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УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ВИДОБУВАННЯМ ВУГІЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком)
Проаналізовано динаміку видобутку вугільних ресурсів України. Доведено, що впродовж 10 років відбувалися коливання
показників як за обсягами видобутку, так і за темпами їх зростання. Здійснено апроксимацію показників темпів зростання
обсягів видобутку вугільних ресурсів поліноміальною функцію з використанням лінії тренду. Встановлено, що коливання
досліджених показників мають циклічний характер, вони корелюються між собою та залежать від загальноекономічного та
політичного стану країни.
Запропоновано прогнозування обсягів видобутку здійснювати з урахуванням циклічності економічного розвитку країни. Доведено, що вирішити проблему раціонального використання корисних копалин можливо більш збалансованим їх видобутком.
Запропоновано використати захищену патентом авторську методику прогнозування розвитку складних систем для
управління раціональним видобутком вугільних ресурсів України. Розроблена модель дозволить управляти обсягами видобутку технологічно споріднених корисних копалин у взаємозалежності від обсягів використання.
Ключові слова: мінерально-сировинна база, паливно-енергетичні ресурси, вугілля кам'яне, вугілля коксівне, антрацит,
прогнозування, моделювання, управління.

Постановка проблеми. Паливно-енергетичні ресурси є важливими факторами розвитку економіки держави оскільки вони забезпечують функціонування
підприємств провідних галузей національного господарства та енергетичну безпеку країни. Саме тому у Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної
бази (МСБ) України на період до 2030 р. разом з відтворенням запасів корисних копалин, передбачено проведення геологічних досліджень спрямованих на їх приріст
(Закон України, 2011). Одним із вагомих чинників подолання кризового становища в економіці України є належне забезпечення потреб економіки в мінеральносировинних ресурсах та ефективне їх використання. Вугілля в Україні – єдина енергетична сировина, запасів
якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки держави, але його видобуток останніми роками у країні суттєво знижується з політичних та
економічних причин. Саме тому існує необхідність формування системи управління забезпечення країни вугіллям за умови ощадливого ставлення до його
видобування та використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам геологічного вивчення надр, надрокористування,
зокрема економічним аспектам, присвячені роботи І. Андрієвського, А. Бодюка, С. Довгого, М. Коржнева, М. Костенко,
М. Красножона,
Є. Куліша,
М. Курила,
О. Лисенка, В. Матюха, В. Михайлова, В. Міщенка та ін.
(Андріївський та ін. 2013; Бодюк, 2013; Довгий та
ін.,2007; Коржнев та ін., 2006; Красножон, 2014, 2015;
Лисенко та ін.,2017; Михайлов та ін., 2006). Дискусійним залишається питання щодо критеріїв визначення та
ознак класифікації та ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці (Рудько та ін., 2016). У публікаціях, присвячених геолого-економічній оцінці вугільних родовищ,
розглядаються умови утворення та будови вугільних
пластів і вугленосних формацій, природні типи, якість та
властивості вугілля, наводяться відомості про геологічну
будову, вугленосність, якість вугілля, гірничо-геологічні
умови розробки і ресурси вугільних басейнів та родовищ
України (Нагорний, 2005); оцінюються ризики освоєння
родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об'єктів з незначними запасами (Рудько та Бала, 2017; Рудько та

