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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація. Наведено виробничо-економічні показники вугільної промисловості України. Розглянуто ди-

наміку та структуру державної підтримки вугільної промисловості в Україні, її питому вагу у загальному 

обсязі видатків державного бюджету та у ВВП. Виявлено основні проблеми, що склалися у державній під-

тримці вугільної промисловості та окреслено напрями їх подолання.
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мисловості, часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, реструкту-

ризація вугільної промисловості.

Summary. An author considered the industrial and economic indexes of coal industry of Ukraine. A dynamics 

and structure of state support of coal industry are considered in Ukraine, her specific gravity in the general volume 

of charges of the state budget and in GDP. An author educed basic problems in state support of coal industry and 

directions of their overcoming are outlined.
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Постановка проблеми. В Україні вугільна га-

лузь визнається більшістю дослідників однією з 

найбільш проблемних. Від її ефективного функ-

ціонування залежить енергетична незалежність 

країни та соціально-економічне становище вугле-

добувних регіонів. Разом з тим вугільна промис-

ловість України відзначається надскладними при-

родними умовами розробки родовищ, невисоким 

технічним рівнем вуглевидобування, недостат-

ньою конкурентоспроможністю. Вугільна галузь 

щороку потребує значних обсягів бюджетного 

субсидування, яке характеризується низькою еко-

номічною ефективністю та потребує нагального 

реформування з метою досягнення кінцевого ре-

зультату — подолання збитковості вуглевидобу-

вання на шахтах державної форми власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам державного регулювання видобут-

ку вугілля присвячують свої праці вітчизняні 

науковці О. І. Амоша, Т. Р. Білан, С. Л. Воро-

бйов, К. Ю. Бондик, І. М. Доля, М. І. Каплін, 

Н. В. Кокора, І. М. Кочешкова, У. В. Лаврик, 

Л. Л. Стариченко, О. В. Стогній, І. А. Фесенко, 

Д. Д. Чейлях, Д. Ю. Череватський, А. В. Шев-

ченко та інші. Разом з тим зростання збитковос-

ті вуглевидобування, збільшення диспропорцій 

розвитку державного та недержавного секторів 

вугільної галузі, необхідність переорієнтування 

розвитку галузі з максимізації обсягів видобутку 

на досягнення мінімального рівня рентабельнос-

ті спричиняють необхідність проведення подаль-

ших досліджень з метою пошуку раціональної 

моделі державного регулювання вугільної галузі 

шляхом обґрунтування оптимального обсягу та 

структури бюджетного фінансування.

Постановка завдання. Метою дослідження 

є огляд тенденцій, що склалися у державно-

му фінансовому регулюванні вугільної галузі 

України та окреслення можливих майбутніх 

трансформацій у бюджетному фінансуванні 

вуглевидобування.

Виклад основного матеріалу. Однією з базових 

галузей економіки України є вугільна промисло-

вість. Її стан впливає на стабільне функціонування 

електроенергетики, металургійної промисловос-

ті, коксохімічної промисловості, комунального 

господарства. Розвиток вугільної галузі є визна-

чальним у забезпеченні енергетичної незалеж-

ності країни та соціально-економічного розвитку 

її регіонів, у першу чергу вуглевидобувних.

Промисловий видобуток вугілля здійснюють 

понад 50 країн світу. Найбільшими виробника-

ми є Китай (46,4 % світового видобутку), США 

(11,7 %), Індія (7,7 %), Австралія (5,5 %), Індоне-

зія (4,9 %), РФ (4,5 %), ПАР (3,3 %), Німеччина 

(2,5 %), Польща (1,8 %), Казахстан (1,5 %), Ко-

лумбія (1,1 %), Україна (1,1 %) [1].

У вугільній галузі промислово розвинених 

країн домінує приватна власність. Виключно 

приватними є всі вуглевидобувні підприємства 

у США, Канаді, ПАР, Великобританії. Лише в 

Австралії та Німеччині невелика частка шахт 

належить державі та субсидується нею. При 

цьому субсидії надаються лише на програми з 

реорганізації виробництва, впровадження но-

вих технологій та методів управління, закриття 

потужностей тощо. Державна власність перева-

жає у вугільних галузях Китаю, Індії, Індонезії, 

Польщі, Чехії, проте в усіх цих країнах держав-

ні вугільні підприємства корпоратизовано, що 

суттєво обмежує втручання органів влади у їхню 

господарську діяльність. Вугледобувні підпри-

ємства РФ, Казахстану, Чехії, Словаччини вже 

не отримують дотацій на покриття збитків, а 
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державні субсидії надаються для ліквідації не-

