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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Державні вугільні підприємства в Україні через моральну і 
фізичну зношеність є інвестиційно непривабливими, що унеможливлює 
переобладнання шахтного фонду, яке потрібне не тільки національній економіці з 
її потужними вугільною енергетикою та металургією, але і соціальній сфері. На 
підконтрольній уряду України території Донецької та Луганської областей 
розташовано 65 міст і селищ, для яких вугільне підприємство є єдиним місцем 
працевлаштування мешканців. Це обумовлює потребу в науково-практичних 
заходах щодо залучення недержавного капіталу для модернізації збиткових і 
низькорентабельних вугільних підприємств. 

Як свідчать праці вітчизняних науковців, таких як  О. Амоша, М. Бойченко, 
О. Бондар, І. Булєєв, Н. Брюховецька, А. Гальчинський, В. Геєць, Ю. Драчук, 
Ю. Залознова, А. Кабанов, В. Ляшенко, Ю. Макогон, Ю. Погорелов, 
Л. Стариченко, Ю. Харазішвілі, В. Швець, а також їх зарубіжних колег, зокрема, 
А.Б. Авеля, Д. Йоргенсона, Д.Г. Люенбергера, Р.С. Піндіка, С. Фаццарі, 
Р.А. Хаугена, інвестиційна парадигма залишається тією самою, що і століття 
тому: «капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленького прибутку, як 
природа боїться порожнечі». Це твердження Т. Даннінга у вугільній 
промисловості перетворилося на таке правило: вугілля, видобуток і продаж якого 
не можуть принести прибутку, має залишатися під землею. 

У сучасних умовах нерентабельними стають не тільки українські вугільні 
підприємства, що розробляють виснажені родовища, – через низькі ціни і 
недостатній попит банкрутують високопродуктивні шахти США та Австралії.  

Попит на вугілля стримується посиленням вимог щодо забезпечення сталого 
розвитку. Оскільки глобальні екологічні виклики пов’язують із надмірним 
використанням викопного палива, найбільш впливові банки світу визнали 
проєкти з розвитку видобутку і переробки вугілля такими, що не підлягають 
фінансуванню. 

Економічні та екологічні чинники зумовлюють згортання вуглевидобування, як 
це сталося в більшості європейських країн. Але не без важких для них наслідків, 
особливо в соціальній сфері. Кардинальна реструктуризація шахтного фонду є 
проблематичною не тільки для України, а навіть і для Польщі, хоча економічно 
ця держава є набагато міцнішою. 

Рушійними для трансформаційних процесів у вітчизняній вугільній галузі можуть 
виявитися новітні тенденції розподілу економіки на трансформаційний і 
трансакційний сектори, розгортання четвертої промислової революції, 
досягнення якої надають можливості для інтенсивного розвитку циркулярної 
економіки, енергетики на відновлюваних джерелах й упровадження цифрових 
технологій у процеси експлуатації шахт. 

Подолання техно-економіко-соціальної кризи у вугільній промисловості Україні 
потребує нетривіальних підходів до залучення в галузь приватних інвестицій, 
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причому не стільки для підвищення ефективності виробництва вугільної 
продукції, скільки для диверсифікації діяльності вугільних підприємств. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до планів наукових досліджень Інституту економіки 
промисловості НАН України за темами: «Розвиток інституціонального 
середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки» 
(номер держреєстрації 0113U004371, 2012-2015 рр.), у рамках якої досліджено 
підходи до інституціонального забезпечення реформування вугільної 
промисловості на засадах створення індустріальних парків на базі вугільних 
шахт; «Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації 
вугільної промисловості та теплової енергетики» (номер держреєстрації 
0115U001638, 2015-2017 рр.) – розроблено теоретичні засади і запропоновано 
шляхи застосування публічно-приватного партнерства у вітчизняному паливно-
енергетичному комплексі; «Циркулярна smart-спеціалізація старопромислових 
шахтарських регіонів України» (номер держреєстрації 0117U001820, 2017-
2019 рр.), за якою визначено доцільність створення енергоакумулюючих 
підприємств на базі вугільних шахт та обґрунтовано напрями інституціонального 
забезпечення цього процесу; «Current role of coal mining and related policies in the 
TRACER target regions» (Проєкт № 836819 за Програмою Європейського Союзу 
Horizon 2020, 2019 р.) − узагальнено структуру штату робітників вугільних шахт  
і визначено тенденції економічного та соціального розвитку вугільних 
підприємств у цільовому регіоні України – Донецькій області. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
теоретико-методологічних положень, розробка науково-методичних підходів  
і практичних рекомендацій щодо залучення інвестицій для модернізації 
збиткових та низькорентабельних вугільних підприємств шляхом використання 
гетерархічної організаційно-виробничої форми.  

Відповідно до зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання: 

розвинуто мікрокосм-системний підхід до класифікації виробничих систем, 
зокрема гетерархій; 

уточнено поняття «гетерархія» як системи відносин двох суб’єктів, що 
відрізняються за властивостями «власник – інвестор – виробник»; «власність – 
фінансування – управління»; 

узагальнено поняття організацій мьобіусної форми, які без оренди і не на засадах 
кооперації з власником використовують у своїх інтересах активи, що їм не 
належать; 

досліджено особливості впливу параметрів інвестиційних проєктів на фінансово-
економічний стан підприємств, можливості залучення фінансових інвестицій, 
необхідних для розвитку низькорентабельних і збиткових підприємств; 

обґрунтовано доцільність утворення на базі низькорентабельних вугільних 
підприємств, які потребують модернізації виробничого фонду, гетерархій за 
участю суб’єктів господарювання, що є власниками необхідного устаткування; 
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розроблено систему економіко-математичних моделей вугледобувного 
виробництва і визначено оптимальні виробничі навантаження вугільних шахт 
згідно з умовами їх експлуатації;  

визначено властивості вугледобувних гетерархій, зокрема їх мьобіусну природу, 
можливість реалізації у форматі індустріальних парків і державно-приватного 
партнерства; 

поширено теорію екстернальних ефектів на вугледобувні гетерархії, розроблено 
підходи до оптимізації виробничих режимів кожного з учасників спільної 
експлуатації шахти; 

доведено доцільність диверсифікації діяльності вугледобувних підприємств за 
напрямом розвитку енергетики на відновлюваних джерелах; 

досліджено можливі варіанти розвитку вугільних шахт України на засадах 
упровадження гетерархій. 

Об’єкт дослідження − процеси модернізації збиткових і низькорентабельних 
підприємств вугільної промисловості із залученням до виробництва фірм, які є 
власниками необхідного для цього устаткування. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичні 
положення щодо залучення реальних інвестицій для модернізації вугільних 
підприємств із застосуванням гетерархічної організаційно-виробничої форми. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 
фундаментальні положення сучасної інституціональної теорії, наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних учених щодо розвитку вугледобувних підприємств, 
економічних, організаційних та інституціональних питань інвестиційної 
діяльності суб’єктів господарювання в добувній галузі промисловості. Роботу 
виконано з використанням загальнонаукових методів дослідження на 
емпіричному, теоретичному та системному рівнях наукового пізнання.  

Застосовано такі методи емпіричних досліджень: спостереження – за 
еволюційним розвитком промислового виробництва у глобальному та 
національному вимірах, зокрема енергетики і вуглевидобування, за змінами 
інституційного забезпечення сталого розвитку, еволюцією та ефективністю 
державної підтримки вугледобувних підприємств; експерименту – у процесі 
впровадження схеми корпоративної розробки шахтного поля на шахті 
«Красноармійська-Західна» № 1, а також при математичному моделюванні 
функціонування шахт із варіюванням економічних й енергетичних чинників за 
методом Бокса-Вілсона.  

Застосовано такі методи теоретичних досліджень: абстрагування – при розгляді 
шахт як об’єктів інвестування та споживання енергетичних і матеріальних 
ресурсів, шахтного фонду як системи кластерів, економіки промисловості як 
мікрокосм-системи; аналізу (регресійного, кореляційного та кластерного) – у 
процесі узагальнення тенденцій розвитку промисловості та ринків, фірм і 
галузей, зокрема математичної статистики, при розподілі шахтного фонду на 
групи, пошуку економічних й енергетичних залежностей функціонування шахт, 
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визначенні ефективності інвестиційних проєктів; теорії розв’язання 
винахідницьких завдань – при формуванні концепції гетерархій (корпоративної 
розробки шахтного поля); триграм/гексаграм – у процесі розподілу гетерархій за 
ознаками класифікації; синтезу – при розробці пропозицій щодо створення 
індустріальних парків на базі шахт; математичного моделювання – при 
дослідженні екстернальних ефектів вугледобувних гетерархій, формуванні 
виробничих функцій шахт; гіпотетично-дедуктивний – при виявленні 
властивостей вугільних гетерархій.  

