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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
З ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗБИТКОВИХ

ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Інвестиції являють собою
довгострокові вкладення ресурсів.
Інвестиційні рішення по своїй суті завжди є
стратегічними рішеннями. Реалізація
стратегії підприємства, як правило, пов'язана
з інвестиціями, особливо якщо йдеться про
стратегію розширеного відтворення. При
цьому процес прийняття інвестиційних
рішень є невід'ємною частиною
стратегічного планування, що має
забезпечити узгодження довгострокових
цілей підприємства й використання ресурсів,
які направляються на їх досягнення.

Згідно з положеннями робіт [1, 2]
необхідність інвестицій при реалізації
стратегії підприємства може бути
обумовлена різними причинами, які можна
об'єднати в такі групи: відновлення
матеріально-технічної бази підприємства;
збільшення обсягів і масштабів виробничо-
господарської діяльності; освоєння нових
видів діяльності; підвищення якості
продукції. Проблемі планування інвестицій
присвячено багато наукових праць [3-5].
Однак, оскільки планування інвестицій
належить до найбільш складної й
відповідальної сфери прийняття
управлінських рішень, їх актуальність не
слабшає. Особливо актуальним питання
планування інвестицій є для вугільної галузі
України, підприємства якої переважно є
дотаційними.

Метою статті є розробка механізму
оцінки ефективності реалізації інвестиційних
проектів з відтворення виробничої
потужності на збиткових вуглевидобувних
підприємствах.

Для оцінки ефективності
інвестиційного проекту з відтворення
потужності вуглевидобувного підприємства
необхідно зіставити витрати на проведення й
оснащення всіх гірничих виробок із
прибутком від реалізації вугілля з

підготовленого очисного вибою. У випадку
збитковості вуглевидобувного підприємства
може бути характерною ситуація фізичної
відсутності гірничих капітальних виробок,
необхідних для проведення нового вибою.
Тоді витрати на підготовку нової лави
істотно зростають, що збільшує проблемну
економічну ситуацію. Слід зазначити, що
планування інвестиційних проектів на
збиткових вуглевидобувних підприємствах
має свої особливості. Насамперед, вони
досить тривалі за часом реалізації й мають
низький рівень віддачі капіталу.

Однак, як показує досвід, навіть
збиткові вуглевидобувні підприємства мають
можливість істотно скоротити обсяг держ-
підтримки за рахунок введення нових
виїмкових полів до експлуатації. Розкриємо
сутність інвестиційного проекту з підготовки
нової лави і його економічної оцінки на
збитковому вуглевидобувному підприємстві,
яким є ДП «Шахтоуправління «Південно-
донбаське №1». Дане підприємство є
збитковим протягом останніх декількох
років, крім того, видобуток вугілля
поступово знижується. Основні технічні
показники характеризуються таким чином:
видобуток вугілля у 2010 р. по шахті
становив 661,1 тис. т; середньодіюча
кількість очисних вибоїв – 3,2; просування
очисного вибою – 37,7 м/міс.; проведення
очисних виробок загалом – 5501 м.

Виробнича потужність –
розрахунковий, максимально можливий
річний (добовий) випуск продукції або обсяг
переробки сировини в номенклатурі й
асортименті, що передбачається на плановий
період при повному використанні
виробничого обладнання і площ з
урахуванням застосування передової
технології, організації виробництва і праці.
Виробнича потужність при правильному її
визначенні стає надійним орієнтиром у
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роботі з плануванням та оцінкою діяльності
підприємства. Виробнича потужність на
даному підприємстві з кожним роком
знижується, це обумовлене погіршенням
гірничо-геологічних умов при видобутку
вугілля. На цій шахті виробнича потужність
за три роки знизилась на 31,25%. За ступенем
освоєння виробничої потужності можна
визначити результати роботи різних ділянок
виробництва, оцінюючи їх діяльність. З
аналізу статистичних даних встановлено, що
існують резерви зростання рівня освоєння
виробничої потужності.

Видобуток вугілля, як і видобуток із
комплексно-механізованих вибоїв, на ДП
«Шахтоуправління «Південнодонбаське №1»
має тенденцію до зниження. Окрім того, як
зазначено вище, інші техніко-економічні
показники – просування очисного вибою і
проведення гірничих виробіток – теж
знижуються. Усе це обумовлено
погіршенням гірничо-геологічних умов,
застарілою технікою та недостатнім
фінансуванням для подолання поточних
проблем. Узагалі основним чинником, який
впливає на погіршення господарчої
діяльності шахти, є те, що відпускна ціна
значно нижча за витрати на виробництво
товарної продукції. Шахту рятує лише
бюджетне фінансування, яке дає можливість
її подальшого функціонування. Зазначимо,
що таке становище є характерним майже для
всіх збиткових вуглевидобувних
підприємств.