ін., 2011), розглядаються проблеми обґрунтування ціни
товарної продукції при геолого-економічній оцінці вугільних родовищ (Рудько та ін., 2018) .
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. З урахуванням важливості вугільних ресурсів для безпеки країни, в межах економічної геології, доцільно більш глибоко та системно досліджувати
проблеми управління ефективним використанням та відтворенням мінерально-сировинної бази країни. Саме
тому, на нашу думку, доцільно здійснювати планування
та прогнозування не тільки процесу відтворення ресурсів на основі геолого-економічної оцінки родовищ, але й
видобутку з урахуванням наявності технологічної спорідненості між ресурсами, що використовуються у різних
технологічних процесах.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка моделі планування та прогнозування видобутку вугільних ресурсів України як складової системи управління
мінерально-сировинною базою країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Горючі корисні копалини зустрічаються у природі в газоподібному, рідкому та твердому станах. До газоподібних належить газ
природний, гелій, етан, пропан, бутани та газ (метан) вугільних родовищ; до рідких – нафта, конденсат газовий та
бітум нафтовий; до твердих – вугілля буре, бітум (у бурому
бітумовмісному вугіллі), вугілля кам'яне, торф.
Вугілля – тверда горюча осадочна порода рослинного
походження. Україна володіє значними запасами вугілля
всіх генетичних стадій вуглефікації – від бурих до антрацитів.
Загальні ресурси вугілля України становлять:
112,3 млрд т, розвідані запаси – 51,9 млрд т; з них коксівного вугілля – 17,1 млрд т (30,5 %), антрацитів –
7,6 млрд т (13,5 %). Запаси вугілля коксівного та антрацитів складають, відповідно, 31,5 % та 14,3 % від запасів
кам'яного вугілля України (Примушко, 2018).
Балансові запаси кам'яного вугілля підраховані в основному до глибин 1200–1400 м, іноді 1600–1700 м.
Прогнозні та перспективні ресурси кам'яного вугілля підраховані до глибин 1800–2000 м.
Кам'яне вугілля зосереджене у двох басейнах: Донецькому та Львівсько-Волинському. Вугленосність басейнів приурочена до відкладів карбонового віку.
© Волков В., Горошкова Л., Хлобистов Є., 2019
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В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Донецький басейн займає територію Дніпропетровської, Донецької, Луганської і Харківської областей України, а також Ростовської області Росії. Загальна кількість
робочих пластів басейну досягає 120, з них експлуатуються 65. Глибина залягання вугільних пластів збільшується в північно-східному напрямку від 60–-70 до 1500–
1700 м. Вугільні пласти басейну віднесені до тонких, потужність яких майже не перевищує 1,2 м.
Вугілля різноманітне за якістю: від довгополум'яного
до антрациту згідно з ДСТУ 3472-96. Глибина розробки
вугільних пластів у басейні коливається від 200 до
1350 м і сягає в середньому 730 м.
Львівсько-Волинський басейн територіально розташований у Львівській і Волинській областях і є південно-східним продовженням Люблінського басейну Польщі.
Потужність кам'яновугільних відкладів закономірно збільшується від 600 м на північному сході, до 1200 м на південному заході. Найбільш значна промислова вугленосність
приурочена до відкладів серпухівського ярусу, що вміщує
50 вугільних пластів і прошарків. Робочу потужність мають
від трьох (на сході) до дев'яти (на заході) вугільних пластів.
Пласти характеризуються як тонкі, мають потужність 0,7–
1,2 м, дуже рідко досягають середньої потужності 1,2–
1,5 м. У відкладах башкірського ярусу виявлено понад десять вугільних пластів; з них чотири мають промислове значення. За маркуванням вугілля довгополум'яне газове,
газове, жирне, коксівне (Примушко, 2017).
Щодо кількості шахт, що здійснюють видобуток вугілля кам'яного, існують певні розбіжності між даними,
наведеними ДНВП "Державний інформаційний геологічний фонд України" (Примушко, 2017, 2018) та у Матеріалах слухань Спеціальної контрольної комісії ВРУ