Системний метод дослідження застосовано при: визначенні процесів структурних 
перетворень підприємств вугільної промисловості; розробці пропозицій щодо 
диверсифікації діяльності вугільних шахт як систем із регулювання режимів 
функціонування енергетичних мереж. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та інші нормативні акти щодо 
функціонування й розвитку вугледобувних підприємств, ринків вугілля, 
державного регулювання паливно-енергетичного комплексу, облікові та звітно-
аналітичні матеріали вугільних підприємств і компаній; статистичні дані 
Державної служби статистики України, статистичні дані та аналітичні матеріали  
Світового банку, Європейської Комісії, Організації економічного співробітництва 
та розвитку, інтернет-ресурси, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці комплексу 
теоретико-методологічних положень і науково-методичних підходів до залучення 
інвестицій та підвищення ефективності функціонування вугільних підприємств із 
застосуванням гетерархічних форм інвестування й управління. У результаті 
наукового дослідження: 

уперше: 

запропоновано концептуальний підхід до інвестування в розвиток збиткових 
вугільних підприємств, який відрізняється від традиційних створенням 
організаційно-економічних умов участі у виробничому процесі суб'єкта 
господарської діяльності − власника необхідного устаткування, що позбавляє 
підприємство, яке потребує капіталовкладень, від притаманних традиційним 
формам інвестування ускладнень; 

доведено, що при функціонуванні вугледобувних гетерархій за участю 
державного підприємства (власника шахти) і приватної фірми (власника 
устаткування з видобутку вугілля), що мають між собою неформальні толінгові 
відносини, предметом яких є послуги з підземного транспортування та підняття 
вугілля, державне підприємство фактично надає інвестиції приватній фірмі, що 
дозволяє більш точно сприймати суть економічних відносин суб’єктів 
господарювання, які створюють гетерархію; 

розроблено методичні засади прогнозування з необхідною точністю результатів 
виробничо-економічної діяльності вугледобувних підприємств на підставі 
однофакторної виробничої функції, аргументом якої є складене благо, вартість 
якого дорівнює річним витратам підприємства; 
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удосконалено: 

метод експрес-аналізу ефективності інвестиційних проєктів, який відрізняється 
від існуючих урахуванням впливу на ануїтет річного грошового потоку 
беззбитковості (величина якого забезпечує нульове або більше нуля значення 
чистої приведеної вартості проєкту) ефектів парних взаємодій величин обсягу 
інвестицій і вартості капіталу, що надає можливість більш точно оцінювати 
економічну ефективність капіталовкладень у розвиток підприємства; 

дістали подальшого розвитку: 

світ-системний аналіз соціальної еволюції суспільств шляхом введення в його 
понятійно-категоріальне поле понять мікрокосм-імперій, мікрокосм-економік, 
мінісистем і мікрокосм-гетерархій, що дозволяє поширити світ-системний аналіз 
на взаємодії суб’єктів мікроекономічного рівня та більш точно визначати 
характер інвестиційних, виробничих і бізнес-процесів на підприємствах 
вугледобувної галузі;  

варіативна класифікація за методом триграм (з рисками у двоїстому коді) 
унаслідок поширення на дослідження економіко-організаційних відносин двох 
суб’єктів господарювання, які можуть відрізнятися за трьома ознаками: «власник 
– інвестор – виробник» або «власність – фінансування – управління», що 
дозволяє більш повно типізувати варіанти відносин сторін для підвищення 
ефективності функціонування гетерархій; 

теорія мьобіусних організаційних форм шляхом доведення наявності 
рекомбінації власності внаслідок тривалого толінгу, який практикує суб’єкт − 
учасник вугледобувної гетерархії, що є підставою для поглиблення уявлення про 
природу інвестиційних процесів у техніко-економічних системах зазначеного 
типу; 

поняття гетерархії як системи під управлінням двох або більше взаємозалежних 
рівноцінних за впливом на бізнес-процеси центрів через його поширення на 
техно-економічні системи, утворені шляхом залучення суб’єктів підприємницької 
діяльності, які є власниками устаткування, до модернізації існуючих виробничих 
підприємств;  

суть і зміст категорії «індустріальний парк» у результаті обґрунтування 
додаткових можливостей, які надає створення на базі шахти тривимірних 
просторово-економічних технологічних систем, що є принциповим розширенням 
сфери застосування індустріальних парків; 

метод визначення енергетичної рентабельності вуглевидобування з оцінкою 
витрат ресурсів на отримання вугільної продукції, який відрізняється від 
існуючого тим, що передбачає врахування витрат вугілля не тільки на 
технологічні потреби шахти, але і на виробництво спожитої вугільним 
підприємством електроенергії, використаної металопродукції, а також витрат на 
побутові потреби персоналу вугледобувних, енергетичних і металургійних 
підприємств, що дозволяє більш точно оцінювати енергетичну ефективність 
виробництва. 
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Практичне значення одержаних результатів. Запровадження у практику 
господарювання викладених висновків і пропозицій сприятиме модернізації та 
диверсифікації основних видів діяльності вугільних підприємств і паливно-
енергетичного комплексу загалом, поліпшенню соціального становища 
старопромислових шахтарських регіонів. 

Упровадження наукових положень і результатів дослідження за участю автора 
підтверджено: довідкою ПрАТ «Донецьксталь-Металургійний завод» від 
17.21.2020 р. про впровадження гетерархій у практику шахти «Красноармійська-
Західна» № 1 і шахтоуправління «Покровське», що забезпечило перетворення 
збиткової шахти на найбільш потужну й економічно ефективну вугледобувну 
компанію в Україні; довідкою ТОВ «Краснолиманське» від 23.01.2020 р. № 11/2 
про використання з 2004 р. методики щодо організації спільної з ДП «Вугільна 
компанія «Краснолиманська» експлуатації шахти «Краснолиманська»; довідкою 
Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації від 12.12.2019 р. № 2626/0/111-19/1 про використання 
підготовлених автором матеріалів щодо стратегії розвитку вугільної 
промисловості Донецької області за участю вугільних гетерархій та про наявність 
у регіоні трьох вугледобувних фірм і двох державних вугільних підприємств, 
зокрема ТОВ «Краснолиманське» та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», 
що функціонують за формою гетерархій на засадах і за методиками, 
розробленими автором; листом Державної служби геології та надр від 16.09.2019 
р. № 19133/03/14-19 про підтримку ініціативи ІЕП НАН України щодо видобутку 
германію на засадах комплексного використання вугільних родовищ України, 
доцільність якої обґрунтовано автором. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням 
і містить авторські розробки щодо підвищення ефективності функціонування 
вугледобувних підприємств. Сформульовані наукові положення, висновки та 
рекомендації, які винесено на захист, одержано здобувачем особисто. Із наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті 
матеріали, які становлять індивідуальний доробок автора.  

Основні результати дослідження опубліковано у 45 роботах, серед яких 
1 одноосібна монографія, 29 статей у наукових фахових виданнях, включених до 
міжнародних наукометричних баз, або у виданнях інших держав, 7 публікацій за 
матеріалами наукових конференцій та 8 наукових праць в інших виданнях. 
Загальний обсяг публікацій становить 56,0 д.а., з яких особисто автору належить 
39,4 д.а. Внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, 
конкретизовано у списку публікацій.   

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертаційної 
роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародних і національних науково-
практичних конференціях, симпозіумах, форумах: IV Міжнародній науково-
практичній конференції «Современные проблемы управления производством» 
(м. Донецьк, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 
національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, 
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регулювання» (м. Донецьк, 2009 р.); V Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні проблеми управління виробництвом» (м. Донецьк, 2010 р.); 
Міжнародних науково-технічних конференціях «Форум гірників-2012» та 
«Форум гірників-2013» (м. Дніпропетровськ, 2012, 2013 рр.); V Міжнародному 
науковому симпозіумі «Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna» (м. Варшава, 
2017 р.); Міжнародній конференції «Тенденції та перспективи видобутку, 
використання вугілля в Україні та світі» (м. Київ, 2017 р.); IV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Проблеми формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (м. Львів, 
2017 р.); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна безпека 
держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх 
вирішення» (м. Львів, 2017 р.); ХІІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Вугільна енергетика: шляхи реконструкції та розвитку» (м. Київ, 
2017 р.); ІІ Міжнародній конференції «Тенденції та перспективи видобутку, 
використання вугілля в Україні та світі» (м. Дніпро, 2018 р.); ХVІ Міжнародному 
форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» 
(м. Київ, 2018 р. ); XХІV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті 
інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» (м. Одеса, 
2019 р.); Міжнародній науковій конференції «Digital and Innovative Economy: 
Processes, Strategies, Technologies» (м. Кельце, 2019 р.); ІІІ Міжнародній науковій 
конференції «Economy and Society: The Modern foundation for Human 
Development» (м. Лейпциг, 2019 р.); XV Міжнародній науково-практичній 
конференції «Вугільна енергетика: шляхи реконструкції та розвитку» (м. Київ, 
2019 р.); XХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і 
перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в 
Європейський науково-інноваційний простір» (м. Одеса, 2019 р.); Міжнародній 
науково-технічній конференції «Форум гірників-2019» (м. Дніпро, 2019 р.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, 
висновків, переліку використаних джерел (431 найменування), 2 додатків, 
містить 16 таблиць, 57 рисунків. Основний текст роботи викладено на 
369 сторінках, загальний обсяг становить 454 сторінки.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні аспекти сучасного управління 
виробництвом» на підставі мікрокосм-системного аналізу розкрито природу 
гетерархічних інвестиційно-організаційних форм, зокрема у варіанті мьобіусних 
організацій. 

На думку провідних науковців, які є прихильниками інституціонального напряму 
в економічній теоретичній думці, інституціональна економічна теорія наразі 
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гостро потребує коригування, аж до переосмислення її концепції. У цьому 
контексті привертає увагу метод дослідження, який виник у 70-х роках ХХ ст. і 
отримав назву «світ-системний аналіз», або «світ-системний» підхід. Його 
предметом є соціальна еволюція, а об'єктом вивчення виступають не окремі 
соціуми, а системи суспільств, що охоплюють декілька цивілізацій, а то і всі 
цивілізації світу. Економіку промисловості згідно з цим підходом раціонально 
досліджувати не за поодинокими фірмами, а як мікрокосм-систему, що містить 
мінісистеми із взаємообміном продукцією та ресурсами, мікрокосм-економіки з 
товарообміном і мікрокосм-імперії з розвинутою редистрибуцією. 

