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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Вугілля в Україні три-

валий час вважалось єдиним видом енергетичної сировини, запасів якої достат-
ньо для забезпечення енергетичної безпеки держави. Згідно з завданнями Енер-
гетичної стратегії України на період до 2035 року передбачено покращення 
економічних та технічних показників діяльності вугледобувних підприємств та 
забезпечення розвитку власного видобутку вугілля. Вугілля - вид сировини, 
який характеризується найбільшою доступністю для підприємств і населення. 

Актуальність даних досліджень пов’язана із можливістю залучення до 
промислової розробки найбільш якісних запасів вугілля у випадках їх незначної 
кількості. Для встановлення промислового значення таких об’єктів проводиться 
кількісна, якісна і вартісна оцінка запасів за переліком критеріїв, які визнача-
ють рентабельність такого відпрацювання. Видобуток вугілля можливий за 
умови отримання спеціального дозволу на видобування вугілля у встановлено-
му законодавством порядку. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота виконана на кафедрі геології родовищ корисних копалин ННІ «Ін-
ститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
в рамках держбюджетної теми «Геолого-економічна оцінка мінерально-
сировинної бази України в сучасних ринкових умовах (0114U003479)», номер  
державної реєстрації 14БП049-03. Окремі складові дослідження проводились в 
рамках науково-дослідних робіт виконаних Державною комісією України по 
запасах корисних копалин згідно з дозволом Державної служби геології і надр 
України від 12.12.2016 р. за № 22977/13/10-16. В зазначених роботах автор брав 
безпосередню участь. 

Мета дослідження. Метою досліджень є визначення граничних парамет-
рів геолого-економічної оцінки, які формують промислове значення вугільних 
родовищ із незначними запасами, та розробка інструментів оперативної оцінки 
на різних стадіях геологічного вивчення. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 
- аналіз нормативних вимог до геологічного і техніко-економічного ви-

вчення родовищ вугілля, які необхідні для залучення об’єктів у промислове 
освоєння; 

- виявлення головних параметрів ГЕО (якості, кількості і гірничо-
геологічних умов розробки), які забезпечують промислове значення вугільних 
родовищ із незначними запасами; 

- статистичний і кореляційний аналіз головних показників якості й кількос-
ті запасів вугілля та рентабельності їх розробки на прикладі об’єктів із незнач-
ними запасами; 

- співставлення класифікаційних ознак запасів і ресурсів вугільних родо-
вищ для вітчизняних нормативних та міжнародних стандартів оцінки; 

- визначення факторів ризику промислового освоєння вугільних родовищ із 
незначними запасами; 

- визначення еталонних (модельних) параметрів вугільних родовищ, які 
характеризуються найменшими ризиками освоєння. 
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Об’єктами даного дослідження є вугільні родовища з незначними запа-
сами. Належність до такого класу визначається відповідно до Постанови КМУ 
від 11 серпня 2000 р. № 1257 «Про затвердження критеріїв, за якими визнача-
ються незначні запаси корисних копалин». Для родовищ кам’яного вугілля цим 
нормативом визначено граничне значення – запаси менше 5 млн т. 

Предмет дослідження – якісні і кількісні характеристики, гірничо-
геологічні і технологічні передумови промислового освоєння вугільних родо-
вищ з незначними запасами, а також умови кон’юнктури ринку мінеральної си-
ровини, які забезпечують їх промислове значення. 

Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети було використано 
комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: 

- методи кореляційно-регресійного аналізу (для визначення закономірнос-
тей розподілу якісних параметрів вугільних пластів, встановлення залежностей 
між параметрами запасів вугілля і рентабельністю відпрацювання); 

- методи статистичного моделювання та прогнозування (при оцінках гео-
логічних ризиків освоєння родовищ та для визначення тенденцій ринку вугіл-
ля); 

- методи порівняльного аналізу та поваріантних розрахунків (для обґрун-
тування параметрів кондицій на мінеральну сировину);  

- методи підрахунку запасів вугілля (погоризонтних планів, геологічних 
блоків, геологічних розрізів); 

- методи інвестиційного аналізу при визначенні промислового значення 
родовищ вугілля із незначними запасами. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
- вперше обґрунтовано перелік критеріїв та граничних геолого-

промислових і техніко-економічних параметрів вугільних родовищ із незнач-
ними запасами, які характеризуються найменшими ризиками освоєння; 

- вперше запропоновано ранжування критеріїв геолого-економічної оцінки 
вугільних родовищ із незначними запасами за комплексом геолого-
промислових ознак; 

- удосконалені методичні підходи щодо оцінки ризиків промислового осво-
єння вугільних родовищ із незначними запасами; 

- встановлено основні показники якості та гірничо-геологічних умов роз-
робки вугільних родовищ від яких залежать техніко-економічні параметри та 
рентабельність експлуатації запасів; 

- отримали подальший розвиток співставлення систем класифікації запасів 
вугілля, які використовуються у вітчизняній і міжнародній практиці. 

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення одер-
жаних результатів пов’язано із визначенням граничних значень параметрів яко-
сті та кількості вугільних родовищ з незначними запасами та гірничо-
геологічних умов їх розробки, дотримання яких забезпечує рентабельність 
освоєння. Це дозволило розробити додаткові інструменти оперативної оцінки 
запасів вугілля на різних стадіях геологічного вивчення та промислового осво-
єння. 
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Проведений статистичний аналіз техніко-економічних показників вугіль-
них родовищ з незначними запасами дав змогу виявити найсталіші та найдина-
мічніші параметри якості та умов відпрацювання незначних запасів вугілля, що 
дає змогу кількісно оцінити геологічні ризики непідтвердження якості або кіль-
кості запасів. 

Особливе практичне значення мають результати співставлення критеріїв 
визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнарод-
ній практиці геолого-економічної оцінки згідно з діючою Класифікацією    
Державного фонду надр та класифікацією Australian Guidelines for Estimation 
and Classification of Coal Resources, що дають можливість спрощення геолого-
економічної оцінки вугільних родовищ, які розвідувались за різними стандар-
тами геологічного вивчення. 

Особистий внесок автора. Робота містить теоретичні та методичні поло-
ження і висновки, сформульовані дисертантом особисто. Усі основні результа-
ти, висновки та наукова новизна, які винесені на захист, отримані здобувачем 
самостійно. 