України з питань приватизації від 17 травня 2018 р. Так,
згідно з даними ДНВП "Державний інформаційний геологічний фонд України", у 2013 р. експлуатували 505 шахт
з видобутку кам'яного вугілля, з них 97 шахт були державними підприємствами, а 408 шахт мали різні форми недержавної власності (коксівне вугілля добували у 100
шахтах, антрацити – у 295). У 2016 р. кількість шахт скоротилась: експлуатували 482 шахт з видобутку кам'яного
вугілля, з них 95 шахт це державні підприємства, а 387
шахт мали різні форми недержавної власності. У 2017 р.
загальна кількість шахт скоротилась до 481 за рахунок
зменшення на 1 шахту державної форми власності. Відповідно до матеріалів слухань Спеціальної контрольної
комісії ВРУ України з питань приватизації станом на
1.07.2015 експлуатуються 150 шахт, з яких 69 не працюють через бойові дії, 7 зруйновані. Станом на 01.01.2018
кількість шахт скоротилась до 148.
З 90 шахт, підпорядкованих Міністерству енергетики
та вугільної промисловості України, лише 35 розташовані на контрольованій Україною території, тоді як інші
55 (у т.ч. шахти, що видобувають вугілля антрацитової
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групи) перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. Із 35 контрольованих Україною шахт (які розташовані поза зоною ведення
бойових дій) працюють 24 шахти (видобувають близько
21 тис. т на добу), 2 шахти працюють у режимі підтримання життєдіяльності (у режимі водовідливу). Загалом,
за даними Міненерговугілля, на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей налічується 85
шахт всіх форм власності, що становить 57 % від їх загальної кількості по Україні. З них на 60 шахтах видобувалося енергетичне вугілля, у т. ч. майже 100 %
антрациту (Бобро, 2018).
Усі недержавні підприємства галузі є рентабельними
(не отримують державних дотацій), рівень використання
виробничих потужностей на них у середньому перевищує 90 %, продуктивність праці при видобутку вугілля є
в 2–3 рази більшою, а заробітна плата на 20–25 % вищою, ніж на державних шахтах.
Більшість вугледобувних підприємств приватного сектору входять до складу вертикально інтегрованих структур металургії або електроенергетики (ТОВ "Метінвест
холдинг" – 7 шахт; Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) – 28 шахт; ПрАТ "Донецький металургійний
завод" – 1 шахта) та однієї горизонтально інтегрованої
структури – НВО "Механік" (6 шахт) (Бобро, 2018).
Крім цього, у приватному секторі функціонують понад
10 незалежних вугледобувних підприємств різних організаційно-правових форм, серед яких ПрАТ "Шахта
ім. О.Ф. Засядька"; ПрАТ "Шахта "Жданівська"; ТОВ
"Краснолиманське"; "Шахтоуправління ім. В.І. Чапаєва";
ПрАТ "Укрвуглебуд" та ін.
Більшість державних вугледобувних підприємств,
значну частку яких становлять малопотужні шахти зі
складними гірничо-геологічними умовами, працюють неефективно та перебувають на державній дотації. При
цьому при зменшенні видобутку у 2005–2013 рр. майже
вдвічі (з 46,1 млн тонн до 24,1 млн тонн) обсяг державних дотацій державним підприємствам вугільної галузі
за цей період зріс більш, ніж у 4 рази й у 2013 р. досяг
рівня 13,3 млрд грн., що склало 4,4 % сукупних державних видатків України.
З метою аналізу динаміки видобутку вугілля в Україні
нами були проаналізовані офіційні дані, наведені ДНВП
"Державний інформаційний геологічний фонд України"
(Примушко, 2018), Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України (Інформаційна довідка …, 2010;
2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018) та Державною службою статистики України (Статистичний щорічник України, 2014; 2018). У результаті їх зіставлення
виявлені розбіжності, що ускладнюють процес аналізу та
знижують точність розрахунків (табл. 1). Отже, для подальшого аналізу нами використані дані ДНВП "Державний
інформаційний геологічний фонд України".

