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В умовах сьогодення рівень розвитку та якість функціонування паливно-

енергетичного комплексу України мають визначальний вплив на стан економіки, 
вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людей. З перших днів 
незалежності України питання енергетичної незалежності держави стало 
пріоритетним. Основні зусилля були направлені на вирішення проблем паливно-
енергетичного комплексу, які були пов'язані з невідповідністю його організаційної 
структури умовам конкурентного ринкового середовища, значною зношеністю і 
низькою енергоефективністю основних фондів та обмеженістю капіталовкладень на 
їх оновлення, низькою інвестиційною привабливістю підприємств ПЕК.  

На сьогодні, враховуючи напружену соціально-політичну та економічну 
ситуацію на сході країни, у тому числі в паливно-енергетичному секторі, та в умовах 
настання осінньо-зимового періоду, заходи щодо підготовки до приватизації, а також 
передачі на приватизацію вугледобувних об’єктів, а також енергетичних об’єктів 
тимчасово призупинені. Але у той же час, Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України продовжує роботу у напрямку удосконалення нормативної 
бази, відповідно до якої відбуватимуться приватизаційні процеси в галузі, що 
підвищує інтерес до здійснення даного дослідження. 

Але сучасні умови ставлять нові задачі щодо удосконалення оцінки 
ефективності діяльності підприємств гірничодобувної галузі в умовах невизначеності 
зовнішньої дії. При цьому слід зазначити, що використання вдалої сукупності 
кількісних показників здійснення цієї оцінки полегшує розв'язок поставленого 
завдання з погляду її формалізації в процесі моделювання.  

Проблеми використання внутрішніх резервів технологічних ланок вугільних 
шахт добре перекликається з поняттям «економічна надійність». Практично це - 
комбінація можливості функціонування шахти на заданому рівні економічної 
надійності й ступеня використання ресурсного потенціалу підприємства. Аналіз 
показує, що на переважній більшості вугільних шахт України вузькою ланкою є 
гірничі роботи при багаторазовому резервуванні пропускної здатності інших                  
технологічних ланок.  

Вугільна шахта представляє систему, яка в кожний даний момент часу має у 
своєму розпорядженні певні резерви. Ці резерви можна розділити на: 1) технологічні, 
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які у свою чергу підрозділяються на загальношахтні, й резерви окремих виробничих 
ланок та 2) організаційні, які характеризують безпосереднє використання часу 
робітників, рівень їх кваліфікації, а також ступінь використання можливостей 
устаткування інших елементів шахтного господарства. Організаційні резерви в 
реальних умовах вугільних шахт досить ємні, й організація виробництва в багатьох 
випадках далека від досконалої, тому необхідно розглядати найбільш важливі 
способи регулювання резервів і, насамперед, з погляду ресурсного потенціалу шахти.  

Резерв шахти представляє об'єднання резерву потужності й пропускної 
здатності її технологічних ланок. Потужність шахти визначається можливим 
видобутком з очисних вибоїв, усі інші ланки шахти характеризуються пропускною 
здатністю, тому що вони лише транспортують вантажі, включаючи й переміщення 
людей. Резерви шахти - це, у першу чергу, резерви пропускної здатності. Вони 
закладаються при проектуванні й визначенні виробничої потужності для                  
діючих шахт.  

Отже, ефективність шахти в цілому, з одного боку, визначається ефективністю 
кожного виробничого підрозділу, що входить до її складу, з іншого боку - взаємною 
координацією цілей усіх виробничих підрозділів, що сприяють досягненню загальних 
цілей підприємства. Тобто для вугільних шахт можливості досягнення загальних 
цілей являють собою суму локальних можливостей досягнення цілей по всіх 
виробничих підрозділах. 

З погляду управління ресурсним потенціалом, розвиток шахти в часі й у 
просторі є об'єктивною необхідністю, й споконвічно обумовлене істотною 
властивістю вугільних пластів – їх невідтворюваністю. Усе різноманіття конкретних 
форм розвитку окремих шахт можна звести до збереження або зміни їх потужності 
або зміни меж гірничого відводу, якщо передбачене об'єднання декількох шахт 
гірничими роботами. 

Як відомо, через певні проміжки часу (3-5 років) кожна шахта зазнає технічної 
експертизи на предмет визначення пропускної здатності її головних технологічних 
ланок: гірничі роботи, транспорт, підйом, вентиляція й технологічний комплекс 
поверхні. По самій вузькій ланці й визначається виробнича потужність шахти. 

Найважливішим економічним показником будь-якого варіанта розвитку 
підприємства є його ресурсний потенціал, і враховувати цей фактор необхідно, тому 
що виробничі ресурси, як правило, обмежені. Якщо керуватися цією обставиною 
безпосередньо й виокремлено, то критерієм кращого варіанта завжди буде мінімум 
ресурсів, що використовуються. Однак такий критерій не може бути прийнятий у 
принципі, тому що він стимулює пріоритет найбільш дешевих варіантів розвитку 
шахти, що в перспективі прирікає економіку підприємства й галузі до застою. 

Збільшення ресурсного потенціалу (більш дорогий варіант) дозволяє розв'язати в 
бажаному напрямку ряд найважливіших економічних проблем: збільшення обсягу 
видобутку вугілля, підвищення його якості, підвищення рівня концентрації 
виробництва, зниження (або вповільнення росту) собівартості. Проблема полягає в 
співвідношенні обсягу ресурсного потенціалу й досягнутого ефекту.  
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Алгоритм управління виробничими ресурсами полягає в наступному. Ліміт 
ресурсу, що має найменшу «тіньову ціну», має бути зменшений; при цьому величина 
зниження вибирається довільно, але узгоджується зі змінами гірничотехнічних умов 
виробництва, а також прогнозними змінами попиту на вугілля, що добувається. 
Маючи результати рішення прямої і подвійної задачі, можна судити про ефективність 
роботи системи. Як правило, неефективна робота вугільних шахт (і особливо 
збиткових) багато в чому пояснюється неучастю частини виробничих ресурсів у 
технологічних процесах, хоча вартість цих ресурсів так або інакше переноситься на 
собівартість видобутку.  

Отже, такий підхід до управління виробничими ресурсами й технічними 
параметрами відпрацьовування запасів дозволить адекватно оцінювати стан 
підприємства та ухвалювати об’єктивні рішення при перспективному плануванні 
відпрацьовування запасів. 
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Ключовою характерною ознакою сучасного етапу розвитку ринкового 
середовища є стрімке та невпинне збільшення існуючої конкуренції стосовно 
конкретних асортиментних рядів аналогічних товарів та товарів-субститутів. Беручи 
до уваги масштабність впливу розмірів конкуренції на певні підприємства-виробники 
товарів та на розповсюджувачів цих товарів та послуг, все важливішого значення 


