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Залучення у видобувний процес забалансових запа-
сів залізних руд на теперішній час виступає одним 
із дієвих засобів реалізації економічного механіз-

му ресурсозбереження та інтенсифікації гірничодобув-
ного виробництва.

Дослідження економічних передумов підземної 
розробки забалансових запасів залізних руд, як джерела 
стійкого розвитку гірничодобувного підприємства, ви-
конане авторами [1], показало, що актуальність їх видо-
бутку обумовлюється такими тенденціями: 

1. Інтенсивний видобуток найбільш багатих руд 
родовищ призводить до швидкого виснаження най-
більш якісних запасів надр, що у перспективі матиме 
негативні економічні наслідки в цілому для гірничо-
добувних підприємств, гірничо-металургійної галузі та 
галузей-споживачів. На сьогоднішній день рівень екс-
плуатації наявних запасів багатих залізних руд складає 
понад 90%, в той час як некондиційних – менше 30% [2].

2. На багатьох гірничодобувних підприємствах з 
підземним способом видобутку руд забалансові запаси є 
доступними для розробки, що обумовлюється їх розмі-
щенням та наявними техніко-економічними можливо-
стями видобутку і переробки. У цих умовах актуальною 
задачею стає перегляд раніше встановлених параметрів 
кондицій та оконтурення запасів на основі виконання 
техніко-економічних розрахунків і належної економіч-
ної оцінки з урахуванням гірничотехнічних особливос-
тей покладів забалансових руд та економічних умов ді-
яльності гірничодобувного підприємства. 

3. Залучення в експлуатацію забалансових запа-
сів залізних руд дозволяє розширити сировинну базу 
підприємства, що у сукупності з оптимізацією видо-
бувного процесу, використанням сучасних технічних 
та технологічних засобів, сприяє зростанню продуктив-
ності виробництва. Зокрема, забалансові руди можуть 
використовуватись в якості джерела підтримки стабіль-
ної виробничої потужності рудника.

4. У більшості випадків собівартість розробки за-
балансових руд може виявитись значно меншою за ви-
трати на видобуток основного запасу, що у підсумку ком-
пенсує зростання витрат на їх переробку і збагачення.

Указані особливості обумовлюють актуальність 
розробки економічних механізмів визначення ефек-
тивності відпрацювання забалансових руд, що, у свою 

чергу, потребує розробки методичних підходів до ви-
конання обґрунтованої оцінки доцільності видобутку 
забалансових запасів.

У сучасній науковій літературі питанням еконо-
мічного обґрунтування та розробки механізмів оцінки 
ефективності видобутку забалансових запасів залізних 
руд не приділяється належної уваги. Однак актуальність 
досліджень у цьому напрямку підтверджують автори 
Шашкова О. Г., Астахов А. C., Афанасьєв Є. В. [3 – 5], які 
наголошують на необхідності використання ресурсів 
надр з позицій не тільки економічної ефективності, але 
і комплексності видобутку корисних копалин, продо-
вження термінів експлуатації родовищ шляхом розши-
рення сировинної бази та інтенсифікації виробництва.

Поєднання вказаних аспектів при залученні у видо-
буток забалансових руд можливе за рахунок впроваджен-
ня єдиних методик економічної оцінки запасів, побудо-
ваних на основі комплексних техніко-економічних кри-
теріїв. При цьому визначення економічної ефективності 
відпрацювання забалансових запасів на сучасному етапі 
потребує саме розробки відповідних показників оцінки.

Слід зауважити, що найбільш змістовне висвітлен-
ня проблематики відпрацювання забалансових запасів за-
лізних руд наводиться у дослідженнях радянських вчених 
Шестакова В. А., Дуліна А. Н., Ахметова М. М., Мартино-
ва В. К. та Дрочілова Л. Г. [6 – 8]. Узагальнення досвіду 
зазначених авторів щодо визначення критеріїв видобутку 
забалансових руд дозволяє зробити такі висновки.

Основним критерієм для визначення економічної 
доцільності від залучення забалансових запасів 
є собівартість видобутку руд. При цьому в існу-

ючих методиках собівартість забалансових запасів ви-
значається у процентному відношенні до витрат на ви-
добуток балансових запасів [6]. Таким чином, отримана 
величина не враховує гірничотехнічних, геологічних і 
технологічних відмінностей, характерних для розробки 
забалансових запасів і які значним чином впливають на 
формування виробничих витрат. 

Ахметов М. М. пропонує дещо інший підхід до 
оцінки відпрацювання забалансових запасів. Основ-
ними показниками оцінки виступає річна продуктив-
ність підприємства з видобутку і переробки руди та 
співвідношення обсягів балансових і забалансових руд 
[7]. На основі даних показників визначається собівар-
тість видобутку та термін експлуатації рудника.

Автор Мартинов В. К. сумісно з Дрочіловим Л. Г. 
обґрунтовують економічну можливість відпрацювання 
некондиційних залізних руд підземним способом на 
основі дотримання рівняння [8]:

  ,н н аг оД С Д С   (1)
де Дн, Даг – кількість відповідно видобутої некондицій-
ної рудної маси і виробленої з неї аглоруди, т; Сн, Со – 
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собівартість видобутої некондиційної рудної маси і ціна 
реалізації аглоруди, грн/т.