Обсяги видобутку вугілля в Україні впродовж 2007–2018 років
ДНВП "Державний інформаційний
Міністерство енергетики та вугільної
геологічний фонд України"
промисловості України
Антрацит
Кам'яне
Кам'яне
Коксівне
Коксівне
Енергетичне
та інше кам'яне вугілля,
вугілля, млн т вугілля, млн т
вугілля, млн т вугілля, млн т
вугілля, млн т
млн т
73,309
23,118
50,191
н/д
н/д
н/д
72,912
21,952
50,960
н/д
н/д
н/д
69,982
21,949
48,033
н/д
н/д
н/д
71,365
22,075
49,290
75,231
24,1821
51,0489
77,390
23,010
54,380
81,9914
25,0221
56,9693
79,537
23,984
55,553
85,946
24,8235
61,1225
77,659
23,791
53,868
83,6975
23,7245
59,973
57,467
18,332
39,135
64,9953
16,1393
48,856
37,000
12,251
24,749
39,7447
8,3251
31,4196
39,929
13,091
26,838
40,90
8,40
32,80
30,954
11,819
19,135
34,961
6,8073
28,108
н/д
н/д
н/д
33,29
5,81
27,48

Таблиця 1
Державна служба
статистики України
Кам'яне вугілля,
млн т
55,00
62,70
65,50
64,40
45,90
30,20
31,60
24,20
55,00
62,70
65,50
64,40
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Результати аналізу офіційних статистичних даних (Примушко, 2018) щодо обсягів видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля та антрациту наведено на рис. 1, а на
рис. 2 – темпи зростання обсягів видобутку корисних копалин впродовж 2007–2017 рр. На рисунках наведено також
результати апроксимації та згладжування кривих показників темпів зростання обсягів видобутку досліджуваних корисних копалин поліноміальною функцію (з використанням

~ 39 ~

лінії тренду). Крім того, на рис. 2 отримані результати зіставлені з офіційними статистичними даними щодо індексу
промислового виробництва з видобутку кам'яного та бурого вугілля (Статистичний щорічник України, 2014;
2018). Як бачимо, отримано збіг тенденцій щодо темпів зростання обсягів видобутку. На рисунках видно, що впродовж
дослідженого періоду відбувалися коливання показників як
обсягів видобутку, так і темпів їх зростання.

Рис. 1. Динаміка обсягів видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля і антрациту в 2007–2017 рр.
та відповідні апроксимуючі криві

Рис. 2. Темпи зміни обсягів видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля і антрациту в 2007–2017 рр.
та відповідні апроксимуючі криві

Аналіз отриманих результатів показав, що наведені
залежності мають максимуми у 2006–2007, 2011–
2012 рр.; мінімуми – у 2009 та у 2014 рр. Крім того, коливання досліджуваних показників видобутку вугілля кам'яного мають періодичний, циклічний характер. Такі