рентабельних шахт, соціального захисту вивіль-

нених працівників, а також на екологічні за-

ходи. В Україні процес приватизації і закриття 

збиткових шахт відбувається вкрай повільно, 

гальмується виконання й іншого важливого за-

вдання реформування вугільної галузі — пере-

спрямування дотацій із субсидування собівар-

тості виробництва вугілля на перекваліфікацію 

й підвищення мобільності працівників, які ви-

вільняються. В Україні більшість державних 

вугледобувних підприємств, значну частку яких 

становлять дрібні малопотужні шахти зі склад-

ними гірничо-геологічними умовами, працю-

ють неефективно та перебувають на державній 

дотації й утриманні, причому обсяги підтримки 

не визначаються обсягами і динамікою видо-

бутку вугілля. Більше того, при зменшенні ви-

добутку (у 2005–2013 рр. майже вдвічі: з 46,1 до 

24,1 млн. т) державним підприємствам з бюдже-

ту спрямовуються дотації, що невпинно зроста-

ють. Це посилює навантаження на державний 

бюджет — у 2013 р. 4,4 % сукупних державних 

видатків України було спрямовано на підтримку 

вугільної галузі (у 2014 р. заплановано 3,9 %) [2].

В Україні виробничо-економічні показники 

вугільних підприємств державного сектору є значно 

гіршими за показники недержавних шахт та мають 

тенденцію до погіршення у динаміці (табл. 1).

За період 2005–2013 рр. у державному сек-

торі, на відміну від недержавного, значно змен-

шилась кількість діючих шахт (за рахунок при-

ватизації інвестиційно привабливих), знизився 

загальний та середньодобовий видобуток вугіл-

Таблиця 1

Виробничо-економічні показники державного та недержавного секторів вугільної промисловості України 
у 2005–2013 рр.

№ Показник
Державний сектор

2005 2010 2013

1. Кількість діючих шахт

— державний сектор 145 116 91

— недержавний сектор 29 31 40

— державний сектор, % до недержавного 500,00 374,19 227,50

2. Видобуток вугілля, млн. т

— державний сектор 46,1 38,4 24,1

— недержавний сектор 31,9 36,8 58,3

— державний сектор, % до недержавного 144,51 104,35 41,34

3. Середньодобовий видобуток, т

— державний сектор 885 931 745

— недержавний сектор 3585 3333 4091

— державний сектор, % до недержавного 24,69 27,93 18,21

4. Продуктивність праці робітника, т/місяць

— державний сектор 22,4 21,5 17,8

— недержавний сектор 45,8 57,1 62,2

— державний сектор, % до недержавного 48,91 37,65 28,62

5. Заробітна плата робітника, грн./місяць

— державний сектор 1161 3797 5751

— недержавний сектор 1629 4637 6680

— державний сектор, % до недержавного 71,27 81,88 86,09

6. Ціна 1 т товарної вугільної продукції, грн.

— державний сектор 219 551 492

— недержавний сектор 221 544 …

— державний сектор, % до недержавного 99,10 101,29 —

7. Собівартість 1 т товарної вугільної продукції, грн.

— державний сектор 274 1232 1350

— недержавний сектор 179 472 …

— державний сектор, % до недержавного 153,07 261,02 —

8. Співвідношення ціни до собівартості

— державний сектор 0,80 0,45 0,36

— недержавний сектор 1,23 1,15 …

— державний сектор, % до недержавного 64,74 38,80 —

Джерело: побудовано автором за [3, с. 241; 4, с. 95–96; 5,с. 17, 20; 6, с. 361–362; 7, 8].
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ля, продуктивність праці робітників1. Собівар-

тість 1 т вугілля на державних шахтах втричі пе-

ревищує собівартість видобутку на недержавних 

шахтах, з 2005 по 2013 рік вона зросла майже у 5 

разів (по недержавних шахтах — у 2,7 рази).