У минулому промисловість ґрунтувалася на поодиноких фабриках, що були 
мікрокосм-економіками відповідно до мікрокосм-системного аналізу. Однак 
ситуація з часом змінилася. Різні підходи до організації вуглевидобування в 
Західній Європі демонструють німецька та британська компанії. У німецькій 
практиці вищу ланку представляв концерн «Рурколє», у британській – 
фінансовий холдинг «Ю Кей Коул». Німецькі шахти не мали прав юридичної 
особи та здійснювали винятково оперативну діяльність з видобутку вугілля. 
Британські шахти, навпаки, були юридичними особами та суб’єктами бізнесу, 
самостійно здійснювали виробничу, маркетингову й комерційну діяльність. 
Німецький концерн слід класифікувати як мікрокосм-економіку, а британський 
холдинг – як мікрокосм-імперію. 

Мікрокосм-імперії та мікрокосм-економіки, які до них входять, перебувають у 
відносинах ядра та периферії: ядро експлуатує периферію. Так, гірничодобувною 
мікрокосм-імперією є Ексстрата. Штаб-квартира компанії розташована в 
невеликому швейцарському місті Цуг із населенням менше 25 тис. осіб, а 
кількість робітників вугледобувних підприємств, розкиданих по світу від 
Австралії до Південної Африки, сягає сотень тисяч. 

В Україні найбільш яскравим прикладом мікрокосм-імперії є корпорація «Сістем 
Кепітал Менеджмент». Найбільше вугледобувне підприємство зі складу цієї 
мікрокосм-імперії − ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» − горизонтально 
інтегрована структура з 10 шахтами. Компанія не має прямого виходу на ринок, а 
передає свою продукцію споживачеві, який перебуває на вищому рівні 
технологічного переділу, – енергетичному дивізіону, тобто є мінісистемою 
вертикально інтегрованої компанії «ДТЕК». 

До складу світової вугільної промисловості входять і мікрокосм-імперії, і 
мікрокосм-економіки, і мінісистеми (вугільні підприємства з вертикально 
інтегрованих структур, переважно в Росії та Україні). Як управлінські структури, 
вони є ієрархіями, тобто системами з вертикальним підпорядкуванням. 

Гетерархія в економічній теорії є відносно новою категорією. У той час як 
ієрархії засновані на відносинах залежності, а ринки – на відносинах 
незалежності, гетерархії припускають відносини взаємозалежності. 
Функціонуванням будь-якої гетерархії управляють два або більше рівноцінних за 
значущістю центри. Гетерархія являє собою спосіб конкретизації поняття 
гібридів. 
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Уявлення про можливу участь двох суб’єктів у виробничо-інвестиційній 
діяльності дають триграми. Триграма символізує три змінні зі значеннями у 
двоїстому коді − «так» або «ні». Три змінні при двох рівнях варіювання чинника 
приводять до виникнення восьми комбінацій ознак «виробник», «інвестор», 
«власник». 

Дві системи триграм можуть бути реалізовані як 64 гексаграми.  

За методом триграм виокремлено 34 різновиди двосуб’єктних взаємодій, зокрема 
класичного зовнішнього інвестування, як у випадку державного субсидування.  

Гетерархією у вугільній промисловості є виробнича господарська система, що 
перебуває під управлінням двох або більше рівноцінних за значущістю центрів та 
утворена шляхом залучення суб’єктів підприємницької діяльності з власним 
устаткуванням до існуючої виробничої діяльності шахти. 

Гетерархії у складі мікрокосм-економік є певними аналогами стратегічних 
альянсів. Таким, наприклад, був консорціум, створений у 1971 р. провідними 
автомобільними компаніями Peugeot, Renault і Volvo для освоєння виробництва 
нових двигунів. Однак не будь-який міжнародний стратегічний альянс є 
мікрокосм-гетерархією. Так, запущений у 1970 р. проєкт щодо створення 
європейського пасажирського суперлітака став не гетерархією, а новою 
мікрокосм-економікою. Компанії кількох європейських країн делегували всі 
комерційні операції щодо маркетингу, продажу й обслуговування літаків 
спеціально заснованому Об’єднанню економічних інтересів Аірбус Індустрі, яке 
стало єдиним каналом зв’язку партнерської команди з ринком. 

Останнім часом з’явилося поняття мьобіусних організаційних форм. Вони теж є 
гетерархіями за участю суб’єктів бізнесу, які, на відміну від звичайних компаній, 
необхідні їм активи не створюють, не купують і не використовують 
кооперативно − вони застосовують у своїх інтересах власність, яка їм не 
належить. Наведено варіанти мьобіусних форм, розкрито їх історичну та галузеву 
поширеність.  

У другому розділі «Суть, властивості вугільних гетерархій і доцільність 
застосування цієї форми залучення інвестицій до модернізації 
низькорентабельних вугільних підприємств» доведено, що традиційні схеми 
інвестування є недійсними в разі їх застосування на збиткових і 
низькорентабельних підприємствах. Запропоновано альтернативний підхід до 
забезпечення інвестиційного розвитку підприємства, пов’язаний із залученням до 
виробництва суб’єктів − власників необхідного устаткування, що перетворює 
традиційні ієрархічні форми на гетерархії. 

Інвестиційний проєкт вважається беззбитковим, якщо його чиста приведена 
вартість (NPV) дорівнює або більше нуля. Тому мінімальним значенням річного 
грошового потоку беззбитковості, що відповідає умові NPV=0, є  

 +

=
T

t

t

r

Inv
CF

0 )1(

1
, 
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де CFt − ануїтет річного грошового потоку беззбитковості; 
Inv – сумарні інвестиційні витрати; 
t − відповідний рік проєкту;  
Т − повний термін реалізації проєкту;  
r − ставка дисконту (вартість капіталу). 

Значення ануїтету річного грошового потоку беззбитковості залежить від трьох 
величин (обсяг інвестицій, вартість капіталу і термін служби проєкту). 

У процесі експерименту за методом Бокса-Вілсона на математичній моделі 
CFt(хi), де хі – величини Inv, T, r у стандартизованому вигляді (від «-1» до «+1»), 
встановлено, що для великих і середніх проєктів значущими є лише величини 
обсягу інвестицій і вартості капіталу, включаючи вплив їх парних взаємодій, але 
не термін служби проєкту, проте для невеликих за масштабами проєктів до 
значущих додаються часовий чинник й ефекти парних взаємодій із ним обсягу 
інвестицій. 

Для кожного типу проєктів одержано багатофакторні регресійні залежності 
ануїтетів річних грошових потоків беззбитковості (символами SB, B, M, S 
позначено надвеликі, великі, середні та малі за обсягами інвестицій проєкти 
відповідно) 

3131 4,571,833,90847,130 xxxxCFSB +++= ; 

3131 9,56,172,96,27 xxxxCF B +++= ; 

3131 6,49,62,79,10 xxxxCFM +++= ; 

3121321 6,02,00,1336,06,16,2 xxxxxxxCFS +−+−+= . 

Чим більше значення коефіцієнта регресії, тим сильніший вплив на функцію має 
чинник. 

Щоб інвестиційні проєкти були беззбитковими, притаманні їм річні грошові 
потоки (згідно з розрахунками із застосуванням вищенаведених рівнянь) можуть 
перебувати в межах, зазначених у таблиці.  

 
Таблиця – Ануїтети річних грошових потоків беззбитковості для  
 інвестиційних проєктів різного формату, млн дол. 

Формат  Обсяг інвестицій 
Ануїтет річного грошового потоку 

беззбитковості 
мінімальне значення максимальне значення 

Малий Менше 10 0,3 5,3 
Середній Від 10 до 50 1,4 29,6 
Великий Від 50 до 100 6,7 60,3 
Надвеликий Понад 100 14,8 361,6 
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Для більшості існуючих вітчизняних вугільних шахт вказані параметри є 
недосяжними навіть стосовно заходів із відносно невеликими інвестиційними 
потребами.  

Процес капіталовкладення, як правило, негативно впливає на поточну економічну 
ситуацію підприємства, але має позитивні наслідки у довгостроковому періоді, 
оскільки надає можливість придбати устаткування і тим самим модернізувати 
виробництво. Із застосуванням теорії розв’язання винахідницьких завдань 
доведено, що вирішенням інвестиційної проблеми є не залучення кредитів на 
придбання устаткування, а залучення суб’єкта, який є власником цього 
устаткування. Він має безкоштовно передати підприємству устаткування для 
експлуатації або взяти безпосередню участь у виробничій діяльності з 
використанням цього устаткування, отримуючи вироблену продукцію.  

Традиційно поширеною практикою державної підтримки вугільних шахт є 
надання збитковому підприємству бюджетних субсидій на придбання 
устаткування. Принципово новітній підхід полягає в організації співробітництва 
збиткового підприємства з недиверсифікованою, тобто спеціалізованою, фірмою, 
яка має власне устаткування і спільно з приймаючим підприємством виробляє 
продукцію. Доцільність застосування такого підходу повністю відповідає 
сучасному етапу еволюції економіки, тенденції її розподілу на трансформаційний 
і трансакційний сектори.  

Сектор, який охоплює розвиток і функціонування засобів виробництва, є 
трансформаційним, а той, що обслуговує виробничі відносини, − трансакційним. 
Недиверсифіковані фірми, які в зарубіжній практиці називають компаніями 
спеціального / проєктного / призначення, можуть виникнути як у сфері 
виробництва, так і в сфері надання послуг. 

Платні інфраструктурні послуги, які приймаюче підприємство надає іншому 
суб’єкту в межах єдиної технологічної системи, принципово змінюють структуру 
господарства – організація ієрархічного типу стає гетерархією. 

Ознаки гетерархій властиві також індустріальним паркам. Індустріальні парки 
являють собою комбінацію підприємств із трансформаційного та трансакційного 
секторів: у їх складі є компанії, що випускають кінцеву продукцію, і ті, що їх 
обслуговують. 