коливання, на наш погляд, віддзеркалюють малі цикли
економічного розвитку, тривалість яких сягає 4–5 років.
(Горошкова, 2011a; 2011b; Волков та Горошкова,
2013a; 2013b; 2018). Якщо зіставити отримані результати із загальною економічною ситуацією у країні, то
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максимуми обсягів видобутку та їх темпів зростання збігаються з періодами зростання економіки України. Так
впродовж 2006–2007 рр. в економіці країни спостерігалось стійке зростання, активізувалась діяльність галузей
національного господарства, що є основними споживачами вугілля. Внаслідок цього збільшились обсяги видобутку як коксівного вугілля, так і енергетичного. Подібна
ситуація була характерною для 2011–2012 рр. У 2009–
2010 рр., навпаки, була економічна криза, відповідно, показники обсягів видобутку вугілля кам'яного та темпів
його зростання уповільнились. Наступний спад у видобутку кам'яного вугілля спостерігався у 2014 р. Він був
наслідком початку бойових дій на території Донецької та
Луганської областей. З початку бойових дій 69 з 148 українських шахт вимушені були припинити видобуток вугілля, 7 шахт було зруйновано в ході бойових дій, інші ж
функціонують у режимі підтримки життєдіяльності. На
шахти, які зараз не функціонують, у 2013 р. припадало
40 % видобутку вугілля в цілому по Україні (Бобро, 2018).
Наступне збільшення видобутку вугілля кам'яного спостерігалось у 2016 р.
Зменшення виробництва вугілля на Донбасі, пошкодження та знищення шахтного фонду, захоплення терористами шахт, цілеспрямована руйнація ними
залізничної інфраструктури призвели до розриву виробничих ланцюгів "вугілля-електроенергія" (Шевченко,
2018). Останніми роками запаси вугілля на підприємствах теплової електрогенерації недостатні, що загрожує
стабільності функціонування всієї об'єднаної енергетичної системи України. Майже половина теплових електростанцій в Україні відчувають гострий дефіцит вугілля, у
той час як на складах шахт, які зосереджені на окупованій території, лежить до 3–4 млн тонн вугілля, вивіз якого
проблематичний (Гончар та ін., 2018).
З урахуванням стратегічного значення енергетичної
безпеки країни та розвитку однієї з провідних галузей її
національного господарства – металургійної, на нашу
думку, необхідно досягти збалансованості обсягів видобутку та використання корисних копалин. Такий підхід
забезпечить, з одного боку, більш раціональне, ощадливе ставлення до запасів корисних копалин, з іншого –
підвищить економічну ефективність видобутку, оскільки
в разі, корелювання обсягів та темпів зростання видобутку і використання, зменшаться непродуктивні витрати
на зберігання та транспортування запасів копалин.
З урахуванням того, що окрім періодичності, спостерігається кореляція між дослідженими показниками
щодо камінного вугілля, коксівного вугілля антрациту та
іншого кам'яного вугілля доцільним буде здійснювати
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прогнозування обсягів видобутку з урахуванням наявності взаємозв'язку. Традиційними методами апроксимації
та згладжування можливо моделювати ситуацію щодо
кожної із корисних копалин окремо, без урахування їх
взаємозв'язку. Саме тому доцільним буде використати
багатофакторну економіко-математичну модель прогнозування розвитку складних систем (Волков та Горошкова, 2013а).
Для опису взаємозалежних процесів циклічного розвитку видобутку корисних копалин з урахуванням наявності взаємозв'язку між ними можливо запропонувати
систему диференціальних рівнянь:
dN 1
= N1(1 + 1N2),
dt
dN 2
= N2(2 + 2N1),
(1)
dt
dNi
= Nі(i + іNі-1)
dt
де і – кількість підсистем у складній системі; N – обсяги
видобутку корисних копалин;  – коефіцієнт приросту обсягів видобутку корисної копалини за умов, що не існує
взаємозв'язку з іншими обсягами (це коефіцієнт пропорційності, що виражає відношення швидкості приросту
dN
до N),  – коефіцієнт приросту пообсягів видобутку
dt
треби у корисній копалині.
З урахуванням того, що для аналізу обрані три корисні копалини: вугілля кам'яне (взагалі), вугілля коксівне й
антрацит та інше кам'яне вугілля, система (1) містить три
рівняння (по кількості копалин). У подальшому аналізі та
прогнозування будуть використані такі показники, як базисний темп зростання (n) та середнє значення обсягів
видобутку (К). Взаємозв'язок між ними є таким:
N
ln
n = N/K, К =  /;  = N 0 .
t  t0
Розрахунок здійснюємо таким чином:
n1 = N1/K1 = 73,31 / 62,5004 = 1,1729;
n'1= N'1/K'1= 23,12 / 19,5793 = 1,1807;
n2 = N2/K2 = 50,19 / 42,9211 = 1,1694.
У табл. 2 наведено результати розрахунків базисних
темпів зростанні обсягів видобутку корисних копалин
впродовж 2007–2017 рр. За базис вважається середнє
значення обсягів видобутку за досліджений період.
У табл. 3 наведено результати розрахунків коефіцієнтів
приросту видобутку корисних копалин та потреби у їх видобутку впродовж 2008–2017 рр.