Особистий внесок здобувача в публікації, виконані в співавторстві, визна-
чається наступним чином. В опублікованих роботах [1-3, 5-11] автору належить 
огляд літератури, постановка завдання, збір та обробка статистичного та аналі-
тичного матеріалу, їх аналіз, узагальнення результатів, формування пропозицій 
та висновків. У роботі [4] автору належать огляд літератури, аналіз, інтерпрета-
ція та систематизація матеріалів, обґрунтування отриманих результатів та фор-
мування частини висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень допо-
відались на I Міжнародній науково-практичній конференції, «Надрокористу-
вання в Україні. Перспективи інвестування», м. Трускавець, 2014.); II Міжнаро-
дній науково-практичній конференції, «Надрокористування в Україні. Перспек-
тиви інвестування», м. Трускавець 2015 р.; III Міжнародній науково-практичній 
конференції, «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», 
м. Трускавець, 2016; XV Міжнародній конференції. Геоінформатика: теоретич-
ні та прикладні аспекти», м. Київ 2016; IV Міжнародній науково-практичній 
конференції. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» 
м. Трускавець 2017 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції. «Над-
рокористування в Україні. Перспективи інвестування», м. Трускавець 2018 р.; 
VI Міжнародній науково-практичній конференції. Надрокористування в Украї-
ні. Перспективи інвестування», м. Трускавець 2019. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць, 
зокрема: 2 монографії (у співавторстві) [8, 9]; 7 статей у наукових журналах і 
збірниках наукових праць, з яких 6 – у вітчизняних наукових фахових виданнях 
(у співавторстві) [1-6] 1 – у закордонних виданнях [7]; 9 матеріалів і тез допові-
дей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розді-
лів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг основного тексту дисер-
тації складає 121 сторінок друкованого тексту, що включає 20 рисунків, 22 таб-
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лиці, 1 формулу. У переліку літератури 149 найменування, 51 фондових матері-
алів. Загальна кількість сторінок – 168. 

Подяки. Автор щиро вдячний колективу ННІ «Інститут геології» Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка за висококваліфіковані 
та професійні консультації, надані його співробітниками в межах виконання 
дисертаційної роботи. Окремо автор висловлює подяку науковому керівнику 
доктору геологічних наук, професору, завідувачу кафедри корисних копалин  
Михайлову В.А. та кандидату геологічних наук, доценту кафедри геології ро-
довищ корисних копалин Курило М.М. за конструктивні зауваження та поради 
щодо застосування сучасних підходів у рамках виконання даного міждисциплі-
нарного дослідження. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, викладені основні завдання, 
визначено новизну та практичну цінність, наведено загальну характеристику 
роботи. 

У першому розділі «Характеристика вугленосності України» розгляну-
то загальну характеристику вугленосності України. У розділі розкривається су-
часний стан вивченості запасів вугілля в Україні, приведено їх загальну струк-
туру за категоріями геологічної вивченості А, В, С1 та промислового значення. 

Надано загальну характеристику геологічним запасам вугілля України з 
розподілом окремо по вугленосних басейнах. Наведено приуроченість запасів 
до вугленосних товщ, охарактеризовано глибину залягання вугільних пластів, 
витриманість вугільних пластів, ускладненість їх плікативними та 
диз’юнктивними порушеннями. Приведено дані про стан запасів та підготовле-
ність їх до промислового освоєння з розподілом по державному та приватному 
сектору галузі. Показано динаміку видобутку вугілля в Україні з розподілом за 
основними напрямами споживання вугілля (енергетичне і коксівне). 

У другому розділі «Геолого-промислова характеристика вугільних ро-
довищ України» надано коротку характеристику основних вугільних басейнів 
та площ України та окремо описано геологічну будову Донецького 
кам’яновугільного басейну, оскільки розвиток будівництва нетипових вугіль-
них шахт з незначними запасами вугілля зазнав саме цей регіон України. При-
ведено характеристику геологічної будови басейну, тектоніки, гідрогеологічних 
умов, вугленосність та якості вугілля. Описані гірничо-геологічні умови розро-
бки родовищ вугілля. Також охарактеризовано геолого-промислові особливості 
Донецького кам’яновугільного басейну. Особливу увагу приділено геологічній 
позиції родовищ вугілля з незначними запасами, які розробляються нетиповими 
шахтами. З проведеної виробки найбільшого представництва мають родовища з 
незначними запасами, розташовані у Боково-Хрустальському геолого-
промисловому районі (далі – ГПР) Луганської області. Запаси незначних родо-
вищ вугілля в основному приурочені до північного та до південного крил Боко-
во-Хрустальської синкліналі. Вугільні пласти зазначених шахтоділянок приу-
рочені до світ середнього карбону (С2

1–С2
7). Вугільні пласти, що розробляються 

нетиповими шахтами, є переважно тонкими з максимальною корисною товщи-
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ною пласта – 1,34 м, середньою – 0,71 м. Вугілля, яке було включено у вибірку 
Боково-Хрустальського ГПР, представлене антрацитом. 

Друга значна група родовищ вугілля з незначними запасами розташована в 
межах Довжано-Ровенецького ГПР. Запаси шахтоділянок приурочені до пів-
денного і північного крил Довжанської синкліналі. Вугільні пласти приурочені 
до світ середнього карбону (С2

3–С2
7). Вугільні пласти мають максимальну ко-

рисну товщину 1,57 м, середню - 0,77 м. Все вугілля відноситься до антрациту. 
Третя значна кількість родовищ з вибірки розташована в Краснодонському 

ГПР. Запаси приурочені до Чащеватської синкліналі та Ізварінської антикліна-
лі. Вугільні пласти приурочені до світ С2

3–С2
5. Вугільні пласти є переважно то-

нкими з максимальною товщиною 1,74 м, середньою – 0,99 м. Вугілля відно-
ситься до марок антрацит (А) та пісне (П). 

Луганський ГПР у вибірці представлений 7 - шахтоділянками. Вугільні 
пласти приурочені до Білянської синкліналі, Родаково-Черкаської улоговини та 
до північного крила Боково-Хрустальської синкліналі. Вугільні пласти відно-
сяться до середнього карбону С2

3–С2
6. Вугільні пласти є переважно тонкими з 

максимальною корисною товщиною 1,25 м, середньою 0,79 м. Вугілля відно-
ситься до марок антрацит (А), газового коксівного (Г кокс) та коксівного (К). 

Родовища вугілля з незначними запасами потрапили в межі Алмазного, 
Мар’ївського, Донецько-Макіївського, Оріхівського, Селезнівського та Чистя-
ківсько-Сніжанського ий ГПР. Вугільні пласти цих шахтоділянок відносяться 
до середнього карбону С2

3–С2
6. Максимальна корисна товщина вугільних плас-

тів  досягає 1,25 м, середня – 0,68 м. Вугілля представлене марками А, П, К, Ж. 
Алмазний ГПР у вибірці представлений шахтоділянками, приуроченим до 

Анненської, Родаківської та Криничанської синкліналей. Вугільні пласти відно-
сяться до середнього карбону С2

3–С2
6. Максимальна корисна товщину вугільних 

пластів 1,25 м, середня – 0,68 м. Вугілля представлене марками: , П, К, Ж. 
Основна маса запасів, які розробляються нетиповими шахтами, пов’язана 

із близьким розташуванням вугільних пластів до денної поверхні. Виходи вугі-
льних пластів на ерозійну поверхню карбону відмічаються у межах усього До-
нецького вугільного басейну, за виключенням території західного Донбасу, де 
утворення карбону перекриті значною товщею мезокайнозойських утворень. 