Індустріальний парк на базі вугільної шахти – це, перш за все, керуюча компанія, 
гарант економічних інтересів власників індустріального парку, безпечного 
ведення робіт і захисту довкілля. «Робочим тілом» парку є недиверсифіковані 
фірми, створені підприємницькими структурами. Недиверсифікованими можуть 
бути спеціалізовані фірми з видобутку копалини, її збагачення, буріння 
свердловин, генерації енергії, енергопостачання, транспортування, піднімання, 
водовідливу, вентиляції та ін. Для цього керуючій компанії доступний цілий 
набір організаційних і технічних прийомів. Наприклад, стаціонарні установки 
шахти можуть бути здані в оренду, продані, або їх обслуговування може бути 
переведене на підряд, передане в аутсорсинг тощо. 



12 

 

Вугледобувна гетерархія має властивості мьобіусної форми. Так, 
недиверсифікована фірма, яка є учасником гетерархії, під землею здає видобуте 
нею вугілля шахтним технологічним службам, а на поверхні його забирає, що є 
давальництвом. Вугілля під землею – сировина, вугілля на поверхні – продукт, 
який пройшов переробку (був підданий процесам транспортування та підняття) за 
призначену плату і переданий давальцю. Провітрювання, водовідлив, 
енергопостачання та ін. не належать до толінгу, а є класичним наданням 
виробничих послуг за плату. 

Оскільки тривалі толінгові відносини вважаються експропріацією власності, 
давалець у гетерархіях набуває властивості мьобіусної організації з 
неформальним і неявним переходом майна тієї ж шахти на користь фірми. Однак 
перехід майна від одного економічного агента до іншого з метою одержання 
доходу − це інвестиція. Із цього випливає суттєва зміна поглядів на інвестиційний 
процес: не фірма здійснює вкладення в шахту, а навпаки – шахта через 
рекомбінацію власності інвестує фірму. Купівля ж фірмою устаткування є 
внутрішнім інвестуванням, розвитком власних активів, але не інвестицією в 
шахту. 

Саме використання, навіть ненавмисне, суб’єктом вугледобувної гетерархії 
прийомів рекомбінації власності дає підстави вважати недиверсифіковану 
приватну фірму частково мьобіусною формою.  

Гетерархія за участю державного підприємства і приватної фірми має також риси 
державно-приватного партнерства. Це не стосується гетерархій із видобутку 
вугілля, оскільки таку практику неможливо підвести під концесію або оренду, які 
є узаконеною та визнаною формою державно-приватного партнерства. За 
гексаграм-класифікацією, у якій, на відміну від наведених вище ознак «інвестор – 
власник – виробник», застосовано тріаду ознак «власність – фінансування – 
управління», вугільна гетерархія формально дещо нагадує контракти на 
управління, але не спільні підприємства та концесії. 

Натомість щодо гетерархій за участю технологічних недиверсифікованих фірм, 
то бізнес може делегувати своїм компаніям переоснащення комплексу 
стаціонарних установок, щоб потім із вигодою для себе їх експлуатувати. 
Стаціонарні установки як цілісні майнові комплекси можуть бути отримані 
приватними фірмами в оренду або концесію, і це вже буде за формою  
прямим проявом державно-приватного партнерства, а за суттю – спільною 
діяльністю приватних і державних підприємств, зайнятих розробкою вугільних 
родовищ. 

Така схема цілком відповідає концесії інфраструктурного типу за формулою 
«віднови – експлуатуй – поверни» з передачею у приватну власність об’єкта 
державної власності на умовах здійснення його модернізації, експлуатації 
протягом встановленого терміну і повернення державі. 

Якщо розглядати приватизацію підприємства як діалектичну тезу, а відмову 
бізнес-структур приватизувати підприємство цілісним майновим комплексом як 
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антитезу, то гетерархії за участю державних підприємств і приватних компаній 
певним чином є синтезом. 

У третьому розділі «Економіко-виробничі закономірності функціонування 
вугільних шахт України в сучасних умовах» розроблено систему 
однофакторних економіко-математичних моделей функціонування вугільних 
шахт і визначено оптимальні виробничі навантаження вугільних підприємств 
згідно з умовами їх експлуатації. 

Експрес-аналіз ефективності капіталовкладень полягає у зіставленні фактичних 
даних доходів і витрат підприємства за рік зі значеннями річних грошових 
потоків, потрібних для забезпечення беззбитковості інвестиційного проєкту. 

Саме економіко-математична виробнича функція, яка демонструє залежність 
обсягів випуску продукції від чинників виробництва, дозволяє визначити річні 
доходи та витрати шахти. Вона є межею технологічної безлічі – поняття, що 
використовується в мікроекономіці для формалізації безлічі всіх технологічно 
припустимих векторів чистих випусків продукції. 

У дослідженні застосовано однофакторну виробничу функцію, подібну до 
функції «випуск продукції – витрати праці» з моделі економіки Робінзона Крузо, 
яка також відома під назвою «один виробник, один споживач і два блага». 

Залежність виробленого продукту R від затрат ресурсу z являє собою виробничу 
функцію Робінзона Крузо, графік якої обмежує виробничу множину. 

Задача Робінзона-фірми (задача максимізації прибутку) може бути представлена 
у такому вигляді: 

0
max)(

≥
−=

z
wzzpf π , 

де f(z) – виробнича функція фірми; 
p і w – ціни споживчого товару і ресурсу відповідно, які для фірми є заданими; 
π – прибуток, який одержує фірма. 

Складність побудови однофакторної виробничої функції шахти полягає в тому, 
що сучасний видобуток вугілля, крім живої праці, потребує застосування великої 
кількості інших ресурсів: електроенергії, палива, різнорідних матеріалів, послуг 
та ін. Тому щоб визначити виробничу функцію підприємства, потрібна 
субстанція compositum mixtum, тобто складене благо, вартість якого співпадає з 
річним обсягом зазнаних підприємством витрат. 

Виробнича функція: 

shsh SzLnKR +⋅= )( , 

де R – річний видобуток вугілля по шахті, тис. т;  
Ksh, Ssh – коефіцієнти логарифмічної функції;  
z – річні витрати складеного блага, од. 
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Логарифмічна залежність найбільшим чином відповідає специфіці вугільного 
підприємства, оскільки шахта функціонує, навіть якщо зовсім не видобуває 
вугілля: необхідно постійно провітрювати гірничі виробки, дренувати 
вироблений простір та ін. 

Складеним благом у вугільній промисловості (через певний кругообіг у процесі 
видобутку копалини) могло б виступати саме вугілля: нинішня шахта інтенсивно 
споживає електричну і теплову енергію, вироблену з вугілля, їй необхідно багато 
металу для виробництва інструмента, устаткування, кріплення виробок, але метал 
теж є уречевленням вугілля – у вигляді коксу та електроенергії.  

Однак у результаті експериментального дослідження залежності видобутку 
вугілля від власне витрат вугільних ресурсів, виконаного на підставі даних п’яти 
кластерів українських шахт, доведено недоцільність такої формалізації, зокрема 
через потужний вплив зовнішніх для шахти чинників. Статистично значущими, 
наприклад, виявилися ефективність використання палива на електростанціях і 
норма вугілля, яке виділяється на побутові потреби персоналу.  

Перетворення «вугілля на вугілля» демонструє діаграма Грассмана (умовне 
паливо на потреби самої шахти – Esh, електростанції – Eps, металургійного 
підприємства – Emet, персоналу зазначеної групи підприємств у побуті –  
Ep), яка характеризує невеликі за потужністю, неглибокі та негазові шахти 
(рисунок 1). Навіть при достатньо прийнятних умовах експлуатації вкладена у 
виробництво одиниця вугілля дає не більше 10 одиниць продукції. Така 
енергетична рентабельність вважається дуже невеликою (середньосвітова – 46:1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Діаграма Грассмана щодо витрат вугільних ресурсів у процесі 
видобутку вугілля, тис. т умовного палива 
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Для шахт вітчизняної вугільної промисловості найбільш доцільною визначено 
виробничу функцію зі складеним благом-аргументом, яким є чисельність 
робітників із видобутку вугілля (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Технологічна множина і виробнича функція  
шахти «Південнодонбаська» № 1 зі складеним  благом,  

перерахованим за чисельністю персоналу 
 

З метою узагальнення умов функціонування шахт є сенс стандартизувати 
виробничі функції шляхом віднесення показників видобутку вугілля і витрат 
складеного блага до показників, що відповідають встановленій виробничій 
потужності підприємства.  

У стандартизованому вигляді виробничу функцію шахти описано формулою 

1)( +⋅= rLnks , 

де s – стандартизований за виробничою потужністю шахти річний видобуток 
вугілля, ч. од.; 

k – коефіцієнт логарифмічної функції; 
r – стандартизовані затрати складеного блага (віднесені до обсягу затрат 

compositum mixtum при повному освоєнні виробничої потужності шахти), ч. од. 

Для шахти «Південнодонбаська» № 1 відповідно до залежності R=1992 Ln(z)-
14936 затрати складеного блага при R=0 становлять 1804 од.; при роботі шахти на 
повну потужність (R=1150 тис. т) затрати складеного блага дорівнюють  
3220 од. Виробнича функція, яка зв’язує між собою точки з координатами 
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(1804/3220; 0) та (3220/3220; 1150/1150), має такий вигляд (визначається графо-
аналітичним способом за допомогою Excel): 

1)(660,1 +⋅= rLns . 

Величина k тісно пов’язана з умовами експлуатації підприємства: чим шахта 
глибше, чим більші вона має водоприпливи та насиченість пластів метаном, тим 
вище значення коефіцієнта. На рисунку 3 наведено діаграми двох різних за 
вказаними параметрами шахт «Південнодонбаська» № 1 і «Капітальна».  