Аналіз методик, які розроблені з метою оцінки до-
цільності видобутку забалансових руд, дозволяє виділи-
ти два основні недоліки.

Поперше, використання лише показника собівар-
тості як критерію оцінки не дозволяє оцінити кількість 
отриманої підприємством товарної руди та прибутко-
вість видобутку забалансових руд, вилучена цінність 
яких буде значно відрізнятися від цінності, вилученої з 
багатих руд балансового запасу родовища.

Подруге, наведені критерії економічної оцінки 
залучення забалансових запасів є стохастичними, не 
враховують відмінностей між гірничотехнічними па-
раметрами та специфікою видобутку балансових і за-
балансових руд при визначенні вартісних показників їх 
відпрацювання, а тому втрачають свою актуальність на 
сучасному гірничодобувному підприємстві.

Авторами статті було поставлене завдання роз-
робки і обґрунтування техніко-економічного показника 
ефективності залучення в експлуатацію забалансових 
запасів залізних руд, який може бути використаний  як 
критерій оцінки в межах економічного механізму об-
ґрунтування доцільності видобутку забалансових руд.

Попередня оцінка економічної ефективності ви-
добутку забалансових запасів залізних руд може 
бути виконана на основі порівняння показників 

їх відпрацювання з аналогічними параметрами розробки 
балансового запасу рудника. Для виконання такого по-
рівняння доцільно розробити економічний критерій, зна-
чення якого обумовить доцільність виконання подальших 
комплексних розрахунків показників економічної ефек-
тивності залучення в експлуатацію забалансових руд.

Варто зауважити, що техніко-економічні показни-
ки видобутку забалансових запасів залізних руд будуть 
відрізнятися від аналогічних показників розробки балан-
сового запасу, що обумовлюється такими чинниками:

1. У більшості випадків забалансові запаси зна-
ходяться у безпосередній близькості до проведених 
виробок і можуть бути вилучені попутно з основним 
запасом. За рахунок цього у структурі собівартості ви-
добутку забалансових руд будуть відсутні витрати на 
проведення гірничо-капітальних і підготовчих виробок, 
які списуються на обсяг балансового запасу. 

2. Балансові і забалансові запаси рудника можуть 
значно відрізнятися за своїми гірничо-геологічними та 
гірничотехнічними характеристиками (обсяг запасів, 
міцність порід, показники втрат, разубоження, вміст 
заліза, коефіцієнт вилучення, схемні рішення виробок, 
обсяги буро-вибухових робіт тощо), що безпосередньо 
впливатиме на обсяги та структуру витрачених ресурсів 
і собівартість видобутку.

3. Запаси, віднесені до забалансових, нерідко від-
різняються меншим вмістом заліза, що знижує показ-
ник вилученої цінності, і потребує більших витрат при 
переробці та збагаченні.

4. Відмінності у вказаних гірничо-геологічних і 
гір ничотехнічних характеристиках, специфіці системи 
розробки, а також при різних контурах запасів обумов-
люють той факт, що:

а) обсяг оконтуреного запасу не співпадає з обся-
гом вилученого запасу блоку/панелі;

б) обсяг товарної руди, отриманий з м3 запасу, 
буде різним для балансового та забалансового запасів 
рудника, що безпосередньо впливатиме на показники 
цінності та прибутку. 

Таким чином, економічний критерій ефективності 
розробки забалансових запасів залізних руд має врахо-
вувати дві ключові особливості.

Поперше, він повинен містити економічну скла-
дову, тобто відображати вартісні показники відпрацю-
вання руд при залученні в експлуатацію забалансових 
запасів.

Подруге, при розрахунках необхідно врахувати 
обсяг товарної залізної руди, який є технічним показ-
ником ефективності. Даний висновок обумовлюється 
тим, що головною метою діяльності гірничодобувного 
підприємства є отримання прибутку, величина якого 
безпосередньо залежить від кількості товарної руди, 
яку можна буде отримати в результаті відпрацювання 
забалансового запасу.

Враховуючи зазначені аспекти, доцільно визначи-
ти показник техніко-економічної ефективності 
розробки забалансових запасів залізних руд. За 

своєю суттю даний показник представляє собою про-
дуктивність по товарній руді, яку здатен забезпечити 
рудник з кожної гривні повних витрат на видобуток і 
переробку забалансових запасів залізних руд: 

          
,ТРзаб

ТЕзаб
ВПзаб

Q
E

С


  

(2)

де ЕТЕзаб – показник техніко-економічної ефективно-
сті розробки забалансових запасів, т/грн; QТРзаб – об-
сяг товарної руди, вилучений з забалансового запасу, т; 
СВПзаб – повна собівартість видобутку і переробки не-
кондиційної руди забалансового запасу, грн.

