тон вугілля в рік.

Шахта „ім. О. Ф. Засядька” цілком конвеєризо-
вана, пропускна здатність конвеєрного транспорту
складає 2650 тис. тон вугілля в рік, що не задоволь-
няє технологічним можливостям шахти.

Пропускна здатність вугільного підйому ОП
„Шахта ім. О. Ф. Засядька” складає 1400 тис. тон ву-
гілля в рік, що не задовольняє технологічним можли-
востям шахти і є стримуючим чинником росту вироб-
ничої потужності підприємства.

Таким чином, основними напрямами технічного
розвитку ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” є:

1) підтримка і розширення діючого фронту очис-
них робіт;

2) підтримка і розширення діючого фронту підго-
товчих робіт;

3) збільшення пропускної здатності конвеєрного
транспорту;

4) збільшення пропускної здатності підйому.
В даний час ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” реа-

лізує інвестиційний проект по введенню в експлуата-
цію двох комплексно-механізованих очисних вибоів
по шарі l4 замість очисних вибоїв, що вибувають, а
також веде підготовчі роботи по розробці нового шару.

Очисні вибої передбачається обладнати новими
високо продуктивними механізованими комплексами
3МКД-90. Склад і вартість механізованих комплексів
3МКД-90 приведений у таблиці 1.

Вартість устаткування складе 15 млн грн. Упро-
вадження даного комплексу, по розрахунках фахівців
ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”, дозволить діставати
дохід у розмірі 3 млн. грн. щорічно. Термін реалізації
проекту починається з 2011 р.
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ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” постійно онов-
лює парк прохідницьких машин. У 2011 р. планується
закупити два прохідницьких комбайни 4ПП2М варті-
стю 1200 тис. грн кожний.

Таким чином, основними заходами щодо техні-
чного переозброєння основних виробничих процесів
є: за фронтом очисних робіт — введення в лад двох
нових комплексно-механізованих очисних вибоїв, за
фронтом підготовчих робіт — відновлення парку про-
хідницьких комбайнів.

Одним із найбільше вагомих „вузьких місць” про-
цесу видобутку вугілля ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”
є пропускна здатність головного скіпа, встановленого в
скіповому стовбурі №1. Низька пропускна здатність скіпа
зв’язана з його технічною відсталістю, тому що стовбур
був обладнаний у 1958 р., а потім переустаткований у
1971 р. Крім того стовбур і навколостовбуровий двір
обрію 529 м вимагають капітального ремонту, що також
утрудняє підйом вугілля. Також у даний час підйом пра-
цює по 20 годин на добу, що ще більш збільшує стан
кріпи й арміровки стовбура, завантажувальних камер.

В даний час ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” веде
роботи по збільшенню продуктивності головного шах-
тного підйому.

Для збільшення продуктивності підйому необхі-
дно виконати комплекс робіт з передачі частини гірської
маси породними скіпами:

— закінчити будівництво і ввести в експлуатацію
новий комплекс чищення зумпфа скіпового стовбура №1;

— закінчити будівництво і ввести в експлуатацію
комплекс східного стовбура, що подає повітря, з по-
родним комплексом;

— перекріпити камеру вугільного завантаження
скіпового стовбура №1;

— перекріпити камеру породного навантаження
з її розширенням під 15-ти тоні скіпи;

— замінити піднімальну машину вугільного
підйому скіпового стовбура №1 НКМЗ-2*6*3,5 на
МПБ-6,3-3,15-3,15;

— замінити піднімальну машину породного
підйому скіпового стовбура №1 НКМЗ-2*6*2,4 на
МПБ-6,3-3,15-3,15;

— побудувати бункер, що акумулює, на 1000 тон;
— пройти 110 м гірських вироблень в навколос-

товбуровому дворі для передачі вугілля на породні скіпи;
— зробити реконструкцію перевантажувальної

станції для передачі вугілля на ЦЗФ від породних скіпів;
— замінити породні скіпи УСН-9,4 на скіпи СК-

90-17,5 м3 на підйомі скіпового стовбура №1;
— замінити скіпи СК-75-12,5 м3 на скіпи СК-

90-17,5 м3 на підйомі скіпового стовбура №1.
Вартість робіт із підвищення продуктивності скла-

де 85 млн грн. Термін виконання робіт — 2011-2013 рр.
Після виконання робіт підвищенню продуктив-

ності шахтного підйому ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка” його продуктивність складе 16300 тон вугілля на
добу 4600 тис. тон вугілля в рік.

Оцінка ефективності інвестицій у розширення
підприємства підприємства повинна проходити відпов-
ідно до вимог фінансового й економічного аналізу. Так
як інвестування з фінансової й економічної точок зору
є довгостроковим вкладенням економічних ресурсів з
метою створення й одержання чистого прибутку в май-
бутньому, при цьому головним аспектом є перетворен-
ня фінансових ресурсів у продуктивні активи.