В межах Донецької області нетипових шахт налічується 100 сумарною по-
тужністю видобутку 5412 тис. т/на рік. У межах Луганської області 232 нетипо-
ві гірничі підприємства з сумарною потужністю 5337 тис. т /рік. 

У зв’язку з тим, що на сході нашої країни з 2014 почались бойові дії  (зона 
проведення антитерористичної операції (АТО), а пізніше операція об’єднаних 
сил (ООС)), які охопили значну частину Донбасу та істотно розбалансували йо-
го економіку, було виконано вибірку об’єктів, які оцінювались у період 2009-
2011 рр. і в експертизі матеріалів геолого-економічної оцінки яких автор даної 
роботи брав особисту участь. 

У третьому розділі «Особливості методики підрахунку і класифікації 
запасів вугільних родовищ» зроблено загальну характеристику методам та 
параметрам кондицій для підрахунку запасів вугільних родовищ в Україні та 
особливості їхньої класифікації відповідно до діючої «Класифікації запасів і ре-
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сурсів корисних копалин державного фонду надр». Описані принципи розподі-
лу запасів і ресурсів корисних копалин, які прийняті у вітчизняній Класифікації 
та методичні підходи, що використовуються об’єднаним комітетом з міжнарод-
них стандартів звітності про запаси (CRIRSCO), відповідно до стандартів звіт-
ності (шаблону Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal 
Resources -2014), «Кодекс JORC». Проведено співставлення їхніх головних кла-
сифікаційних ознак відповідно до їхніх інструктивних (керівних) документів 
(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 - Співставлення головних класифікаційних ознак 

Класифікаційні 
ознаки запасів та 

ресурсів 

Інструкція із застосування 
Класифікації запасів і ресур-
сів корисних копалин дер-
жавного фонду надр до ро-

довищ вугілля 

Australian Guidelines 
for Estimation and 

Classification of Coal 
Resources 

Примітки 

Промислове    
значення 

Балансові запаси 

Proved Coal Reserves* Запаси вугілля мають 
термінологічне значення 
подібне до рудних запа-

сів Кодексу JORC 

Probable Coal 
Reserves 

Умовно балансові та 
позабалансові запаси 

Inventory Coal  
Промислове значення не 

визначено 

Ступінь техніко-
економічного   

вивчення 

ГЕО-1 Feasibility study (FS)
Умовна відповідність 
встановлена для FS - 
ТЕО, PFS – ТЕД, SS - 

ТЕМ 

ГЕО-2 
Preliminary feasibility 

study (PFS) 

ГЕО-3 
Scoping study 

(SS) 

Ступінь          
геологічного ви-

вчення 

Розвідані запаси 
Measured Coal 

Resources 
Ресурси вугілля мають 

термінологічне значення 
подібне до мінеральних 
ресурсів Кодексу JORC

Попередньо розвідані запаси
Indicated Coal 

Resources 

Перспективні ресурси 
Inferred Coal 

Resources 
Прогнозні ресурси - 

Особливої уваги заслуговує розподіл запасів і ресурсів вугілля за промис-
ловим значенням. Подібністю обох систем є те, що ця ознака застосовується 
виключно до запасів вугілля і в обох випадках вона є агрегуючою для переліку 
чинників, які визначають промислове значення родовищ вугілля. 

У методичних рекомендаціях, які порівнюються в даній роботі, головними 
класифікаційними ознаками є ступінь геологічного вивчення, промислове зна-
чення (або відповідні модифікуючі чинники оцінки) та ступінь техніко-
економічного вивчення. У вітчизняних оцінках усі фактори, що визначають 
промислову цінність родовища, об’єднуються в наступні групи: 1 групу скла-
дають гірничо-геологічні та гірничотехнічні фактори; 2 – технологічні фактори; 
3 – соціально-економічні; 4 – економіко-географічні; 5 – екологічні фактори. 
Крім того, оцінюють зовнішні чинники промислового освоєння родовища такі 
як адміністративно-правові, організаційні умови. 
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Для того, щоб отримати однозначну відповідь про промислове значення 
запасів вугілля, усі перелічені критерії в результаті техніко-економічних розра-
хунків переводяться у вартість запасів у вигляді витратних і доходних складо-
вих грошової оцінки. У такому вигляді проявляється взаємозв’язок між класи-
фікаційними ознаками промислового значення та ступенем техніко-
економічного вивчення. 

В рекомендаціях оцінки вугільних об’єктів згідно з шаблонами JORC 
(CRIRSCO) виділяють за промисловим значенням 2 групи запасів вугілля – 
Proved і Probable Coal. При цьому застосовують перелік модифікуючих критері-
їв (факторів), які включають наступне: 1) наявність прав на освоєння надр та 
землекористування; 2) способи агрегації даних; 3) обґрунтування граничних 
параметрів оцінки; 4) гірничотехнічні рішення; 5) технологічні чинники;          
6) чинники вартості і прибутковості; 7) кон’юнктура ринку мінеральної сиро-
вини; 8) екологічні фактори; 9) адміністративно-правові; 10) соціальні чинники; 
11) достовірність оцінки. 

З наведених переліків модифікуючих критеріїв (факторів) обох класифіка-
ційних систем зроблено висновок про значну відповідність переліку чинників, 
які враховуються при встановленні промислового значення запасів вугілля. При 
встановленні промислового значення запасів вугілля за різними стандартами 
оцінювання використовуються подібні критерії, але по різному відбувається ро-
змежування виділених категорій запасів. Це пояснюється в першу чергу за-
вданнями і практичними функціями самих класифікацій. 

На прикладі шахти Красноармійська Західна № 1 ПАТ «Шахтоуправління 
Покровське» виконано співставлення результатів підрахунку та наведено їх кла-
сифікацію згідно із Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів 
корисних копалин Державного фонду надр до родовищ вугілля та їх відповід-
ність групам запасів і ресурсів Australian Guidelines for Estimation and 
Classification of Coal Resources (табл 3.2). 

Таблиця 3.2 – Структура запасів із виділенням категорій та груп за проми-
словим значенням запасів вугільного родовища шахти Красноармійська Західна 
№ 1 ПАТ «Шахтоуправління Покровське» 
Структура запасів із виді-
ленням категорій (згідно з

кондиціями 1978 р.) 