Слід зауважити, що використана у формулі (2) ве-
личина обсягу вилученої товарної руди буде відрізняти-
ся від загального оконтуреного обсягу забалансового 
запасу виймальної ділянки, і може бути обчислена за 
формулою

       
,ТР

ТРзаб заб
заб

с
Q Q

с
 

  

(3)

де Qзаб – обсяг оконтуреного забалансового запасу ви-
ймальної ділянки, т; сТР – вміст заліза в товарній руді, %; 
сзаб – вміст заліза в забалансовому запасі, %.

За своє суттю товарна руда представляє собою 
руду, яка повністю підготовлена до металургійної пере-
робки і відповідає вимогам гірничо-збагачувального ви-
робництва. На вітчизняних гірничодобувних і перероб-
них підприємствах такими властивостями характеризу-
ється аглоруда, доменна руда, залізорудний концентрат, 
окатиші та брикети [9].

Враховуючи вище зазначене, повна собівартість ви-
добутку і переробки забалансових запасів залізних руд 
включає загально-шахтні експлуатаційні витрати на без-
посередній видобуток руди, її транспортування, а також 
витрати на переробку і доведення до стану товарної руди.
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Зазвичай рудопідготовка від «сирої» до «товарної» 
руди передбачає проходження стадій подрібнення та 
класифікації шляхом розсіву. Однак деякі некондиційні 
бідні руди, такі як не окислені залізисті кварцити, можуть 
потребувати виконання складніших збагачувальних про-
цесів, що вимагатиме додаткових витрат ресурсів.

Використання при розрахунках за формулою (2) 
саме обсягу вилученої товарної руди, дозволяє предста-
вити показник техніко-економічної ефективності роз-
робки забалансових запасів у такому вигляді:

,ТРзаб заб
ТЕзаб

ВПзаб ВПзаб

Q Ц Д
E

С С


 

   

(4)

де Дзаб – дохід, отриманий від реалізації товарної руди 
забалансового запасу за ціною Ц, грн.

У такому представленні виникає можливість про-
аналізувати величину отриманого доходу з кожної грив-
ні витрат на видобуток і переробку при відпрацюванні 
забалансових запасів залізних руд, а також оцінити рен-
табельність гірничодобувного виробництва.

На основі розрахунків показників техніко-
економічної ефективності видобутку за формулою (2) 
окремо для основного (балансового) та некондиційно-
го запасу рудника, можна визначити індекс відносної 
техніко-економічної ефективності розробки забалансо-
вих запасів, який по суті виступає критерієм доцільно-
сті їх залучення у видобувний процес:

 
. ,ТЕзаб ТР заб ВП

ВЕ
ТЕ ВПзаб ТР

Е Q С
I

Е С Q
  

      

(5)

де ІВЕ – індекс відносної техніко-економічної ефектив-
ності, долі од; QТРзаб, QТР  – обсяг товарної руди, вилуче-
ний відповідно з забалансового та основного запасу, т; 
СВПзаб, СВП – повна собівартість видобутку і переробки 
руди забалансового запасу та основного, грн.

Якщо ІВЕ ≥ 1 або ІВЕ → 1, видобуток забалансових 
руд досліджуваної ділянки запасів можна розглядати, як 
економічно ефективний. Якщо  ІВЕ < 1, видобуток заба-
лансових запасів при наявному рівні витрат і кількості 
отриманої товарної  руди є економічно недоцільним.

Слід зауважити, що запропонований економічний 
критерій розробки забалансових запасів варто викорис-
товувати як показник попередньої оцінки запасів. При 
отриманні сприятливого значення критерію необхідно 
проводити подальші розрахунки з визначення повного 
економічного ефекту від залучення забалансових запа-
сів, аналізу структури витрат матеріальних, трудових, 
грошових ресурсів, зміни виробничої потужності руд-
ника та інших чинників з метою комплексного обґрун-
тування економічної ефективності видобутку забалан-
сових запасів залізних руд. 

ВИСНОВКИ 
1. Реалізація економічного механізму визначення 

доцільності відпрацювання забалансових запасів заліз-
них руд на сучасному гірничодобувному підприємстві 
потребує встановлення й обґрунтування відповідної 
системи показників ефективності розробки забалансо-
вих руд.

2. З метою виконання економічної оцінки доціль-
ності видобутку забалансових запасів вводиться показ-
ник техніко-економічної ефективності розробки заба-
лансових руд, який відображає кількість товарної руди, 
що буде отримана з кожної гривні витрат на видобуток і 
переробку запасів виймальної ділянки.

3. Як економічний критерій доцільності розроб-
ки забалансових запасів пропонується індекс відносної 
техніко-економічної ефективності видобутку, який ви-
значається на основі співвідношення показників відпра-
цювання забалансового та основного запасів рудника. 
Запропонований критерій доцільно використовувати 
на етапі попередньої економічної оцінки доцільності за-
лучення у видобувний процес забалансових запасів за-
лізних руд.

4. Подальшим напрямком досліджень авторів є 
формування комплексної системи показників та еко-
номіко-математичної моделі оцінки ефективності видо-
бутку забалансових запасів в межах єдиного економічно-
го механізму.                     
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