Головним критерієм фінансового аналізу інвестицій-
них проектів є прибуток на вкладений капітал. Але тому що
промислове інвестування є не тільки довгостроковим вкла-

Найменування комплектуючих Од. ізм . Кількість Вартість, тис. 
грн. 

Комбайн вугільний 1ГШ-68 шт. 1 430 
Механізована крепь  3КД-90 секц. 230 9175 
Скребковй конвеєр СП-301 з навісним устаткуванням м. 240 1560 
Перевантажувач  КСП-2 шт. 1 170 
Живильник ПК-1 шт. 1 150 
Стрічковий конвеєр 2ЛПТ-1000 м. 1500 800 
Стрічка транспортерна РТЛТВ-1500 м. 3000 1500 
Насос дільничний ЦНС-1 шт. 1 25 
Комбайнова лебідка СПК шт. 1 12 
Бур БУЭ-1 шт. 6 18 
Маслостанція  СНТ-32 шт. 1 150 
Породонавантажувальна машина 2ПНД-2 шт. 1 160 
Закладна установка 3ДО-03 шт. 1 180 
Електрообладнання, АУК, АУС   320 
Кабельна продукція    350 
Разом :   15000 

 

Таблиця 1
Склад і вартість механізованого комплексу 3МКД-90
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денням економічних ресурсів, але перетворенням фінансо-
вих ресурсів у продуктивні активи, прибуток на вкладений
капітал є не єдиним критерієм оцінки інвестицій.

За нашими розрахунками, що ґрунтуються на
основі рекомендацій робіт [6; 7; 8; 9], вартість робіт із
підвищення продуктивності шахтного підйому ОП
„Шахта ім. О. Ф. Засядька” складе 85 млн. грн. Дже-
рело засобів — власні засоби з фонду розвитку підприє-
мства. Термін реалізації проекту — 2011-2013 р. У ви-
падку реалізації проекту в повному обсязі проект, по
розрахунках фахівців ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”,
буде приносити доход у розмірі від 15 млн. грн. у пер-
ший рік реалізації проекту до 30 млн грн у рік після
реалізації проекту в повному обсязі.

Динаміка грошових потоків проекту по підвищен-
ню продуктивності шахтного підйому ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” представлена на рис. 1.

Як видно з розрахунків, інвестиційний проект ОП
„Шахта ім. О. Ф. Засядька” збільшення продуктивності
головного шахтного підйому скіпового стовбура №1
цілком окупить витрати на свою реалізацію в плині 6 років
і буде щорічно приносити дохід у розмірі 30 млн грн.

Рентабельність інвестицій у збільшення продуктив-
ності головного шахтного підйому ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” складе 25%. Внутрішня норма рен-
табельності — 44%. Щорічний аннуітет складе 5 млн грн.

Динаміка приведених витрат, приведених доходів
і чистої дисконтованої вартості проекту збільшення про-
дуктивності головного шахтного підйому ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” представлена на рис. 2.

Інвестиційний проект ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” уведення двох нових комплексно-механізо-
ваних очисних вибоїв на ш. l1 замість очисних ви-
боїв, що вибувають, припускає покупку і монтаж двох
механізованих комплексів 3КД-90 вартістю 15 млн

грн. Упровадження даного комплексу, по розрахун-
ках фахівців підприємства, дозволить одержувати до-
ход у розмірі 5 млн грн. щорічно. Термін реалізації
проекту вересень 2011 р. — січень 2020 р.

Динаміка грошових потоків проекту ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” уведення двох нових комплекс-
но-механізованих очисних вибоїв на ш. l1 замість очис-
них вибоїв, що вибувають, представлена на рис. 3.

За результатами виконаних нами розрахунків вид-
но, що інвестиційний проект ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” введення двох нових комплексно-механізова-
них очисних вибоїв замість очисних вибоїв, що вибу-
вають економічно ефективний. Рентабельність інвестицій
складе 21%, внутрішня норма рентабельності — 41%.
Строк окупності проекту складе 6 років. Щорічне над-
ходження засобів (аннуітет) складе 1,5 млн грн.

Динаміка показників економічної ефективності
проекту ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” уведення двох
нових комплексно-механізованих очисних вибоїв
представлена на рис. 4.

ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” уведення двох
нових комплексно-механізованих очисних вибоїв
замість очисних вибоїв, що вибувають.

Інвестиційний проект ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” з відновлення парку прохідницьких машин ви-
магає витрат у 2400 тис грн для закупівлі двох про-
хідницьких комбайна 4ППП2М вартістю 1200 тис. грн.
кожний. Упровадження даних комбайнів дозволить
одержувати доход у розмірі 800 тис грн щорічно.
Термін реалізації проекту — 2009 р.

Динаміка грошових потоків проекту по віднов-
ленню парку прохідницьких машин ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” представлена на рис. 5.