Частка 
окремих 
груп, % 

Код запасів згідно з класифі-
кацією ДФН 

Групи запасів і ресурсів 
за JORC 

1 2 3 4 
1. Всього по шахті разом з

ціликами: 
100 111, 112, 222, 332 

Measured, Indicated Coal 
Resources 

1.1 Балансові запаси  65,11 
В  4,85 111 Measured Coal Resources
С1 60,26 112, 222, 332 Indicated Coal Resources

В+С1 65,11 
 

Measured Indicated Coal 
Resources 

1.2 Позабалансові С1 34,89 

221,  222, 331, 332 Indicated Coal Resources
за товщиною 29,73 

за ГТУ  3,53 
за золою 1,63 
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  Закінчення таблиці 3.2 
1 2 3 4 

2.Всього в ціликах по 
шахті 

64,48 
Умовно балансові та/або з 

невизначеним промисловим 
значенням 

Measured Indicated Coal 
Resources/ 

Inventory Coal 2.1 Балансові запаси: 48,88 
В  3,86 221, 211, 331 Measured Coal Resources
С1 45,14 222 Indicated Coal Resources

В+С1 48,88 221, 222, 331 
Measured Indicated Coal 

Resources 
2.2 Позабалансові С1 15,6 222 

Indicated Coal Resources/
Inventory Coal 

за товщиною 13,62 222 
за ГТУ 1,17 222 

за золою 0,81 222 
3. Всього по шахті (за 
виключенням ціликів) 

35,52   
 

3.1 Балансові запаси  16,23 Балансові запаси 
В  0,99 111 Proved Coal Reserves 
С1 15,12 112 Probable Coal Reserves 

В+С1 16,23 111, 112 
Proved and Probable Coal 

Reserves 

3.2 Позабалансові С1 19,29 
Позабалансові та/або із неви-
значеним промисловим зна-

ченням 
Indicated Coal Resources

за товщиною 16,11 222, 332 
за ГТУ 2,35 222, 332 

за золою 0,82 222, 332 
Згідно з переліком ознак класифікацій, для даного випадку, доречним є по-

рівняння категорій ресурсів (Measured, Indicated, Inferred Resources) та запасів 
усіх категорій, які обліковуються для даного об’єкту надрокористування та ка-
тегорій Coal Reserves з кількістю розвіданих запасів. 

При перерахунку запасів вугілля, які мають промислове значення, най-
менші кількості виявляються при використанні стандартів JORC і виділенні ка-
тегорій Proved and Probable Coal Reserves. Ці групи вимагають позитивної оцін-
ки за всіма модифікуючими факторами і наявності гірничого проекту відпра-
цювання запасів, до якого вони застосовуються. Інші обсяги вугілля, для яких 
проект промислового освоєння не розроблений, але вони можуть оцінюватись 
за доведеною аналогією із діючими добувними підприємствами, віднесені до 
категорій ресурсів – Indicated, Measured, Inferred Coal Resources. 

Крім цього, особливістю Australian Guidelines for Estimation and 
Classification of Coal Resources є наявність категорії Inventory Coal, яку можна 
умовно співставити із категоріями прогнозних ресурсів та умовно-балансових 
запасів тих груп запасів, для яких не проводилось обґрунтування доцільності їх 
освоєння. 

При використанні стандартів JORC і виділенні категорій Proved and 
Probable Coal Reserves підраховують виключно видобувні (промислові) запаси 
згідно з проектними гірничотехнічними рішеннями. В такому випадку структу-
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ра запасів складена обсягами з максимальною достовірністю якісних і кількіс-
них показників і доведеною рентабельністю відпрацювання. 

У вітчизняних стандартах групам Proved and Probable Coal Reserves відпо-
відають балансові запаси із різним ступенем геологічного вивчення, які виділе-
ні в межах проектних контурів гірничих виробок, тобто кількості промислових 
запасів. Крім цього, в якості позабалансових можуть обліковуватись обсяги ву-
гілля, які не відповідають вимогам якості (підвищеної зольності) та/або незадо-
вільних гірничотехнічних параметрів (недостатня товщина вугільних пластів). 
У міжнародній практиці оцінки такі кількості не обліковуються у випадках тех-
нічної або технологічної неможливості їх вилучення та переробки.  

Загалом, за результатом співставленням класифікаційних ознак, які вико-
ристовують у вітчизняних та міжнародних системах (стандартах) оцінювання 
вугільних родовищ, можна знайти велику кількість спільних вимог до достові-
рності результатів геологічного вивчення.  

З огляду на різне функціональне призначення існуючих класифікаційних 
систем (облік запасів і ресурсів різного рівня, прогноз відтворення мінерально-
сировинної бази, залучення інвестицій, публічна звітність про запаси) головним 
напрямом їх вдосконалення є гармонізація різних методичних підходів на підс-
таві їхнього співставленням за класифікаційними ознаками. 

У четвертому розділі «Чинники, які визначають промислове значення 
вугільних родовищ із незначними запасами» проведено аналіз і систематиза-
цію головних чинників і критеріїв, які визначають промислове значення вугіль-
них родовищ із наступним визначенням найбільш впливових характеристик са-
ме для незначних запасів вугілля на підставі матеріалів геолого-економічних 
оцінок таких родовищ. 

Результатом геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин є ви-
значення якісних і кількісних характеристик запасів, а також вартісних показ-
ників запасів ділянок надр. Вартісна оцінка родовищ відображає вартість запа-
сів у грошовому обчисленні. Під час геолого-економічної оцінки визначається 
цінність родовищ корисних копалин, які визначаються чинниками, що 
об’єднуються у три групи і всебічно характеризують переваги та недоліки ро-
довищ. 

До першої групи належать гірничо-геологічні чинники, що об’єднують 
якісні та кількісні показники геологічних і промислових запасів. Друга група 
об’єднує соціально-економічні чинники, що характеризують значення корисної 
копалини і продуктів її переробки для економіки, потреби і ступінь забезпече-
ності запасами. Третя група – економіко-географічні чинники, характеризують 
інфраструктурні особливості району для гірничодобувних підприємств. 

У даній роботі детально розглянуто чинники, які належать до першої гру-
пи. Чинники другої та третьої груп обумовлені довготривалим видобутком ву-
гілля в регіонах із розвиненою інфраструктурою гірничодобувної галузі. 

Фактори та критерії, які визначають промислове значення запасів твердих 
корисних копалин, у тому числі вугілля, досить детально визначені в роботах 
Каждана А.Б., Кобахидзе Л.П., Коржнева, М.М., Михайлова, В.А., Рудька Г.І., 
Wellmer, E.W. Всі групи факторів мають відображення у кількісних або якісних 
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граничних значеннях критеріїв оцінювання. Перелік таких параметрів є досить 
сталим, хоча вага кожного з них може значно змінюватись, як для окремих ко-
рисних копалин так і для конкретних родовищ. 