Таблиця 2
Розрахунок базисних темпів зростання обсягів видобутку корисних копалин впродовж 2007–2017 років
Обсяги видобутку
Базисні темпи зростання
Кам'яне вугілля, Коксівне вугілля,
Антрацит та інше
n'1= N'1/K'1
n2 = N2/K2
n1 = N1/K1
млн т
млн т
кам'яне вугілля, млн т
73,31
23,12
50,19
1,1729
1,1807
1,1694
72,91
21,95
50,96
1,1666
1,1211
1,1873
69,98
21,95
48,03
1,1197
1,1210
1,1191
71,37
22,08
49,29
1,1418
1,1274
1,1484
77,39
23,01
54,38
1,2382
1,1752
1,2670
79,54
23,98
55,55
1,2726
1,2249
1,2943
77,66
23,79
53,87
1,2425
1,2151
1,2551
57,47
18,33
39,14
0,9195
0,9363
0,9118
37,00
12,25
24,75
0,5920
0,6257
0,5766
39,93
13,09
26,84
0,6389
0,6686
0,6253
30,95
11,82
19,14
0,4953
0,6036
0,4458
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Таблиця 3
Розрахунок коефіцієнтів приросту видобутку корисних копалин та потреби у їх видобутку впродовж 2008–2017 років
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Коефіцієнт приросту
приросту
Коефіцієнт
приросту
приросту потреби
приросту
приросту
потреби у видобутку
потреби
приросту
видобутку
у видобутку антрациту
видобутку
потреби
антрациту та іншого
видобутку
антрациту у видобутку
та іншого кам'яного
Рік
вугілля
у видобутку
кам'яного вугілля
вугілля
вугілля
та іншого
вугілля залежно
коксівного
коксівного
залежно від коксівного
кам'яного
кам'яного
від кам'яного
кам'яного 1(t)
'1(t)
вугілля '1 (t)
вугілля 2'(t)
1(t)
вугілля 2(t)
вугілля 2(t)
2008
-0,0054
-0,0518
0,0152
0,0002
0,0008
0,0004
-0,0012
2009
-0,0410
-0,0001
-0,0592
-0,0009
-0,0030
-0,0014
0,0000
2010
0,0196
0,0057
0,0258
0,0004
0,0013
0,0006
0,0001
2011
0,0811
0,0415
0,0983
0,0016
0,0050
0,0023
0,0010
2012
0,0274
0,0415
0,0213
0,0003
0,0011
0,0005
0,0010
2013
-0,0239
-0,0081
-0,0308
-0,0005
-0,0016
-0,0007
-0,0002
2014
-0,3011
-0,2607
-0,3195
-0,0051
-0,0163
-0,0074
-0,0061
2015
-0,4403
-0,4030
-0,4582
-0,0073
-0,0234
-0,0107
-0,0094
2016
0,0762
0,0663
0,0810
0,0013
0,0041
0,0019
0,0015
2017
-0,2546
-0,1022
-0,3383
-0,0054
-0,0173
-0,0079
-0,0024

Розрахунок здійснюємо таким чином: коефіцієнт приросту видобутку вугілля кам'яного 1(t) = ln (N1/N0) =
= 72,91 / 73,31 = –0,0054; коефіцієнт приросту видобутку
вугілля коксівного 1'(t) = ln (N'1/N'0) = 21,95/23,12 =
= –0,0518; коефіцієнт приросту видобутку антрациту та
іншого кам'яного вугілля 2(t)n2 = ln (N2/N0) = 50,96 / 50,19 =
= 0,0152; коефіцієнт приросту потреби у видобутку вугілля
кам'яного 1(t) = (n1 * 2) / N1 = (1,1666 * 0,0152) / 21,95 =
= 0,0002; коефіцієнт приросту потреби у видобутку коксівного вугілля '1 (t) = (n'1*2) / N1 = (1,1212 * 0,0002) / 21,95 =
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= 0,0008; коефіцієнт приросту потреби у видобутку антрациту та іншого кам'яного вугілля залежно від кам'яного
вугілля 2(t) = (n2 * 2) / N2 = (1,1873 * 0,0152) / 50,96 = 0,0004;
коефіцієнт приросту потреби у видобутку антрациту та
іншого кам'яного вугілля залежно від коксівного вугілля
2'(t)= (n'2 * 1') / N2 = (1,1873 * – 0,0518) / 50,96 = –0,0012.
У табл. 4 наведено результати розрахунку коефіцієнтів приросту видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля і антрациту й іншого кам'яного вугілля в 2007–
2017 рр. за наявності взаємозв'язку видобутку копалин.