Прийняття обґрунтованих стратегічних
і тактичних рішень управлінського характеру
потребує всебічного аналізу фактичних
результатів виробничо-господарської
діяльності шахт [6]. Але застосовувані на
практиці загальноекономічні методи аналізу
не повною мірою враховують специфіку
функціонування вуглевидобувних
підприємств і зміни умов господарювання в
національній економіці, які відбуваються
зараз.

Згідно з положеннями роботи [7] у
зв’язку із збитковістю виробництва на
підприємствах вугільної галузі важливо
постійно контролювати стан відтворення
виробничої потужності. У даний час
прийняттю ефективних управлінських
рішень стає на заваді відсутність
теоретичних і методологічних засад з оцінки

ефективності інвестиційних проектів з
відтворення виробничої потужності шахт,
адаптованих до сучасних умов
господарювання. Аналіз роботи [8] свідчить,
що залежно від доцільності й ефективності
прийнятих стабілізаційних рішень
підприємство може вийти із кризового стану,
або, навпаки, посилити його. У зв’язку із цим
в економічній ситуації, що склалася, важливо
вміти прогнозувати зміни результатів
виробництва внаслідок прийняття
управлінських рішень, а також вибирати з
них найкращі за рівнем прибутковості.

ШУ «Південнодонбаське №1» планує
свою діяльність за всіма показниками і в
повному обсязі відповідно до існуючих
нормативних документів «Положення про
виробничі об'єднання (комбінати)». Згідно з
розробленою нами програмою виходу шахти
із кризового становища необхідно реалізувати
інвестиційний проект із підготовки до
експлуатації й відпрацювання нового
виїмкового поля пласта С10

2. Для цього
необхідно ввести в експлуатацію 61 східну
лаву. Техніко-економічні розрахунки,
виконані на основі методів ЮНІДО з
урахуванням усіх гірничо-геологічних і
технологічних обмежень, свідчать, що
підготовка лави до експлуатації триватиме 7
місяців.

З урахуванням досвіду роботи шахти й
існуючого рівня науково-технічного
прогресу дану лаву планується обладнати
механізованим комплексом 1КД-90,
комбайном УКД-200/250, скребковим
конвеєром СП-251. Довжина виїмкового
стовпа 1400 м, запаси вугілля на виїмковому
полі 510 тис. т, зольність 33,0% при
виймальній потужності 1,09 м, довжина лави
190 м; 61 східну лаву пласта С10

2 планується
ввести з добовим навантаженням 1000
т/добу.

За розробленою методикою оцінки
ефективності проектів із підготовки й від-
працювання нових виїмкових полів,
виробнича собівартість готової вугільної
продукції має включати витрати на
виробництво вугільної продукції, які
необхідно розподілити за такими
економічними елементами:

матеріальні витрати на оснащення
гірничих виробок;



витрати на оплату праці, розраховані
виходячи з чинного законодавства України;

амортизація основних засобів,
розрахована за прямолінійним методом,
ураховуючи строк служби обладнання, з
урахуванням графіка введення та вибуття
очисних вибоїв за роками реалізації проекту.

Для обчислення фонду заробітної
плати за період відпрацювання 61 східної

лави пласта С10
2 , який складе 17 місяців, слід

розрахувати кількість необхідних робітників.
Амортизація основних засобів роз-

раховується прямолінійним методом,
ураховуючи строк служби обладнання і
графік введення та вибуття очисних вибоїв за
роками. Амортизаційні відрахування по 61
східній лаві пласта С10

2 подано в табл. 1.

Таблиця 1
Амортизаційні відрахування за місяць по 61 східній лаві пласта С10

2

Обладнання Кількість
Амортизаційні
відрахування

за місяць, тис. грн.
Секції мех. кріплення 1КД-90 126 2106,70
Комбайн УКД-200/250 з апаратурою управління КД-А,
пусковою апаратурою, насосом орошення 1 365,75
Конвеєр лави СП-251 з навісним обладнанням
(190 м у постачанні) 1 355,30
Конвеєр СП-250 з 2 приводами 1 36,57
Насосна станція СНД200 та штрековий трубопровід 2 31,35
Конвеєр 1ЛТ-80УК, став канатний підвісний 1 156,75
Конвеєр 1Л-80УК L=700м, став канатний підвісний 5 718,43
Лебідка ЛГКН 3 29,78
Надґрунтова дорога ДКНЛ-1 1 39,97
Підстанція ТСВП 630/6 2 27,17
Апаратура АУК-1М 1 6,27
Пускова апаратура 8 6,69
Пускова, кабельна продукція, труби 100 мм зі швидко-
з’ємним обладнанням 146,30
Усього амортизаційні відрахування по лаві: 4027,03

Розмір амортизаційних відрахувань за
весь період експлуатації 61 східної лави
пласта С10

2 дорівнює 68459,51 тис. грн.

У табл. 2 наведено всі зведені
показники необхідних інвестиційних витрат
по 61 східній лаві пласта С10

2.