Для встановлення критеріїв промислової цінності незначних запасів вугіл-
ля спочатку було проведено систематизацію всіх факторів геолого-економічної 
оцінки для твердих корисних копалин з визначенням особливості їхнього засто-
сування для родовищ вугілля і вже з цього переліку обирались критерії, що ма-
ють значення для родовищ вугілля із незначними запасами (табл 4.1). 

Таблиця 4.1 – Критерії та показники промислової цінності запасів вугілля,  
складено за даними методичних документів ДКЗ. 

№ 
Фактори та 
критерії оці-
нювання 

Показники, які використовують для оцінки фактору 

Особливості за-
стосування для 
родовищ із незна-
чними запасами 

1 2 3 4 

1 

Кількість запа-
сів 

За кількістю запасів родовища вугілля поділяються 
на надвеликі – більше 100 млн т, великі – від 50 до 
100 млн т, середні – від 20 до 50 млн т, малі – менше 
20 млн т, незначні запаси – менше 5 млн т 

Не оцінюється.  

2 

Якість вугілля, 
марки та на-
прям викорис-
тання 

Питома теплота згорання, середній показник від-
биття вітриніту (Ro, %), вихід летких речовин (Vdaf, 
%) та інші параметри, що визначають марку вугілля. 

Застосування без 
особливостей 

3 

Основні техно-
логічні власти-
вості та напрям 
використання 

Товщина пластичного шару (Y) мм; вища теплота 
згорання на сухий беззольний залишок (Qs daf, 
МДж/кг); показник спікливості по індексу Рога (RI); 
збагачуваність  

-//- 

4 

Складність 
геологічної 
будови 

За особливостями геологічної будови - витриманіс-
тю вугільного пласта, будовою пластів, складністю 
умов їхнього залягання і гірничо-геологічними умо-
вами розробки виділяють просту, складну та дуже 
складну геологічну  будову родовищ 

-//- 

4.1 

Морфометрія і 
витриманість 
вугільних пла-
стів 

Поділ за товщиною на тонкі (менше 0,7 м), серед-
ньої (0,71–1,2 м), товсті – більше 1,2 м. 

Витриманість 
пласта встанов-
люється для пло-
щі розміром не 
менш 4 км 2 

Групи витриманості вугільних пластів за коефіцієн-
том варіації (V, %): витримані, відносно витримані 
та невитримані. 

4.2 
Кути падіння 
пластів 

Виділяються пласти з горизонтальним (0-5°), поло-
гим (6–18°), похилим (19–35°), крутопохилим (36–
55°) і крутим (56–90°) заляганням. 

Застосування без 
особливостей 

4.3 

Глибина заля-
гання  

Шахтні поля, які виділяються на глибоких горизон-
тах (більш 1000 м від денної поверхні) внаслідок 
надзвичайної складності гірничогеологічних умов 
відпрацювання, відповідно до Класифікації запасів 
мають складнішу геологічну будову 

Не застосовується
через втрату про-
мислового зна-
чення 

4.4 
Селектинвість 
видобутку 

Група родовища залежить також від передбачувано-
го способу (відкритий чи підземний, валовий чи 
селективний) розкриття і розробки родовища  

Селективний ви-
добуток недоці-
льний  
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  Закінчення таблиці 4.1
1 2 3 4 

4.5 

Ступінь пору-
шеності на тек-
тонічно склад-
них полях шахт 

Розривні порушення за величиною амплітуди поді-
ляються на 5 класів: надзвичайно дрібні - менше 
3 м, дрібні – 3–10 м, середні – 10–100 м, крупні – 
100–1000 м та надзвичайно крупні - більше 1000 м 

Застосування без 
особливостей 

4.6 
Гідрогеологічні 
умови 

Величина можливих водопритоків в гірничій вироб-
ці залежить, перш за все, від проникності середови-
ща, тобто тріщинуватості  і пористості порід масиву

-//- 

5 

Газовість   Метаноносність, як правило, зростає зі збільшенням 
глибини розробки. Виділення метану є одним з істо-
тних чинників, які впливають на собівартість видо-
бутку за рахунок енергоємних системи провітрю-
вання тощо 

-//- 

6 

Мінімальні 
запаси відо-
кремлених 
блоків  вугілля 

Визначення мінімальних запасів пов'язане з обґрун-
туванням окремого способу розкриття і розробки 
відокремлених блоків  вугілля 

Параметри пере-
важно для шахт з 
великими запаса-
ми 

7 
Комплексність 
освоєння 

Вміст супутніх компонентів таких як: піриту, марка-
зиту, германію, рубідію, цезію, індію та ін. 

-//- 

8 

Небезпека за-
бруднення на-
вколишнього 
середовища 

Підвищений вміст сірки і інших елементів, що утво-
рюють високотоксичні і лужні сполуки (ртуті, ми-
ш'яку, берилію, фтору, K2O, Na2O) 

-//- 

9 

Ступінь техні-
ко-
економічного 
вивчення 

Визначення гірничотехнічних, географо-
економічних, соціально-економічних, економічних 
та інших умов освоєння вугільних пластів з вибором 
способів і технологічних схем видобутку, переробки 
та умов реалізації товарної продукції. 

Застосування без 
особливостей 

10 
Промислове 
значення 

За результатами техніко-економічних і вартісних 
розрахунків розподіл на балансові, позабалансові та 
умовно балансові запаси 

-//- 

З таблиці видно, що значна кількість параметрів оцінки стосується гірни-
чо-геологічних умов розробки та якості вугільних родовищ, але напряму не 
стосується кількості запасів. Це пояснюється взаємозв’язком якісних і кількіс-
них характеристик родовища. Перелічені критерії оцінюються при підрахунку 
запасів у вигляді встановлених параметрів кондицій, які відбраковують частину 
запасів. Застосування додаткових кондицій по якості вугілля та гірничо-
геологічних умов відпрацювання спричиняє зменшення кількості запасів, що є 
дуже критичним для незначних родовищ, оскільки будь яке їх скорочення може 
призвести до нерентабельності відпрацювання.  

Крім перелічених в таблиці 4.1 критеріїв для незначних запасів вугілля до-
датковий вплив мають наступні чинники: взаємне розташування пластів у світі, 
що ускладнює систему розробки необхідністю дотримання черговості  виїмки 
вугілля та більш вартісного, ніж в звичайних випадках, підтримання виробле-
ного простору; гідрогеологічні умови, що пов’язані з гідрогеологічним зв'язком 
родовищ із затопленими старими гірничими виробками. Цей аспект може бути, 
як позитивним (у разі дренування старих гірничих виробок за рахунок відкачки 
води на діючих шахтах), так і негативним при затоплені виробок старих гірни-
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чих робіт, збільшення водовідведення за рахунок гідрологічного зв'язку; фізи-
ко-механічні властивості корисної копалини і вмісних порід, у тому числі: трі-
щинуватість гірських порід,  ускладнює роботу породоруйнуючого інструменту 
на забої, збільшує водопроникність; гранулометричний склад вмісних гірських 
порід має вплив на процес збагачення вугілля; стійкість гірських порід істотно 
впливає на вибір системи розробки, спосіб управління гірським тиском і конс-
трукції кріплення виробок і очисного простору; вологість корисної копалини, 
пористість, механічна міцність, абразивність, водопроникність і інші. 