Таблиця 4
Розрахунок коефіцієнтів приросту видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля і антрациту
й іншого кам'яного вугілля в 2007–2017 роках за наявності взаємозв'язку видобутку копалин
Коефіцієнт приросту видобутку
Коефіцієнт приросту видобутку
Коефіцієнт приросту Коефіцієнт приросту
антрациту та іншого кам'яного
антрациту та іншого кам'яного
видобутку вугілля видобутку вугілля ковугілля залежно від кам'яного
вугілля залежно від коксівного
кам'яного 1(t)
ксівного '1(t)
вугілля 2(t)
вугілля '2(t)
0,006968
-0,012179
0,041036
0,022982
-0,086476
-0,145248
-0,155603
-0,089403
0,039942
0,070755
0,068787
0,03912
0,166557
0,314425
0,275477
0,150962
0,046334
0,102008
0,060889
0,033267
-0,050442
-0,092818
-0,086532
-0,047874
-0,501187
-0,89929
-0,747334
-0,455993
-0,621746
-0,982243
-0,85326
-0,589029
0,110981
0,177389
0,15642
0,10575
-0,358174
-0,432828
-0,582282
-0,431458

Розрахунок здійснюємо таким чином: коефіцієнт приросту видобутку вугілля кам'яного 1(t) = - 0,0054 + 0,0008*
* 50,96 = 0,006968; коефіцієнт приросту видобутку вугілля коксівного '1(t) = –0,0518 + 0,0008 * 50,96 = –0,012179;
коефіцієнт приросту видобутку антрациту та іншого
кам'яного вугілля залежно від кам'яного вугілля 2(t) =
= 0,0152 + 0,0004 * 72,91 = 0,041036; коефіцієнт приросту
видобутку антрациту та іншого кам'яного вугілля залежно від коксівного вугілля '2(t)= 0,0152 + 0,0004 * 21,95.
На рис. 3–6 графічно представлено результати проведених розрахунків.
На рис. 3 наведено отримані залежності коефіцієнтів
приросту видобутку вугілля кам'яного 1(t), вугілля коксівного '1(t) і антрациту та іншого кам'яного вугілля 2(t).
Залежності коефіцієнтів приросту 1(t), '1(t) і 2(t) характеризують динаміку видобутку кожної корисної копалини
окремо, самостійно.
На рис. 4 побудовано криві знайдених значень коефіцієнтів приросту потреби у зазначених копалинах:
' '
' '
n


n
1 = 1 2 , '1 = n1 ' 2 , 2 = 2 1 , '2 = n 2 ' 1
N2
N1
N1
N2
і їх залежність від часу t.

Представлена на рис. 5 динаміка залежностей для
коефіцієнтів 1(t), '1 (t), 2(t) і 2'(t) свідчить, що вони корелюють між собою у часі, що є цілком закономірним,
оскільки при побудові моделі ми вважали, що коефіцієнти 1, '1, 2 і 2' – це величини, які відображають потреби
галузей національного господарства у видобутку вугілля
кам'яного, потреби виробництва товарного кам'яного вугілля та коксівного вугілля у видобутку сировини, потреби у видобутку антрациту та іншого вугілля в
залежності від потреб у видобутку кам'яного вугілля та
коксівного відповідно. Ці величини і повинні повністю корелювати, оскільки впродовж досліджуваного періоду не
відбувалося зміни технології виробництва.
Вирішенням системи рівнянь (1) знайдено залежності коефіцієнта приросту видобутку коксівного кам'яного вугілля
1'(t) = '1(t) + '1(t) N2(t), коефіцієнта приросту видобутку антрациту та іншого кам'яного вугілля в залежності від обсягів
видобутку коксівного кам'яного вугілля 2'(t) = '2(t) + '2(t)
N1(t), коефіцієнта приросту видобутку вугілля кам'яного 1(t)
= 1(t) + 1(t) N2(t), коефіцієнта приросту видобутку антрациту й іншого кам'яного вугілля від обсягів видобутку вугілля кам'яного 2(t) = 2(t) + 2(t) N1(t) за умови наявності
взаємозв'язку показників видобутку копалин (рис. 6).
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Рис. 3. Динаміка базисних темпів зростання обсягів видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля і антрациту
й іншого кам'яного вугілля в 2007–2017 рр.