Таблиця 2
Показники витрат по 61 східній лаві пласта С10

2 за весь період її відпрацювання
Показники Тис. грн.

1. Фонд оплати праці 19 006,85
2. Амортизаційні відрахування 68 459,51
3. Витрати на проведення підготовчих виробок 24 864,27
4. Матеріальні витрати в очисному вибої за весь період його
експлуатації, у т.ч. 109 534,96
електроенергія 31 295,5
запасні частини до обладнання 687,14
лісні матеріали 1 087,03
мастильні матеріали 67,8
матеріали 76 397,49



5. Витрати на монтаж та демонтаж лави 2 784,6
Усього витрат 224 650,19
6. Дохід від реалізації видобутого вугілля 248 069,10
7. Прибуток 23 418,91

Отже, загальний прибуток від
відпрацювання 61 східної лави пласта С10

2

складатиме 23 418, 91 тис. грн. При цьому
загальний видобуток вугілля по шахті
збільшиться до 765 тис. т на рік.

Для розрахунку приведених показників
необхідно визначити грошові потоки під час
реалізації проекту з введення нової лави до
експлуатації. Ці грошові потоки подано в
табл. 3.

Таблиця 3
Грошові потоки під час введення нової 61 східної лави пласта С10

2

при ставці дисконтування 14,4%, тис. грн.
Місяць Інвестиції Зворотний грошовий потік Дисконтовані грошові потоки,

1 3552,04 3552,04/(1+0,012)0=3552,04
2 3552,04 3552,04/(1+0,012)1=3509,92
--- --- --- ---
7 3552,00 3552,00/(1+0,012)6=3307,30
8 3003,99 3003,99/(1+0,012)8=2730,58
9 3003,99 3009,99/(1+0,012)9=2698,20
--- --- --- ---
24 3003,94 3003,94/(1+0,012)24=2256,10
25 2784,60 2784,60/(1+0,012)24=2091,37

У результаті виконаних розрахунків
з’ясовано, що проект із підготовки й
відпрацювання нової лави потребує 26091,97
тис. грн. інвестиційних коштів. Зворотний

грошовий потік за даним проектом становить
42266,87 тис. грн. Критерії оцінки ефек-
тивності введення нової лави наведено в
табл. 4.

Таблиця 4
Інтегральні критерії ефективності інвестиційного проекту

з введення нової 61 східної лави пласта С10
2

Критерії оцінки проекту Значення критерію
Чиста поточна вартість проекту, NPV, тис. грн. 16174,9
Індекс рентабельності, PI, частки од. 1,62
Внутрішня норма окупності, IRR, % 84,25
Термін окупності, PBP, міс. 7,4

Як видно з табл. 4, запропонований
інвестиційний проект є прибутковим і
підприємство зможе повністю розрахуватись
за отриманий кредит, вартість якого
становить 14% річних.

Таким чином, можна сформулювати
алгоритм дій щодо планування інвестицій-
них проектів із відтворення виробничої
потужності збиткових вуглевидобувних
підприємств:

1) у результаті техніко-економічного
аналізу за основними процесами

вуглевидобутку встановлюються резерви
виробництва, які стримують відтворення
виробничої потужності внаслідок відсутності
проведення капітальних гірничих виробок,
необхідних для підготовки нових очисних
вибоїв;

2) обґрунтовується план упровадження
нової техніки поряд із поліпшенням умов
праці й підвищенням її безпеки;

3) порівнюються альтернативні
просторово-планувальні рішення з
відтворення виробничої потужності шахти;



4) складаються альтернативні варіанти
інвестиційних проектів і обирається
найбільш раціональний із них;

5) виконуються відповідні розрахунки
з оцінки економічної ефективності вкладання
інвестицій і приймається управлінське
рішення щодо можливості ухвалення
інвестиційного проекту.

Висновки
1. Реалізація заходів щодо підготовки

нових інвестиційних проектів із відтворення
виробничої потужності шахти потребує
додаткових засобів і часу.

2. Поряд із виявленням факторів, що
стримують подальше підвищення видобутку
вугілля, встановлюються (фіксуються) зміни
всіх техніко-економічних показників роботи
проти плану: продуктивність праці,
собівартість 1 т вугілля, трудомісткість
роботи процесів, зміна заробітної плати,
фондовіддача тощо.

3. Техніко-економічний аналіз
виробництва є необхідним інструментарієм,
що служить для виявлення резервів
виробництва. На його підставі виявляють
причини, що обумовлюють відхилення від
плану і спричиняють аритмічність роботи
шахти.

4. Економічну ефективність від
упровадження інвестиційних заходів
розраховують на основі результатів, що
досягають у результаті зниження
собівартості видобутку вугілля і збільшення
прибутку по підприємству.

5. Економічний ефект і строки
окупності впроваджуваних заходів мають
розраховуватися з урахуванням сучасних
вимог повернення капіталу.
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