 

 
 

Рисунок 3 – Стандартизовані виробничі функції шахт «Південнодонбаська» № 1 
та «Капітальна» 

 
Витрати на підтримку життєдіяльності підземного підприємства (без видобутку 
вугілля) по шахті «Південнодонбаська» № 1 становлять 0,55, по шахті 
«Капітальна» – 0,13 частки одиниці, якою є витрати при роботі шахти на повну 
встановлену потужність.  

Існує поняття мінімального ефективного випуску, яке безпосередньо пов’язане з 
обсягом випуску продукції певною фірмою. При досягненні нею випуску, що 
дорівнює мінімально ефективному значенню, довгострокові середні витрати 
стають мінімальними, а властива фірмі позитивна віддача від масштабу 
змінюється на постійну або убутну. 

У вугільній промисловості тривалий розвиток традиційних компаній передбачає 
зміну випуску по шахтах, що входять до їх складу, але в умовах вугільних 
гетерархій поняття мінімального ефективного випуску можна поширити і на 
сукупність суб’єктів видобутку вугілля, що оперують у межах самої шахти, тобто 
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на сукупність добувних недиверсифікованих фірм, кожна з яких має свій очисний 
вибій. Отже, мінімально ефективний випуск може означати видобуток вугілля по 
шахті при експлуатації такої кількості лав із таким навантаженням, що відповідає 
найменшому по підприємству значенню середніх повних витрат. 

Середня собівартість видобутку вугілля по шахті дорівнює відношенню річних 
загальних витрат до обсягів видобутку вугілля. На рисунку 4 наведено графіки 
зміни стандартизованих середніх витрат, одержаних із застосуванням 
стандартизованої виробничої функції шахти. 
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Рисунок 4 – Зміна стандартизованих середніх витрат залежно від видобутку 
вугілля по шахті (за даними двох шахт, що працюють у різних гірничо-

геологічних умовах) 
 
Як приклад взято шахту з прийнятними умовами експлуатації (з коефіцієнтом 
виробничої функції k=0,3) і шахту, що працює у важких умовах (k=1,9). 
Видобуток корисних копалин на першій шахті, де витрати щодо ведення очисних 
робіт є домінуючими, необхідно суттєво обмежити. А шахтам із домінуванням 
через несприятливі гірничо-геологічні умови витрат на життєзабезпечення 
підприємства потрібні виробничі навантаження, що перевищують проєктні. 
Найбільш яскраво це доведено досвідом роботи шахтоуправління «Покровське» і 
Шахти ім. О.Ф. Засядька, які підвищили виробничу потужність набагато більше 
за проєктні параметри і досягли стійкої рентабельності. 

Таким чином, стратегія інвестування має забезпечувати максимально повне 
освоєння проєктних потужностей шахт із розвитком лінії очисних вибоїв, як за 
часів найбільш ефективного в економічному плані функціонування вугільної 
промисловості України, – багато лав із відносно невеликою продуктивністю. 
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Нехтування цим принципом на шахтах Німеччини призвело до підвищеної 
собівартості видобутку вугілля через те, що високонавантажені лави 
«проскакували» точку мінімуму витрат. 

Доведено хибність тривалої експлуатації шахт із низьким експлуатаційним 
навантаженням. Паліативні інвестиційні рішення призводять до деградації шахт, 
тому жодна урядова програма розвитку вугільної промисловості, прийнята за 
часів незалежності України, не мала успіху. 

Обґрунтовано, що вугільні гетерархії є не тільки способом забезпечення шахт 
інвестиційними ресурсами, їм також властиві ефекти економіки з екстерналіями, 
за якими суб’єкти зі складу гетерархії можуть набути беззбитковості, навіть якщо 
фірми-ієрархії з експлуатації шахт приречені на нерентабельність.  

На підставі «прикладу Малєнво» доведено, що взаємодію двох суб’єктів із 
видобутку вугілля можна привести у відповідність до умов першої теореми 
добробуту (рівновага досяжна, і вона є Парето-оптимальною). Для успішного 
функціонування гетерархії потрібен ринок екстерналій, що діє за принципом 
взаємного обміну дарами 

;max)]([)(
21,

2213111
2

11111
ym

ympmmQp →+−++−⋅−= δϕβαδπ   

,max)]([)(
12 ,

1123222
2

22222
ym

ympmmQp →+−++−⋅−= δϕβαδπ  

де πj, j=1, 2 – прибуток j-го суб’єкта вуглевидобування; 
pj – ціна вугілля; 
p3 – ціна коштів; 
mj=zjwj – витрати вуглевидобування; 
wj – ціна складеного блага; 
δj, – обміни дарами між суб’єктами вуглевидобування; 
αj,βj,ϕj – коефіцієнти полінома; 
yj – видобуток вугілля j-м суб’єктом. 

Виконані розрахунки свідчать, що за певних умов оптимальним для шахти-
підприємства є саме обслуговування виробничого комплексу з делегуванням 
очисних робіт недиверсифікованій фірмі.  

У четвертому розділі «Обґрунтування необхідності парадигмальних змін у 
підходах до організації вуглевидобування шахтним способом» на підставі 
спостережень за функціонуванням вугільних підприємств і вугільних ринків, 
проявами соціальних чинників, процесами сталого розвитку та узагальнення, а 
також пов’язаних із цим тенденцій доведено необхідність диверсифікації 
діяльності вітчизняних шахт енергетичного призначення. Оцінено показник 
енергетичної рентабельності українських шахт, який свідчить про низьку 
спроможність вітчизняних підприємств щодо ефективного забезпечення паливом 
теплових електростанцій. 

У 2016 р., у якому відзначені найнижчі за період 2011-2018 рр. ціни на вугілля, 
навіть в австралійському Квінсленді з багатими вугільними родовищами майже 
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чверть із 37 шахт, на яку припадає шоста частина виробленої продукції (29 млн 
т), не змогла покрити зазнаних витрат. Збанкрутіли майже всі великі 
американські компанії. 

Низькі ціни на вугілля позбавляють перспектив перш за все суб’єктів бізнесу з 
підземним способом розробки родовищ. Становище шахт з видобутку 
енергетичного вугілля є гіршим, ніж коксівного: ціни на їх продукцію нижче, а 
екологічний тиск − більше. 

Витрати на отримання вугілля є об’єктивним чинником. Поступове 
подорожчання виробництва відбувається на тлі низьких цін на вугільну 
продукцію, що є цілком закономірним згідно з логікою економічних процесів. 
Коли енергоресурс перестає домінувати і суб’єкт, потужність якого заснована на 
цьому ресурсі, втрачає вплив, відпадає і потреба в підтримці високого рівня цін 
на відповідних ринках. Ера вугілля завершилася в середині ХХ ст., з того часу 
цінова динаміка стала явно спадною. Термінове зростання цін на вугілля 
збігається з певними подіями інституціональної природи, наприклад, нафтовим 
ембарго 1973 р.  

Світова вугільна промисловість відчуває негативний багатовекторний вплив. 
Посилення вимог щодо забезпечення сталого розвитку, політичні мотиви (на 
кшталт протистояння М. Тетчер та профспілки шахтарів у Великій Британії), 
низькі ціни на вугілля – усе це призводить до послаблення підприємницької 
активності та загострення соціальних проблем у регіонах концентрації шахт. 

Коефіцієнт рентабельності (відношення ціни до собівартості) державних 
підприємств Донецької області у 2018 р. у цілому становив 0,48. Збитковість є 
природною: видобуток вугілля в Україні як бізнес є низькорентабельним, а на 
більшості шахт Донбасу − збитковим, що обумовлено несприятливими гірничо-
геологічними умовами, зношеністю шахтного фонду, браком інвестицій на його 
модернізацію. Ніде у світі вугільні поклади в таких умовах, як в Україні, не 
розробляються. Шахта «Шахтарська-Глибока» на Донбасі є найглибшою 
вугільною шахтою на планеті.  

Державні вугільні підприємства є настільки збитковими, що не в змозі 
розраховуватися навіть за спожиту електроенергію. Взаємні неплатежі 
вугільників й енергетиків набули хронічного характеру і стали національним 
феноменом. У 2018 р. державні шахти, розташовані на території Донецької та 
Луганської областей, підконтрольній уряду України, спожили понад 1,3 млрд 
кВт·год. електроенергії на суму більше 2 млрд грн, з яких оплатили лише 14%. А 
починаючи з 2014 р. заборгованість шахт перевищила 9 млрд грн. 

Проте швидка ліквідація шахт в Україні неможлива, перш за все через соціальні 
чинники. Так, у 2018 р. у Донецькій області (без урахування непідконтрольної 
уряду території) середньооблікова чисельність працівників галузі становила 
34,6 тис. осіб, зокрема, 21,1 тис. – на державних підприємствах, 6,8 тис. – у ПАТ 
«Шахтоуправління «Покровське», 6,7 тис. – ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». Із 
кожної тисячі мешканців підконтрольної уряду України частини Донецької 
області шахтарями є 8 осіб, 4 з яких працює на державних підприємствах. Серед 
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штатних працівників майже 90 осіб із кожної тисячі є робітниками шахт або 
допоміжних підприємств вугільної промисловості. Якщо ж розглядати ситуацію з 
містами та прилеглими до них шахтарськими поселеннями, то ця цифра буде 
набагато більшою через територіальну скупченість шахтарів.  

На початку 2019 р. на державних шахтах Донецької області з 17,8 тис. осіб 
працювало 5,5 тис. пенсіонерів (31% від загальної кількості працівників); 9,7 тис. 
осіб працювали підземними робочими (54,7% від загальної кількості штату), з 
яких 2,9 тис. (29,3%) – особи пенсійного віку; 5,0 тис. осіб (28,2%) – працівники 
поверхні, у тому числі 1,7 тис. (33,9%) – пенсіонери; 2,9 тис. (14,5%) – ІТР (із них 
третина – особи пенсійного віку). Із загальної кількості працівників 2,6% 
належить до невиробничого персоналу. 