У результаті розрахунків ясно, що інвестиційний про-
ект ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” відновлення парку
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Рис. 1. Динаміка грошових потоків проекту по підвищенню продуктивності шахтного підйому
ОП „Шахта „ім. О. Ф. Засядька”.
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прохідницьких комбайнів економічно ефективний. Рента-
бельність інвестицій складе 17%, внутрішня норма рента-
бельності — 38%. Інвестиції у відновлення парку про-
хідницьких комбайнів ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” окуп-
ляться у плині 7 років. Щорічні надходження від реалізації
проекту (аннуітет) складуть 100 тис. грн. на рік.

Динаміка показників економічний ефективності
проекту ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” відновлення
парку прохідницьких комбайнів представлена на рис. 6.

Таким чином, усі інвестиційні проекти ОП „Шах-
та ім. О. Ф. Засядька” економічно ефективні як у ко-
роткостроковому, так і довгостроковому періодах і
окуплять свої витрати і будуть приносити прибуток у
плині перших 5-7 років із моменту початку реалізації.

Зведені дані про економічну ефективність інвес-
тиційних проектів ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” по
технічному переозброєнню виробництва представлені
в таблиці 2.

Як видно, найбільш рентабельні інвестиції в нову
техніку для очисних робіт, але без інвестицій у
збільшення пропускної здатності головного шахтно-
го підйому, не мають змісту. Таким чином, усі проек-
ти по технічному переозброєнню процесів виробницт-
ва ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” взаємозв’язані й
повинні реалізовуватися комплексно.

Висновки. Прийняття рішень інвестиційного ха-
рактеру, як і будь-який інший вид управлінської діяль-
ності, засновується на використанні різних формалізо-
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А. Т. Кучер, В. А. Кучер

ваних і неформалізованих інструментах і методах оцін-
ки інвестиційних проектів. Одним із самих поширених
інструментів є складання бізнес-плану. На гірничих
підприємствах Донбасу необхідно розробляти й впро-
ваджувати в практичну реалізацію перспективні плани
інвестиційної діяльності. Такі бізнес-плани повинні пе-
редбачувати отримання прибутку, а також збереження
(збільшення) обсягів виробництва, або зниження со-
бівартості та скорочення збитків. Таким чином ми ба-
чимо, що економічне значення такого документу є вкрай
важливим в сучасних умовах господарювання.
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ция и конкурентоспособность угледобывающих пред-
приятий / М. Вирула. — М. : Изд-во Москов. гос. гор-
ного ун-та, 2004. — 124 с.

Кучер А. Т., Кучер В. А. Обґрунтування на-
прямів технічного переозброєння вугледобувних
шахт Донбасу на основі аналізу їх виробничих
можливостей

Обґрунтовано необхідність вдосконалення інвести-
ційних методів планування на вугледобувних підприєм-
ствах. Представлено методику планування інвестиційного
проекту по технічному переозброєнню виробництва та
підготовки нових виїмкових полів до експлуатації.

Ключові слова: шахта, переоснащення, виробни-
ча потужність, відтворення гірничих робіт, чиста до-
дана вартість, інвестиційний проект, очисні вибої.

Кучер А. Т., Кучер В. А. Обоснование направ-
лений технического перевооружения угледобыва-
ющих шахт Донбасса на основе анализа произ-
водственных возможностей

Обоснованно необходимость совершенствования

инвестиционных методов планирования на угледобы-
вающих предприятиях. Представлена методика пла-
нирования инвестиционного проекта по техническо-
му перевооружению производства и подготовки но-
вых полей к эксплуатации.

Ключевые слова: шахта, переоснащение, произ-
водственная мощность, воспроизведение горных ра-
бот, чистая добавленная стоимость, инвестиционный
проект, очистительные забои.

Kucher A. T., Kucher V. A. Ground directions of
technical rearmament enterprise on the basis analysis
of production possibilities of production processes

Grounded necessity of perfection of investment methods
planning on mines. The method of planning investment project
is presented on the technical rearmament of production and
preparation of the new fields to exploitation.

Keywords: mine, production capacity, reproduction
of mine work, net present value, investment project.
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Рис. 6. Економічна ефективність інвестиційного проекту ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”
відновлення парку прохідницьких комбайнів

Таблиця 2
Економічна ефективність інвестиційних проектів ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”

з технічного переозброєння виробництва

Найменування проекту 
Накопиче-
ний прибу-
ток, тис. грн. 

Чиста дис-
контована 
вартість, 
тис. грн. 

Аннуітет, 
тис. грн. 

Рентабель-
ність інвес-
тицій, % 

Внутрішня 
норма рен-
табельності, 

% 
Уведення  двох нових комплексно-
механізованих очисних вибоїв за-
мість, що вибувають 

60 000 6 171 1 535 21% 41% 

Відновлення  парку прохідницьких 
машин 

5 200 415 103 17% 38% 

Збільшення  пропускної  здатності 
головного шахтного підйому 

185 000 19 771 4 919 26% 44% 

 