Наступним етапом в даній роботі було проведено статистичний аналіз та 
аналіз чутливості найбільш важливих параметрів оцінки вугільних родовищ із 
незначними запасами, що дало змогу визначити граничні та оптимальні значен-
ня показників. В таблиці 4.2 приведені результати розрахунків із визначенням 
граничних та оптимальних параметрів для рентабельної розробки вугільних ро-
довищ із незначними запасами. 

Таблиця 4.2 – Чинники та критерії, які визначають промислове значення 
вугільних родовищ із незначними запасами 
Чинники та 

критерії 
Критерії оцінювання запасів

Граничні значення  
параметрів 

Оптимальні значення 
параметрів 

Геологічні та 
гірничо-

геологічні 

Величина запасів до 5 млн т 4–5 млн т 
Складність геологічної будо-

ви пласта 
складна  

(2 група) складності 
проста, переважно проста 

(1 група складності) 
Глибина розробки до 600 м до 200–300 м 

Якість вугілля та напрям ви-
користання 

А, Ж, К, П А 

Ступінь геологічного вивчен-
ня (геологічні ризики) 

С1+С2 А+В 

Технологічні 
властивості 

Збагачуваність 

від легкої до дуже 
важкої, переважно 
середнього ступеня 

збагачуваності 

легкого та середнього 
ступеня збагачуваності 

Екологічні 
умови 

Способи та системи розробки
підземний, камерна 
система, розкриття  

похилими стовбурами

підземний, камерна сис-
тема, розкриття  похили-

ми стовбурами 

Існуючий стан геологічного 
середовища регіону 

істотно порушений, 
спричинено поперед-

німи видобувними 
роботами, деколи кри-
тичний (за класифіка-
цією Яковлєва Є.О.) 

частково порушений    
(за класифікацією       

Яковлєва Є.О.) 

Економічні 
передумови 

Кон’юнктура ринків та ціна 
на сировину   
Ціна вугілля не нижче 400 грн/т 600 грн/т 

Виробнича потужність      
тис т/рік 

не менше 5–10 тис. т 70 

Термін промислового осво-
єння, років 

не менше 5 років 15 

Термін будівництва, років не більше 3–4 років менше 1 року 
Рентабельність проекту, % 15–18 20 

Окупність капіталовкладень не більше 2–3 років менше 1 року 



13 

Для вугільних родовищ із незначними запасами першочергове значення 
мають ті критерії, які безпосередньо впливають на найбільш критичний пара-
метр – величину запасів вугілля і відповідно термін існування добувного підп-
риємства. Такими критеріями є якість вугілля, що визначає напрям використан-
ня і його ліквідність, ступінь геологічного вивчення, який виражає геологічні 
ризики непідтвердження запасів, та складність гірничотехнічних умов, які ви-
значають способи і системи розкриття і розробки запасів. 

Серед економічних факторів для вугільних родовищ загалом найбільший 
вплив має наявність використання замінників сировини та кон’юнктура ринків, 
ціна на сировину. Для родовищ із незначними запасами більший вплив має фа-
ктор цін та можливості видобутку, що передбачає наявність дозвільних доку-
ментів і соціальних дозволів. 

Фактор ціни при геолого-економічній оцінці родовищ із незначними запа-
сами може мати вирішальне значення. За даними фахівців канадського Інститу-
ту гірничої справи і металургії, окремі складники гірничого ризику мають різну 
вагу, але чинник ціни на мінеральну сировину завжди коливається в межах 30-
40 %. 

Для об’єктів вугледобування, із цієї вибірки, також проаналізовано чутли-
вість вартості запасів і рентабельність їхнього розроблення від зміни цін реалі-
зації вугілля (рис. 4.1). Результати розрахунку підтвердили істотну залежність 
між ефективністю розроблення запасів і рівнем цін. 

 
Рис. 4.1 - Графік чутливості вартості запасів і рентабельності їхнього роз-

роблення від зміни цін реалізації вугілля 
 
Наступним кроком було визначення залежностей між кількісними і якіс-

ними параметрами оцінки вугільних родовищ з незначними запасами. Залежно-
сті визначались за результатами статистичного і кореляційного аналізу голов-
них показників якості та гірничо-геологічних параметрів експлуатації, які фор-
мують промислове значення вугільних родовищ із незначними запасами. 

Показники, які обрані (табл. 4.3 та 4.4), характеризують родовища з незна-
чними запасами за складністю геологічної будови та гірничо-геологічних умов 
їхньої розробки, визначають якість, марки та напрям використання вугілля, а 
також показники, які стосуються кількості запасів та техніко-економічних па-
раметрів їх розробки. 
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Таблиця 4.3 – Показники варіації якісних параметрів вугілля та гірничо-
геологічних характеристик 

Показники оцінки MinimumMaximum
Середнє 
значення 

Стандартне 
квадратичне
відхилення 

Коефіцієнт
варіації Kv

середня загальна товщина, м 0,52 1,38 0,85 0,21 0,25 
вологість, % 0,70 5,30 1,99 1,12 0,56 
середня зольність з врахуванням засмі-
чення, % 

0,70 35,90 19,52 7,92 0,41 

вміст сірки, % 0,70 35,90 19,52 7,92 0,41 
вихід летких речовин середній, % 1,38 43,90 11,89 11,83 0,99 
глибина залягання пластів, м 30,00 1059,50 355,35 203,35 0,55 
площа шахтоділянки, км2 0,04 6,38 1,31 1,40 0,23 
кути падіння порід від  3,00 45,00 17,67 12,89 0,57 
кути падіння порід до 7,00 65,00 38,62 15,83 1,07 

Таблиця 4.4 – Показники варіації кількості запасів і техніко-економічних 
параметрів 

Показники оцінки Minimum Maximum
Середнє 
значення

Стандартне 
квадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації Kv

кількість балансових запасів, млн т 21,00 11889,00 1699,89 2394,24 1,41 
експлуатаційні запаси 13,03 9018,00 1442,17 1646,97 1,14 
виробнича потужність 6,00 600,00 98,63 113,04 1,15 
термін будівництва, років 0,40 8,00 2,02 1,09 0,54 
термін експлуатації, років 6,00 37,40 16,62 6,33 0,38 
собівартість 1 т рядового вугілля 270,00 695,00 515,26 98,34 0,19 
оптова ціна 1 т. рядового вугілля 290,00 710,00 541,20 98,86 0,18 

Проведений статистичний аналіз дозволив виявити найбільш сталі та най-
більш динамічні параметри якості та умов відпрацювання незначних запасів ву-
гілля, що дозволяє кількісно оцінити геологічні ризики непідтвердження якості 
або кількості запасів. 

