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У статті пропонується результати дослідження державно-приватного партнерства вуг-

ледобувних підприємств. Зроблені висновки про інвестування підприємств і про те, як 

це вплине на їх розвиток. Бібліогр.: 2 назв. 
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Видобуток вугілля – це металомістке, матеріаломістке, енергоємістке 

виробництво. Для стабільної роботи підприємств вугільної галузі, підтри-

мання виробничих потужностей, розвитку підприємства необхідні капітальні 

вкладення, спрямовані на технічне переозброєння і капітальне будівництво. 

Головна проблема підприємств вугільної галузі протягом останніх років 

– це дефіцит власних коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції та 

незначний обсяг бюджетного фінансування, спрямованого на розвиток вироб-

ництва. Недостатній обсяг фінансування в технічне переоснащення 

підприємств, спрямованих на придбання очисного та прохідницького облад-

нання, заміну морально і фізично застарілого стаціонарного обладнання – ос-

новна причина низького рівня освоєння виробничих потужностей державними 

підприємствами в останні роки. 

У ситуації, яка складалася протягом останніх років, без достатніх вкла-

день у виробництво, неможливо було прогнозувати поліпшення ефективності 

роботи підприємств. 

Останнім часом багато підприємств отримали можливість в повному об-

сязі оплачувати відрахування до Пенсійного фонду та фондів загально-

обов’язкового соціального страхування, збільшити відрахування в усі рівні 

бюджетів, почати погашення виплат за раніше залученими кредитними ко-

штами, у кілька разів збільшити фінансування, спрямоване на охорону праці, 

збільшити витрати на матеріально-технічне забезпечення виробництва. Все це 

було зроблено за рахунок залучених зі сторони не державних інвестицій. 

Без підтримки інвесторів, цим підприємствам не вистачило б власних 

коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції на підтримку виробничих 

потужностей, і їх би було явно недостатньо для того, щоб закласти фундамент 

для нарощування обсягів. 

Саме у зв’язку з дефіцитом власних коштів і повною відсутністю бюд-

жетного фінансування, з метою збільшення дохідної частини за рахунок ро-
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звитку виробництва і мінімізації збитків останнім часом було прийнято рішен-

ня про залучення фінансових активів приватного партнера. 

Такі договори передбачають фінансування інвестором цільових про-

ектів, спрямованих на зростання видобутку вугілля і вихід підприємства на 

рівень самофінансування та безвідсоткове повернення підприємством залуче-

них коштів у встановлені терміни. 

Підставою при укладенні договору могли б стати інвестиційні проекти, 

що характеризують ефективність вкладення фінансових активів. 

Реалізація інвестиційної програми в повному обсязі дозволила б вводити 

в експлуатацію нові очисні забої, почати монтаж нових лав, закуповувати су-

часне обладнання, поліпшувати соціальний клімат шахтарських міст. Вкла-

дення інвестицій у виробництво заклало б надійну виробничу базу. Технічне 

переозброєння підприємств вугільної галузі, дозволить значно оновити ос-

новні фонди підприємства, збільшити продуктивність праці та обсягів вироб-

ництва. За рахунок залучених фінансових активів приватного інвестора будуть 

оновлені основні фонди державного підприємства. Технічне оснащення, мо-

дернізація і капітальне будівництво дадуть можливість підприємству не тільки 

підтримувати виробничу потужність на рівні досягнутого, але й збільшувати 

обсяг виробництва, за рахунок чого покращувати фінансово-економічне ста-

новище. Залучення значних коштів на безвідсотковій поворотній основі дає 

підприємству вивільнення грошових коштів, отриманих від реалізації вугіль-

ної продукції, які можуть бути спрямовані як на подальший розвиток, так і на 

операційну діяльність підприємства. 

Співпраця в рамках державно-приватного партнерства гарантує 

підприємствам вугільної галузі стабільний ринок збуту вугільної продукції, що 

в свою чергу забезпечує енергетичні генерації приватного інвестора енерге-

тичним паливом. Під гарантії приватного партнера, в ролі якого виступає ве-

ликі інвестори, досягаються домовленості з заводами-виробниками гірни-

чошахтного обладнання про відстрочення платежів за поставлене обладнання. 

Завдяки цьому підприємства вугільної галузі, зможуть здійснювати технічне 

переозброєння виробництва, мають можливість збільшити оборот власних 

коштів. 

Крім того, реалізація державно-приватного партнерства звільняє 

підприємства вугільної галузі від необхідності залучення коштів державного 

бюджету. 

Проект розвитку багатьох підприємств, окрім виробничо-інвестиційної 

програми передбачає ряд соціальних аспектів: зростання і стабільну виплату 

заробітної плати, повне забезпечення працівників підприємства засобами 

індивідуального захисту та впровадження міжнародних систем безпеки праці а 

також виконання всіх природоохоронних заходів за змістом породних відвалів 

і очищенню шахтних вод. 

Для підтримки та розвитку комунальної інфраструктури міста, де знахо-
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дяться такі підприємства, виділяються значні кошти, закуповується спецтех-

ніка, за допомогою якої комунальні служби поліпшують благоустрій міста та 

якість надаваних комунальних послуг. 

Багато фахівців упевнені, що вкладаючи кошти в розвиток і підтримку 

виробництва, можна досягти зростання виробничо-економічних показників, 

що в свою чергу дозволить забезпечити високий рівень заробітної плати, 

поліпшення фінансування матеріально-технічного постачання, сплату податків 

до бюджету та відшкодування позикових коштів. 
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The article offers a review of research, public - private partnership coal mines. Draw 
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У статті досліджені проблеми інвестиційного клімату, зокрема, теоретичні аспекти, 

проаналізовано сутність поняття «інвестиційний клімат», основні показники що харак-

теризуюсь його, проаналізовано особливості та значення інвестиційного клімату в 

України. Бібліогр.: 5 назв. 

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, інвестор, розвиток, інвести-
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