Із вірогідністю 0,95 можна стверджувати, що середньостатистична шахта на 
Донеччині має штат 1369±230 працівників, серед яких підземних робочих − 
749±135 осіб, зокрема 220±40 пенсіонерів; робочих з обслуговування шахтної 
поверхні – 387±73 осіб, у тому числі пенсіонерів − 131±42; ІТР – 199±30, з них 
пенсіонерів − 65±9; непромислова група – 35±7 осіб, у тому числі пенсіонерів − 
10±2. 

Питомий склад працівників за категоріями є таким (%):  
підземні робітники − 51,4±2,3; 
робітники з видобутку вугілля, які обслуговують технологічний комплекс 
поверхні, – 29,0±1,7;  
ІТР – 17,0±1,4; 
непромислова група – 2,6±0,3. 

Частка пенсіонерів серед зазначених груп становить більше третини: підземні 
робітники – 32,6±2,8%; робітники, зайняті на шахтній поверхні, – 36,8±2,6; ІТР – 
34,4±3,2; непромислова група – 30,1±0,3%. 

Контингент працівників середньостатистичної шахти на Донеччині з вірогідністю 
0,95 складає 348±66 осіб першої вікової категорії, тобто молодь, з яких 55±13 − 
жінки; група середнього віку налічує 658±125, з яких 184±38 – жінки; третя група 
(переважно пенсіонери) – 363±63 особи (151±25 жіночої статі). 

За соціальними мотивами шахти мають залишатися в експлуатації, проте за 
показниками енергетичної рентабельності вони як постачальники палива на 
електростанції стають все менш спроможними. 

У цілому загальний показник енергетичної рентабельності видобутку 
українського енергетичного вугілля, розрахований за даними докризового 
2006 р., становить 9,6:1, тобто одиниця витраченого на видобуток вугільного 
еквіваленту забезпечувала отримання близько 10 одиниць вугільної продукції. За 
даними зарубіжних експертів, аналогічний показник щодо видобутку 
американського вугілля становить 80:1, а в середньому у світі − 46:1, видобутку 
китайського вугілля − 27:1.  

До низької енергетичної рентабельності українського вугілля слід додати ще й 
недоліки, пов’язані з вельми негативним впливом на довкілля, що проявляється у 
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забрудненні ґрунту, атмосфери і водної сфери, погіршенні стану здоров’я 
населення в місцях розташування шахт. Співвідношення твердих відходів 
видобутку на одну тонну піднятого на поверхню вугілля в Україні складає 
приблизно 5 до 1. 

Обґрунтовано раціональність зміни парадигми вітчизняного вуглевидобування на 
користь диверсифікації діяльності. На межі обумовлених промисловою 
революцією двох укладів галузями-партнерами можуть стати вугільна 
промисловість та енергетика на відновлюваних джерелах, а тією ланкою, що їх 
об’єднує, – сховища енергетичних ресурсів на базі шахт. Потреба в необхідних 
для цього інвестиційних ресурсах обумовлює актуальність гетерархій. 

У п’ятому розділі «Упровадження і перспективи розвитку гетерархій у 
вугільній промисловості України» охарактеризовано досвід використання 
гетерархій та обґрунтовано підходи до розвитку вітчизняних вугільних шахт у 
контексті як видобування вугілля, так і створення енергетичних індустріальних 
парків. 

Сформульовані за участю дисертанта ідеї переходу до гетерархічних 
організаційних форм знайшли впровадження у вугільній галузі. Модель, яка 
отримала назву корпоративної розробки шахтного поля, у 90-х роках ХХ ст. була 
започаткована концерном «Енерго» (нині компанія «Донецьксталь»). Суб'єкту 
підприємництва (спільному підприємству «Кабі») у полі шахти 
«Красноармійська-Західна» № 1 (нині ПАТ «Шахтоуправління «Покровське») 
уповноваженим державним органом було виділено гірничий відвід, а шахта за 
договором надавала фірмі необхідні для вуглевидобутку послуги. Фірма 
обладнала лаву у блоці № 5 шахти приналежним їй устаткуванням (імпортним 
механізованим комплексом) і розпочала очисні роботи (видобуток вугілля). 
Шахта прийняла на себе зобов’язання щодо забезпечення суб’єкта 
підприємницької діяльності такими платними послугами, як доставка і 
піднімання стволом людей, матеріалів, устаткування, корисних копалин і 
порожньої породи, а також створення нормальних умов експлуатації 
(енергопостачання, вентиляція, водовідлив, санітарно-гігієнічне обслуговування 
персоналу, охорона праці та ін.). 

Корпоративна розробка шахтного поля стала не тільки зразком винахідницького 
підходу до вирішення інвестиційного завдання, але й організаційно-
управлінським феноменом експлуатації вугільної шахти суб’єктами різних форм 
власності. На відміну від традиційних для вугільної промисловості ієрархічних 
структур, корпоративна розробка шахтного поля є гетерархією за участю 
недиверсифікованої фірми – концерн «Енерго» привніс специфічні активи, а 
шахта виступила підприємством, яке продає свої неспецифічні ресурси 
недиверсифікованій добувній фірмі. 

Упровадження інноваційної організаційної схеми дозволило перетворити 
збиткову шахту «Красноармійська-Західна» № 1 на найбільш потужне у 
вітчизняній вугільній промисловості підприємство. За даними Донецької 
обласної державної адміністрації сьогодні гетерархіями з експлуатації шахт є три 
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бізнес-структури, які співпрацюють із вугільною компанією «Шахта 
«Краснолиманська» та ДП «Селидіввугілля».  

Однак, незважаючи на явні економічні переваги, гетерархічному способу 
вуглевидобування в Україні притаманні проблеми, перш за все 
інституціонального характеру, зокрема небезпека ренегатської поведінки 
державних підприємств. У 2014 р. у процесі конфлікту суб’єктів господарювання 
на шахті «Краснолиманська» були задіяні збройні формування і фактично 
відбулася експропріація власності фірми. Слід відзначити, що перший досвід 
корпоративної розробки шахтного поля, попри позитивний ефект, завершився 
приватизацією шахти «Красноармійська-Західна» № 1.  

Вирішенням інституціональної проблеми вугледобувних гетерархій можуть стати 
індустріальні парки на базі шахт. У 2012 р. було ухвалено Закон України «Про 
індустріальні парки», згідно з яким індустріальний (промисловий) парк − це «… 
облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники 
індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері 
промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у 
сфері інформації та телекомунікацій…».  

Саме в такій редакції законодавчий акт викликав активність промисловців із 
сфери вуглевидобутку та науковців, які досліджують цю проблематику. Так, 
компанією «Донецьксталь» та ІЕП НАН України було докладено спільних зусиль 
щодо парадигмальних зрушень «від промислового підприємства до промислового 
парку» та визначено поняття «тривимірний індустріальний парк», зокрема за 
участю енергетичних компаній, які здатні перетворити суто гірничопромислові 
парки на енергетичні. 

Однак законодавчі зміни у 2015 р., що обмежують діяльність парків лише видами 
переробної промисловості, фактично унеможливили створення на базі шахт в 
Україні будь-яких індустріальних парків, оскільки структури такого типу за 
видами діяльності не підпадають під ознаки переробної промисловості. Парки на 
базі шахт належать до класу «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів» і 
можуть бути створені за видами «Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря» або «Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами».  

Неможливість легального створення індустріальних парків на базі шахт стає 
перешкодою для залучення інвестиційних ресурсів, тим самим сприяючи 
поглибленню економічної кризи державного сектору вугільної промисловості 
України. 

Головним елементом індустріальних парків на базі шахт є недиверсифіковані 
фірми, які можуть бути як вугледобувними, так і технологічними. Наприклад, у 
складі неформального гірничопромислового паркового комплексу ПАТ 
«Шахтоуправління «Покровське» перебуває сама шахта, когенераційний і 
буровий модулі. Основним продуктом діяльності бурового модуля є система 
дегазаційних свердловин. 
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Свердловини, пробурені з поверхні, служать для дегазації вироблених просторів 
очисних вибоїв, що посуваються. Чим ефективніше дегазація, тим інтенсивніше 
можна здійснювати очисні роботи, чим інтенсивніше очисні роботи, тим 
ефективніше дегазація, – у цьому полягає ефект синергії. Буровий модуль бурить 
свердловини з поверхні; окрема недиверсифікована фірма, що належить до іншої 
юридичної особи (шахтобудівної компанії), з’єднує їх у магістральну 
трубопровідну мережу. Одержаний метан когенераційним модулем 
переробляється на електрику і теплову енергію. 

Буровий модуль діє в інтересах шахти, у її гірничому відводі. Шахта надає йому 
всі необхідні для функціонування ресурси та ділянки території для розміщення 
бурильної техніки, оплачує ведення бурових робіт, здійснює рекультивацію 
земель після спорудження свердловин. 

Певним підтвердженням гетерархічної природи організації вуглевидобування у 
шахтоуправлінні «Покровське» є те, що управління задіяними в технологічному 
процесі недиверсифікованими фірмами здійснює не шахтоуправління, а 
відповідні департаменти компанії «Донецьксталь».  

Гірничопромисловий парковий комплекс забезпечує ефективність й 
оперативність управління, створює передумови для активного залучення 
інвесторів, зацікавлених у розвитку конкретного виду діяльності, у якому бере 
участь відповідна недиверсифікована фірма. 