Серед параметрів якості вугілля найбільші коливання характерні для вихо-
ду летких компонентів, що визначає цей параметр як найбільш ризикований. 
Найменші коефіцієнти варіації характерні для вологості вугілля. Серед параме-
трів гірничо-геологічних умов розробки максимальні значення коефіцієнтів ва-
ріації характерні для кутів падіння пластів. Найменші значення - витриманості 
пластів, що характеризує параметр як найбільш безпечний (безризиковий) при 
промисловому освоєнні запасів. 

Кореляційний аналіз параметрів якості і кількості вугілля та техніко-
економічних показників виявив наступні залежності: 1) серед показників якості 
вугілля найбільший вплив має вихід летких речовин; 2) вміст сірки і зольність 
вугілля негативно впливають на значення собівартості видобутку і переробки; 
3) фіксується високий кореляційний зв'язок між величиною запасів і продукти-
вністю по видобутку, що свідчить про переважний вплив цього фактору не див-
лячись на гірничо-геологічні умови; 4) величина запасів незначним чином 
впливає на рентабельність розробки запасів, що можна пояснити однорідністю 
даних вибірки щодо величини запасів, оскільки всі вони є незначними. 
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Кореляційний аналіз гірничо-геологічних параметрів освоєння та техніко-
економічних показників виявив наступні залежності: 

1. Найбільше на складність геологічної будови і гірничих умов розробки 
впливає товщина вугільних пластів. Пряма залежність складності, будови і то-
вщини вугільних пластів є неприродною і пов’язана із застосуванням парамет-
рів кондицій за товщиною для різних за величиною запасів: чим більша товщи-
на пластів, тим складнішої будови родовища можна залучити до промислової 
розробки. Незначні запаси родовища із малими товщинами є нерентабельними. 

2. Для даної вибірки родовищ із незначними запасами значна кількість ба-
лансових запасів зосереджена на більших глибинах і/чи збільшується із глиби-
ною залягання пластів. Пряма залежність величини запасів і глибини залягання 
вугільних пластів є так само пов’язана із застосуванням параметрів кондицій по 
глибині для різних за величиною запасів. 

3. Найбільш чутливими обсяги балансових запасів виявляються до кутів 
падіння вугільних пластів та глибини їх залягання, що визначає доцільність ви-
користання відповідних параметрів кондицій. 

4. На рентабельність розробки найбільше впливають кути падіння пластів 
та терміни відпрацювання запасів. Фіксується певний прямий зв'язок між гли-
биною розробки і рентабельністю, що може бути спричинено концентрацію 
найбільш якісних запасів на більших глибинах. 

На наступному етапі для даної вибірки об’єктів було проведено розраху-
нок вартості запасів та рентабельності їх відпрацювання при сталих значеннях 
ціни на вугілля. В якості основних показників були прийняті: чистий дисконт-
ний грошовий потік, індекс прибутковості та термін окупності інвестицій 

За результатами розрахунків систематизовано основні гірничо-технічні та 
техніко-економічні параметри, які дозволяють ефективно розробляти незначні 
запаси вугільних родовищ. В наступних таблицях (табл. 4.5, 4.6) приведено їх 
оптимальні, граничні та негативні значення. 

Таблиця 4.5 – Граничні та оптимальні значення головних гірничотехнічних 
параметрів при розробці незначних запасів вугілля 

Параметри 
Оптимальні 

значення 
Граничні 
значення 

Негативні 
значення 

середня загальна товщина, м 1,0–1,4  0,6–1,0  0,4–0,6  
середня зольність з врахуванням засмічення,% до 20  30–35  вище 35  
глибина залягання пластів, м 30–300  300–500 500–800 
площа шахтоділянки 5,0–6,5 1–5 менше 1 
кути падіння порід від  3–15 15–30 30–45 

Таблиця 4.6 – Граничні та оптимальні значення техніко-економічних пока-
зників при розробці незначних запасів вугілля 

Показники 
Оптимальні 

значення 
Граничні 
значення Негативні значення 

Кількість балансових запасів, млн т 5–10 1,5–5,0  менше 1,5 
Експлуатаційні запаси, млн т 4–9  1–4  менше 1 
Термін будівництва/або реконструкції, років менше 1  1–3  3–5  
Термін експлуатації, років більше 15  6–15  менше 6  
Собівартість 1 т рядового вугілля, грн/т 500–700  700–800  більше 700 грн/т 
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У п’ятому розділі «Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на при-
кладі вітчизняних об’єктів із незначними запасами» виконано загальну сис-
тематизацію складових ризику гірничого бізнесу та визначенні ризики, які ви-
никають при освоєнні вітчизняних родовищ вугілля та родовищ вугілля із не-
значними запасами. 

За даними фахівців Канадського інституту гірничої справи і металургії ок-
ремі складові гірничого ризику мають різну вагу. Перелік складових ризику 
освоєння родовищ та результати оцінок складових геологічних і гірничих ризи-
ків для освоєння родовищ вугільних родовищ із незначними запасами наведено 
на рис. 5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 - Співставлення 
складових ризиків освоєння ро-
довищ корисних копалин 

 
 

Найбільші значення в загальному переліку мають геологічні ризики, 
оскільки вони можуть стати причиною реалізації інших економічних, 
технологічних та організаційних ризиків. Після геологічного ризику 
найважливішим фактором є коливання цін і попиту на мінеральну сировину на 
ринках.  

ВИСНОВКИ 
Для більшості родовищ першим визначальним критерієм оцінки є величи-

на запасів. Крупні за масштабом родовища можуть рентабельно розроблятись 
навіть при негативному впливі інших факторів промислової цінності. Прямо 
протилежні передумови характерні для родовищ вугілля із незначними запаса-
ми. Статистичний та кореляційний аналіз дозволив виявити найбільш сприят-
ливі параметри якості та умов розробки незначних та дрібних запасів вугілля, 
які дозволяють рентабельно їх видобувати. Для оцінених вітчизняних об’єктів 
найбільший вплив на промислове значення мають кути падіння вугільних пла-
стів та глибини їх залягання, що визначає доцільність використання відповід-
них параметрів кондицій. В свою чергу на складність геологічної будови і гір-
ничих умов розробки найбільше впливає товщина вугільних пластів. Пряма за-
лежність складності і будови і товщини вугільних пластів пов’язана із застосу-
ванням параметрів кондицій по товщині для різних за величиною запасів: чим 
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більша товщина пластів, тим родовища складнішої будови можна залучити до 
промислової розробки. Родовища з незначними запасами і малими товщинами є 
нерентабельними.  