Рис. 4. Динаміка коефіцієнтів приросту видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля та антрациту
й іншого кам'яного вугілля в 2007–2017 рр. за умови відсутності взаємозв'язку

Рис. 5. Динаміка коефіцієнтів потреби у видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля та антрациту
та іншого кам'яного вугілля в 2007–2017 рр.
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Рис. 6. Динаміка коефіцієнтів приросту видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля і антрациту
та іншого кам'яного вугілля в 2007–2017 рр. за наявності взаємозв'язку видобутку копалин

Залежності 1'(t) = '1(t) + '1(t) N2(t), 2'(t) = '2(t) + '2(t)
N1(t), 1(t) = 1(t) + 1(t) N2(t), 2(t) = 2(t) + 2(t) N1(t) (рис. 6)
корелюють одна з одною у часі в більшому ступені, чим
відповідні залежності коефіцієнтів 1(t), '1(t), 2(t) і 2'(t)
(рис. 3). Це зумовлено тим, що наведені на рис. 6 зміни
коефіцієнтів приросту у часі побудовані за умови взаємозв'язку у видобутку усіх трьох корисних копалин.
Висновки і рекомендації. У результаті проведених
досліджень розроблено модель планування та прогнозування використання та видобутку вугільних ресурсів України як складової системи управління мінеральносировинною базою країни.
Аналіз офіційних статистичних даних щодо обсягів
видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля та антрациту й іншого кам'яного вугілля показав, що впродовж
дослідженого періоду відбувалися коливання показників
як за обсягами видобутку, так і за темпами їх зростання.
Аналіз отриманих результатів показав, що коливання
досліджуваних показників видобутку вугілля кам'яного, коксівного вугілля та антрациту й іншого кам'яного вугілля мають циклічний характер, корелюють між собою і залежать
від загальноекономічної та політичної ситуації у країні.
З метою вирішення проблеми системного управління
видобутком вугільних ресурсів країни запропоновано збалансувати обсяги видобутку взаємопов'язаних корисних копалин. Доведено доцільність планування та прогнозування
обсягів видобутку з урахуванням циклічності розвитку економічних процесів. Як інструментарій запропоновано використати багатофакторну економіко-математичну модель
прогнозування розвитку складних систем.
За такого підходу проблема прогнозування видобутку та використання корисних копалин з урахуванням
експортно-імпортних потоків та у взаємозв'язку з обсягами споживання ресурсів провідними галузями національного господарства потребує подальших досліджень.
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MANAGEMENT OF SUSTAINABLE MINING OF COAL RESOURCES IN UKRAINE
The dynamics of coal resources mining in Ukraine are analyzed in the article. It is proved that there were indices fluctuations, i.e. volumes of extraction,
and growth rates during 10 years. The approximation of growth rates of coal mining resources by polynomial function using the trend line is made. It is
determined that studied indices fluctuation have cyclical pattern, correlate to each other and depend on country`s economic and political situation.
It is proposed to make forecasts of the extraction volumes based on national cyclical economic development. It is proved that balanced mining
should solve the problem of mineral deposits sustainable exploitation.
It is proposed to use the patent-protected author's methodology to forecast the development of complex systems to manage sustainable mining
of coal resources in Ukraine. The developed model will allow managing volumes of extraction of technologically related minerals in correlation with
the volumes of exploitation.
Keywords: mineral and raw materials base, fuel and energy resources, hard coal, coking coal, anthracite, forecasting, modeling, management.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДОБЫЧЕЙ УГОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ
Проанализирована динамика добычи угольных ресурсов Украины. Доказано, что на протяжении 10 лет происходили колебания показателей, как по объемам добычи, так и по темпам их роста. Осуществлена аппроксимация показателей темпов роста объемов добычи угольных
ресурсов полиномиальной функцией с использованием линии тренда. Установлено, что колебания исследованных показателей имеют циклический характер, они коррелируют между собой и зависят от общеэкономического и политического состояния страны.
Предложено прогнозирование объемов добычи осуществлять с учетом цикличности экономического развития страны. Доказано,
что решить проблему рационального использования полезных ископаемых возможно более сбалансированной их добычей.
Предложено использовать защищенную патентом авторскую методику прогнозирования развития сложных систем для управления рациональной добычей угольных ресурсов Украины. Разработанная модель позволит управлять объемами добычи технологически
родственных полезных ископаемых во взаимозависимости от объемов использования.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, топливно-энергетические ресурсы, уголь каменный, уголь коксующийся, антрацит,
прогнозирование, моделирование, управление.