Найбільш перспективною базою розміщення індустріальних парків є шахти 
державного сектору вітчизняної вугільної промисловості, оскільки саме державні 
підприємства потребують інвестицій і мають найменшу вірогідність їх 
отримання. Використання форми індустріального парку надає можливість 
вугледобувному підприємству вирішити інвестиційні проблеми. До того ж 
гетерархія на базі шахти як економіка з позитивними екстерналіями уможливлює 
для суб’єктів беззбитковість навіть за умов, коли традиційні підприємства 
приречені на збитки. 

Диверсифікація діяльності вугледобувних підприємств за такими напрямами, як 
альтернативна енергетика, очищення шахтних вод, одержання розсіяних металів, 
сприятиме залученню до експлуатації шахт спеціалізованих компаній за моделлю 
енергетичних індустріальних парків. 

Мотивом участі енергетичної компанії може бути, наприклад, забезпечення 
енергетичної самодостатності вугледобувних підприємств – ефективний захід, 
здатний не тільки надати потрібні підприємству дешеві енергетичні ресурси, але 
навіть забезпечити побічне отримання концентрату германію. У Донецькому 
вугільному басейні щорічно відбувається погашення (списання) приблизно 100 т 
запасів цього стратегічного металу, або близько 60% світового виробництва. 
Германій як корисний елемент наявний на 220 об’єктах кам’яновугільних 
родовищ Донецького та Львівсько-Волинського басейнів. Ініціатива ІЕП НАН 
України щодо створення організаційно-економічного механізму вилучення 
металу з видобутого шахтою вугілля знайшла підтримку Державної служби 
геології та надр України. 
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Найбільш актуальним напрямом диверсифікації діяльності шахт є акумуляція 
енергії з метою вирішення однієї з найбільших проблем розвитку «зеленої» 
(вітряної та сонячної) енергетики. Наочним прототипом тривимірного (шахтного) 
індустріального парку можуть служити пневмоакумулюючі газотурбінні 
електростанції, обладнані підземними високооборотними сховищами стисненого 
повітря (на кшталт тих, що діють у м. Макінтош, США та м. Ханторф, 
Німеччина), і гідроакумулюючі електростанції, які набувають поширення на 
виведених з експлуатації німецьких та іспанських вугільних шахтах. 
Найвідомішим є план створення гідроакумулюючої електростанції потужністю 
200 МВт на шахті Prosper-Haniel у Німеччині. Такі спорудження є надзвичайно 
важливими для районів зосередження об'єктів добувної промисловості та 
дозволяють ефективно вирішити не тільки енергетичні й економічні питання, але 
і широкий спектр соціальних проблем. Енергетичні хаби електроенергії у 
старопромислових регіонах України та Польщі могли б стати значущими для 
всієї європейської енергетики.  

Іншим моментом є створення індустріального парку (зокрема на засадах 
державно-приватного партнерства). Розроблено алгоритм, за яким керуюча 
компанія бере шахту в концесію і залучає недиверсифіковані фірми різного 
призначення на правах учасників.  

Циркулярна економіка, одним з елементів якої є промислова переробка 
виробничих відходів, стає невід’ємною складовою четвертої промислової 
революції, а утилізація накопичених десятиліттями відходів видобутку та 
збагачення вугілля здатна стати інструментом відродження старопромислових 
шахтарських регіонів. Проголошене у 90-х роках ХХ ст. німецькою фірмою 
«Хьолтер» гасло «Вугільний шлам – це не проблема, а сировина» могло б стати 
девізом «розумної» спеціалізації старопромислових шахтарських регіонів на 
Донбасі, у Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні або в шахтарських 
містечках Західної Вірджинії. 

На ІІ Міжнародному форумі чистих технологій ECOSMART-2012 
обговорювалося введення в експлуатацію підприємства з утилізації відходів 
збагачення на базі збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська». Установлена 
потужність запропонованої станції становить 45 МВт із відпуском споживачам 
360 млн кВт·год. електроенергії на рік і виробництвом 67 млн керамічних 
будівельних блоків масою 3 кг кожен. Значущість енергетичного комплексу 
суттєво посилиться при побудові на вугільних шахтах пікових електростанцій. 
Такий технологічний комплекс може стати основою для створення енергетичних 
парків на збагачувальних фабриках. 

Диверсифікація діяльності вугільних підприємств на засадах нових енергетичних 
технологій дозволяє зменшити негативні наслідки ліквідації безперспективних 
вугільних шахт та інших підприємств, підвищити рівень зайнятості населення в 
місцевих громадах, забезпечити позитивний вплив на промислову й екологічну 
безпеку, додаткові надходження до місцевих бюджетів та соціально-економічний 
розвиток територій. 
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Обґрунтовано нагальну необхідність розробки й ухвалення закону про 
регламентацію діяльності індустріальних парків у сфері добувної промисловості, 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 
водопостачання, поводження з відходами. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та запропоновано вирішення 
важливої наукової проблеми інвестиційного забезпечення розвитку збиткових і 
низькорентабельних підприємств. 

1 У результаті подальшого розвитку світ-системного аналізу стосовно 
економічних та організаційних відносин суб’єктів мікроекономічного 
господарювання у вугільній галузі доведено наявність передумов, а також 
можливість і доцільність інституалізації організаційно-інвестиційних форм 
гетерархічного типу, що обумовило введення в категоріальне поле світ-
системного аналізу понять мікрокосм-імперій, мікрокосм-економік, 
мінісистем, а також мікрокосм-гетерархій. 

2 Обґрунтовано, що на мікроекономічному рівні гетерархію, яка має 
відношення до інвестиційних процесів, слід розглядати як техно-економічну 
систему під управлінням двох або більше взаємозалежних рівноцінних за 
впливом на бізнес-процеси цієї системи центрів, утворених за результатами 
залучення до існуючих виробництв суб’єктів підприємницької діяльності, які 
є власниками устаткування, необхідного для модернізації зазначених 
підприємств. 

Із використанням методу триграм здійснено класифікацію варіантів відносин 
двох учасників гетерархії, кожен з яких може бути чи не бути власником 
майна, інвестором, виробником продукції, на основі чого доведено існування 
34 можливих варіантів інвестиційно-виробничих форм гетерархії. 

За ознаками «власність – інвестиції – управління» розроблено класифікацію 
на підставі гексаграм взаємовідносин державного підприємства та приватної 
фірми як державно-приватного партнерства. Доведено, що гетерархії за 
участю недиверсифікованих фірм із видобутку вугілля не є формою 
державно-приватного партнерства, на відміну від гетерархій за участю 
технологічних недиверсифікованих фірм, що орендують (експлуатують за 
договором концесії) стаціонарні установки шахти. 

3 Розвиток концепції мьобіусних організаційних форм стосовно аналізу 
еволюції економічних та організаційних відносин у вугільній галузі дає 
підстави вважати українські бізнес-структури схильними до використання в 
своїх інтересах без оплати потрібних їм активів державних підприємств, а в 
деяких випадках − до фактичної приватизації шахт без формальної 
процедури. 

4 Із застосуванням удосконаленого методу експрес-аналізу ефективності 
інвестиційних проєктів доведено наявність ефектів парних взаємодій величин 
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обсягу інвестицій і вартості капіталу, які суттєво впливають на фінансово-
економічний стан підприємств. Експериментально, з використанням 
математичної моделі, що описує залежність ануїтету річних грошових потоків 
беззбитковості від обсягу інвестицій, вартості капіталу і терміну дії проєкту, 
встановлено, що для великих і середніх за масштабом інвестиційних проєктів 
значущими є тільки величина капіталовкладень і вартість капіталу, 
включаючи ефекти їх парних взаємодій, проте термін служби проєкту не є 
значущим. Щодо невеликих за масштабами інвестування проєктів, 
характерних для поточної практики технічної модернізації 
низькорентабельних і збиткових шахт, то значущості набувають часовий 
чинник й ефект парної взаємодії з ним чинника обсягів капіталовкладень. Як 
свідчать розрахунки, інвестиційна діяльність суттєво ускладнює фінансово-
економічний стан вугледобувних підприємств. 

5 На засадах теорії розв’язання винахідницьких завдань щодо інвестування 
технічної модернізації та подальшого беззбиткового функціонування 
вугледобувних підприємств доведено доцільність залучення шахтою для 
подальшої спільної виробничої діяльності недиверсифікованих фірм, які 
мають потрібне вугледобувному підприємству устаткування. Розподіл 
діяльності створеної за участі недиверсифікованої фірми гетерархії на 
трансформаційний (спеціалізований на випуску продукції) і трансакційний (з 
надання послуг) напрями повністю відповідає сучасним тенденціям 
економічних змін. 

6 На основі розробленої виробничої функції шахти визначено, що видобуток 
вугілля на виробництвах зі сприятливими умовами розробки корисних 
копалин є сенс суттєво обмежувати, тоді як на шахтах із несприятливими 
гірничо-геологічними умовами необхідно забезпечувати максимально 
можливе виробниче навантаження. Імперативом інвестування вугільних 
підприємств в Україні має бути повне освоєння проєктних потужностей, 
оскільки паліативні рішення призводять до деградації виробництв. 

7 Урахування рекомбінації власності, яка через відносини давальництва 
притаманна відносинам державного вугледобувного підприємства та 
приватної недиверсифікованої фірми зі складу гетерархії, дає підстави 
вважати вугледобувні гетерархії мьобіусною формою та кардинально змінити 
уявлення про суть процесів інвестування − не приватна фірма інвестує 
збиткову державну шахту, а навпаки. 