Серед параметрів якості вугілля найбільші коливання характерні для вихо-
ду летких компонентів, що визначає цей параметр як найбільш ризикований. 
Серед параметрів гірничо-геологічних умов розробки максимальні значення ко-
ефіцієнтів варіації і відповідні ризики можливого непідтвердження запасів ву-
гілля або нерентабельного їх відпрацювання характерні для кутів падіння плас-
тів. Найменші значення – витриманість пластів, що характеризує параметр як 
найбільш безризиковий. 

Промислового значення об’єкти із незначними запасами можуть набувати 
за сприятливості всіх інших умов освоєння – гірничотехнічних умов, які спри-
яють формуванню низької собівартості видобутку, якості корисної копалини, 
сприятливої кон’юнктури ринку мінеральної сировини, локалізації об’єкту по 
відношенню до споживачів та ін. При цьому головною передумовою залучен-
ня об’єктів із незначними запасами до експлуатації має бути їх високий сту-
пінь геологічного вивчення, а рішення про можливе промислове значення по-
винно прийматися після детальних техніко-економічних розрахунків. 

Врахування усіх зазначених складових ризику в гірничовидобувній про-
мисловості, як правило, проводиться із встановленням певного значення нор-
ми дисконту, яка розраховується як вартість власного капіталу інвестора та 
надбавка за ризик яка є специфічна для конкретного проекту. Визначати цей 
показник необхідно не приблизними міркуваннями про збільшення його на 
певний відсоток, а точними розрахунками щодо кількісного виразу величини 
ризику. 

Основними шляхами врахування ризиків при економічній оцінці родовищ 
корисних копалин є встановлення певного рівня ставки дисконтування із ви-
значенням оптимальної вартості основного капіталу. Для цього використову-
ють моделі середньозваженої вартості капіталу та моделі оцінки акцій. Для кі-
лькісного аналізу ризиків для гірничорудних проектів рекомендують викорис-
товувати метод Монте-Карло (графік кумулятивної ймовірності). 
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незначними запасами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопи-
су.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 
спеціальністю 04.00.19 «Економічна геологія» (геологічні науки). – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 
України. – Київ, 2021.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню граничних параметрів геолого-
економічної оцінки, які формують промислове значення вугільних родовищ із 
незначними запасами – як об’єкту досліджень та розробка інструментів опера-
тивної оцінки на різних стадіях геологічного вивчення. Дослідження виконане 
на основі аналізу і систематизація критеріїв, за якими у вітчизняній і міжнарод-
ній практиці встановлюють промислове значення вугільних родовищ із незнач-
ними запасами. Проведено аналіз і систематизацію таких чинників загалом для 
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всіх вугільних родовищ із наступним визначенням найбільш впливових харак-
теристик саме для родовищ з незначними запасами Донецького вугільного ба-
сейну, а також визначення факторів ризику освоєння таких запасів.  

Статистичний та кореляційний аналіз дозволив виявити найбільш сприят-
ливі параметри якості та умов розробки незначних запасів вугілля, які дозволя-
ють рентабельно їх видобувати.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані для оператив-
ної оцінки запасів вугілля родовищ із незначними запасами на різних стадіях 
геологічного вивчення та промислового освоєння не тільки в Донецькому вугі-
льному басейні, але й в інших вугленосних басейнах з урахуванням їх специфі-
ки. Отримані аналітичні дані можуть допомогти подальшому розвитку співста-
влення  системи класифікації запасів вугілля, які використовуються в вітчизня-
ній і міжнародній практиці. 

Ключові слова: вугілля, балансові запаси, Класифікація, критерії, кількісні 
і якісні параметрами оцінки,  вартісна оцінка. 

ABSTRACT 
Bala V.V. Geological and economic assessment criteria for coal deposits 

with insignificant reserves. - Qualifying scientific work on the rights of the man-
uscript. 

The dissertation for a scientific degree of the Candidate of Geological Sciences 
on a specialty 04.00.19 “Economic geology” (geological sciences). - Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. - Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of geological and economic assessment 
boundary parameters, which form the commercial significance of coal deposits with 
insignificant reserves – as the research object, and development of tools for opera-
tional assessment at different stages of geological study. Objects of this study are coal 
deposits of Donbas with insignificant reserves. Belonging to this class is determined 
according to the Resolution of the Cabinet of Ministers dated August 11, 2000 № 
1257 “On approval of criteria for determining insignificant mineral reserves”. This 
standard defines the boundary value of less than 5 million tonnes of reserves for coal 
deposits. The subject of research is the geological position, qualitative and quantita-
tive characteristics, mining-geological and technological preconditions for commer-
cial development of coal deposits with insignificant reserves in Donbas, as well as the 
conditions of mineral raw materials’ market opportunities, which ensure their com-
mercial significance. The research is based on the analysis and systematization of cri-
teria, according to which commercial significance of coal deposits with insignificant 
reserves are established in domestic and international practice. The analysis and sys-
tematization of such factors has been conducted for all coal deposits with the subse-
quent definition of the most influential characteristics for deposits with insignificant 
reserves of the Donetsk coal basin and also the definition of risk factors of the devel-
opment of such reserves. 
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In addition, the author has compared determination criteria and indicators of re-
serves and resources classification of coal deposits in domestic and international 
practice of geological and economic assessment in accordance with the current Clas-
sification of the State Subsoil Fund and the classification of Australian Guidelines for 
Estimation and Classification of Coal Resources, which make it possible to simplify 
the geological and economic assessment of deposits explored according to different 
standards of geological study. 

The conducted statistical analysis has allowed us to detect the most stable and 
dynamic parameters of quality and conditions of the development of insignificant 
coal reserves that makes it possible to quantify geological risks of reserve quality or 
quantity non-confirmation. 

The next step for this selection was to conduct the correlation analysis between 
quality and quantity indicators of coal reserves, parameters of mining-geological 
conditions of development and quantity of coal, as well as between all of the above-
mentioned indicators and the resulting technical-economic indicators (extraction 
productivity, lifetime, production cost, cost of coal and profitability of the develop-
ment).  

Statistical and correlation analysis has allowed us to determine the most favora-
ble quality parameters and conditions for the development of insignificant and small 
coal reserves, maintaining their profitable extraction. 

Dissertation results can be used for operative assessment of coal deposits with 
insignificant reserves at different stages of geological study and commercial devel-
opment in the Donetsk coal basis and other coal basins taking into account their spe-
cifics. The obtained analytical data can contribute to further development of the clas-
sification system of coal reserves used in domestic and international practice. 

Key words: coal, balance reserves, Classification, criteria, quantitative and qual-
itative parameters of assessment, cost estimation. 