8 Доведено наявність рис екстернальної економіки у вугледобувної гетерархії, 
що порівняно з ієрархічними формами традиційних вугледобувних 
підприємств може забезпечити їй більшу стійкість у складних економічних 
умовах. На підставі концепції ринків екстерналій розроблено підходи до  
оптимізації режимів виробництва кожного суб’єкта спільної експлуатації 
шахти. Для державного підприємства − власника шахти за певних умов 
найбільш вигідним варіантом участі в гетерархії може виявитися делегування 
видобутку вугілля приватній недиверсифікованій фірмі та спеціалізація на 
наданні цій фірмі виробничих послуг. 
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9 Усталена глобальна закономірність зниження цін на вугілля, посилення вимог 
щодо сталого розвитку і декарбонізації національних економік потребують 
від вугільних підприємств зміни вугледобувної парадигми на користь 
енергетичної диверсифікації діяльності шахт, зокрема шляхом залучення у 
відновлювальну енергетику. Для добувних підприємств України 
диверсифікація їх діяльності є особливо важливою, оскільки шахти через 
низьку енергетичну рентабельність не спроможні виступати ефективними 
постачальниками вугілля на електростанції. Із використанням удосконаленого 
методу визначення енергетичної рентабельності вугільного підприємства, 
який відрізняється врахуванням повних енергетичних витрат щодо видобутку 
вугілля та організації цього процесу, виявлено випадки «енергетичного 
канібалізму», коли шахта витрачає на видобування вугілля більше ресурсів (в 
енергетичному еквіваленті), ніж з її продукції можна виробити електроенергії. 
Другим чинником на користь диверсифікації є прагнення зберегти робочі 
місця у шахтарських регіонах. Головна умова успішної енергетичної 
диверсифікації шахт полягає в належному інвестиційному забезпеченні. 

10 Дієвість і раціональність концептуального підходу до створення 
вугледобувних гетерархій для активізації інвестиційних процесів у 
вітчизняній вугільній промисловості, розробленого за безпосередньою участю 
дисертанта, доведено шляхом застосування на державній шахті 
«Красноармійська-Західна» № 1 корпоративної розробки шахтного поля. Із 
залученням приватної фірми створено неформальний індустріальний парк, 
який згідно з наведеною класифікацією є мікрокосм-гетерархією. Це 
дозволило перетворити збиткову шахту на найбільш потужне в Україні 
вугледобувне підприємство. Наразі в Донецькій області підтверджено 
діяльність трьох вугледобувних фірм, що утворили гетерархії з двома 
державними вугільними підприємствами. Найбільшого розвитку 
організаційно-виробнича форма гетерархій дістала в компанії 
«Донецьксталь». 

11 Установлено, що найбільш перспективним напрямом диверсифікації 
діяльності вугільних підприємств стає створення гетерархій у вигляді 
індустріальних парків за участю енергетичних компаній. У міжгалузевому 
партнерстві взаємокорисними сторонами виступають вугільна промисловість 
та енергетика на відновлюваних джерелах, а інфраструктурою, що забезпечує 
екстернальний ефект та інтегрує обидві галузі, − сховища енергетичних 
ресурсів на базі шахт. Крім того, вугільні установки розподіленої генерації 
при шахтах здатні забезпечити відродження вітчизняного виробництва 
германію, який є стратегічно важливим ресурсом для сучасного промислового 
розвитку в Україні та світі. У той же час поширення індустріальних парків 
енергетичного призначення на базі вугільних шахт потребує відповідного 
інституціонального забезпечення, зокрема внесення змін до Закону України 
про індустріальні парки. 
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сучасних умовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 
2021. 

У дисертації вирішено важливу проблему інвестиційного забезпечення розвитку 
збиткових вугільних підприємств шляхом залучення до спільної виробничої 
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діяльності недиверсифікованих фірм, які є власниками потрібного для 
модернізації шахт устаткування. 

Доповнення категоріального поля світ-системного аналізу мікрокосм-
економічними поняттями забезпечило розширення галузі застосування 
зазначеного методу і можливість класифікації виробничих систем із 
недиверсифікованими фірмами як гетерархій, що мають властивості 
індустріальних парків, державно-приватних партнерств, екстернальної економіки 
та мьобіусної форми.  

Із використанням запропонованої однофакторної виробничої функції 
встановлено, що імперативом інвестиційної політики для шахт із несприятливими 
умовами експлуатації має стати забезпечення максимально можливого 
виробничого навантаження. 

Доведено раціональність зміни парадигми вуглевидобування в Україні та 
диверсифікації діяльності вугільних підприємств на засадах гетерархій у вигляді 
індустріальних парків за участю енергетичних компаній.  

Ключові слова: гетерархія, вугільне підприємство, інвестиційне забезпечення, 
індустріальний парк, екстернальна економіка, мьобіусна форма, виробнича 
функція, диверсифікація. 

 
АННОТАЦИЯ 

Череватский Д.Ю. Гетерархии как форма развития угольных предприятий в 
современных условиях. − Квалификационная научная работа на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.04 − экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). − Институт экономики промышленности НАН 
Украины, Киев, 2021.  

В диссертации решена проблема инвестиционного обеспечения развития 
убыточных угольных предприятий путем привлечения к совместной 
производственной деятельности недиверсифицированных фирм, владеющих 
необходимым для модернизации шахты оборудованием. 

Дополнение категориального поля мир-системного анализа микрокосм-
экономическими понятиями обеспечило расширение области применения 
указанного метода и возможность классификации производственных систем с 
недиверсифицированными фирмами как гетерархий, имеющих свойства 
индустриальных парков, государственно-частных партнерств, экстернальной 
экономики и мёбиусной формы. 

С использованием разработанной однофакторной производственной функции 
установлено, что императивом инвестиционной политики для шахт с 
неблагоприятными условиями эксплуатации должно стать обеспечение 
максимально возможной производственной нагрузки. 
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Доказана рациональность смены парадигмы угледобычи в Украине и 
диверсификации деятельности угольных предприятий на основе гетерархий в 
виде индустриальных парков с участием энергетических компаний. 

Ключевые слова: гетерархия, угольное предприятие, инвестиционное 
обеспечение, индустриальный парк, экстернальная экономика, мёбиусная форма, 
производственная функция, диверсификация. 

 
SUMMARY 

Cherevatskyi D.Yu. Heterarchies as a form of coal enterprises development in 
modern conditions. − Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – 
economics and management of enterprises (by types of economic activity). – Institute 
of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The solution of an important scientific problem of investments to support unprofitable 
and low-profit enterprises which require re-equipment and modernization has got 
theoretical substantiation and practical implementation. 

Introduction concepts of microcosm-empires, microcosm-economies, minisystems, as 
well as microcosm-heterarchies to the categorical field of the world-system analyses 
allow to apply this method to the study of economic and organizational relations of 
microeconomic entities in the coal industry and classify non-diversified firm production 
systems  as a heterarchies, i.e. techno-economic systems under the management of two 
or more interdependent equivalents in terms of impact on  this system of business 
processes centers. 

The classification of the variants of two heterarchy members’ relations, each of which 
may or may not be the owner, investor, producer of products, has been obtained using 
the method of trigrams - a total of 34 possible combinations. 

In accordance, with the attributes "property - investment - management" on the basis of 
hexagrams, the classification of relationships between a state-owned enterprise and a 
private firm as a public-private partnership has been developed. It is proved that 
heterarchies with the participation of non-diversified coal mining companies are not a 
form of public-private partnership, unlike heterarchies with the participation of 
technological non-diversified firms that lease stationary mine installations (operate 
under a concession agreement). 

It is substantiated that coal mining heterarchies have properties of industrial parks, 
economies with external effects and Möbius form organizations (business structures 
that use assets not belonging to them free of charge). 

It is determined that heterarchy, due to the external effects of their economy, has 
greater stability in difficult economic conditions in comparison with the hierarchical 
forms of traditional coal mining enterprises. 

Based on the concept of externality effect markets, approaches have been developed to 
optimize each mine operator’s production modes. For a state-owned mine, under 
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certain conditions, the most profitable option for participation in the heterarchy may be 
to delegate mining of coal to a private non-diversified firm and to specialize in 
providing production services to that firm. 

A coal mine enterprise logarithmic one-factor production function with the compositum 
mixtum as argument the value of which is equal to the annual costs is proposed. 

Using the production function, it is determined that enterprises operating under difficult 
mining and geological conditions require the maximum possible production load, 
which should become an imperative of investment policy to reform the coal industry. 

The established global pattern of low coal prices, strengthening the requirements for 
sustainable development and decarbonization of national economies require coal 
companies to change the coal mining paradigm in favor of energy diversification of 
mines, in particular by engaging in renewable energy. The second factor in favor of 
diversification is the desire to preserve jobs in the mining regions. The main condition 
for successful energy diversification of mines is adequate investments. 

The effectiveness and rationality of the conceptual approach developed with the direct 
participation of the author to the shaft heterarchies creation to intensify investment 
processes in the domestic coal industry, proved by applying on the state mine 
"Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya" № 1 corporate the development of the shaft field. 
With the involvement of a private company, an informal industrial park was created, 
which according to the above classification is a microcosm-heterarchy. This allowed to 
turn the unprofitable mine into the most powerful coal mining enterprise in Ukraine. 
Currently, the activity of three coal mining companies, which formed heterarchies with 
two state-owned coal enterprises in the Donetsk region has been confirmed. The 
Donetskstal Company reached the greatest development of the organizational and 
production form of heterarchies. 

It has been warranted that the most promising direction of diversification of coal 
enterprises is the creation of heterarchies in the form of industrial parks with the 
participation of energy companies. In the cross-sectoral partnership, the coal industry 
and renewable energy are mutually beneficial, and the infrastructure that provides 
external effect and integrates both industries is the storage of energy resources on the 
basis of mines. In addition, distributed-generation coal plants at mines are able to 
ensure the revival of germanium production in Ukraine, which is a strategically 
important resource for modern industrial development in Ukraine and the world. 

Keywords: heterarchy, coal enterprise, investment support, industrial park, economies 
with external effects, Möbius form, production function, diversification. 
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