За інформацією Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України [10; 11], за січень-

травень 2014 року видобуто 34375,8 тис. тонн ву-

гілля, що на 2811,1 тис. тонн (на 8,9 %) перевищує 

плановий показник і на 414,2 тис. тонн (на 1,2 %) 

більше показника за аналогічний період 2013 

року. За січень-травень 2014 року ціна 1 тонни 

товарної вугільної продукції, виробленої держав-

ними підприємствами, склала 577,2 грн. Порівня-

но із січнем-травнем 2013 р. ціна тонни товарної 

продукції вугільних підприємств збільшилась на 

71,8 грн. (на 14,2 %). За підсумками січня-травня 

2014 р. фактична собівартість 1 тонни товарної ву-

гільної продукції (1452,4 грн.) менше планової на 

63,1 гривень. Порівняно із січнем-травнем 2013 

року собівартість 1 тонни товарної вугільної про-

дукції збільшилась на 44,1 гривні (на 3,1 %). За сі-

чень-травень 2014 р. збитки від випуску товарної 

продукції державними вугільними підприємства-

ми, без урахування коштів державної підтримки, 

склали 6030,4 млн. грн. (порівняно з відповідним 

періодом 2013 р. збільшились на 61,2 млн. грн.2). 

За цей же період з державного бюджету надійшло 

5166,1 млн. грн. на часткове покриття витрат із 

собівартості вугільної продукції. За 5 місяців 2014 

року за бюджетною програмою «Реструктуриза-

ція вугільної та торфодобувної промисловості» 

профінансовано 207,4 млн. грн., недофінансу-

вання зазначеної програми на 01.06.2014 року 

склало 10,1 млн. грн.

Питома вага видатків на підтримку вугільної 

галузі у загальному обсязі видатків державного 

бюджету є значною: від 3,36 % до 5,37 %. Почина-

ючи з 2010 року спостерігається щорічне зростан-

ня цього показника. На підтримку вугільної галузі 

в Україні витрачається близько 1 % ВВП (рис. 1).

За період 2000–2013 років економічні показ-

ники діяльності державних шахт зазнали значних 

негативних змін (рис. 2). Обсяг товарної продукції 

зменшився у 3,4 раза — з 60,5 млн. т до 17,7 млн. т. 

Ціна 1 т товарної вугільної продукції зросла у 4,7 

раза (з 104,5 грн. до 492 грн.), собівартість — у 12,3 

раза (з 109,85 до 1350 грн. за тонну), часткове по-

криття витрат із собівартості готової товарної ву-

гільної продукції — більш ніж у 50 разів (з 15 до 

752 грн. за тонну).

Випереджальні темпи зростання собівартості 

та часткового покриття витрат із собівартості при-

звели до того, що собівартість 1 т товарної вугільної 

продукції у 2013 році є у 2,7 раза вище за її ціну (у 

2000 році — в 1,05 раза). Часткове покриття витрат 

із собівартості зросло з 13,5 % у 2000 році до 55,7 % 

у 2013 році і досягло 152,7 % від ціни (рис. 3).

За 2005–2013 роки загальна підтримка вугіль-

ної промисловості зросла у 4,7 раза. Бюджетні ви-

датки на часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної вугільної продукції зросли за цей 

період у 12,8 разів, витрати на реструктуризацію — 

у 2 рази. Обсяги фінансування заходів з технічного 

переоснащення шахт зменшились у 3,6 раза (рис. 4).

Найбільше значення у державних видатках 

на підтримку вугільної галузі займають видатки 

на часткове покриття витрат із собівартості гото-

вої товарної вугільної продукції (табл. 2). Питома 

вага цих видатків щороку зростає: з 31,7 % видат-

ків на підтримку галузі у 2005 році до 86,8 % у 2013 

році. Значні суми бюджетних коштів, що виділя-

ються на часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної продукції, дозволяють державі 

регулювати ціни на електроенергію, адже щоріч-

но приблизно половина видобутого вугілля спо-

живається теплоелектростанціями.

Негативним є факт значного зниження пито-

мої ваги бюджетних видатків на заходи з техніч-

ного переоснащення шахт: якщо у 2005 році пито-

ма вага цих видатків була вищою, ніж видатків на 

часткове покриття витрат із собівартості, то у 2013 

році на заходи з технічного переоснащення витра-

чено лише 2,2 % коштів, виділених з держбюдже-

ту на підтримку галузі. Значно зменшилась також 

за останні роки питома вага витрат на реструкту-

ризацію вугільної та торфодобувної промисловос-

ті, на заходи з охорони праці та підвищення тех-

ніки безпеки, на гірничорятувальні заходи. Дуже 

низьку питому вагу у загальному обсязі підтримки 

галузі щороку займають видатки на прикладні на-

укові та науково-технічні розробки. Структурні 

зрушення у видатках на підтримку вугільної галузі 

останніми роками призвели до того, що практич-

но вся сума бюджетних коштів витрачається на 

часткове покриття витрат із собівартості готової 

товарної продукції (на виплату зарплат та ком-

пенсацію витрат на електроенергію).

Головним розпорядником коштів державного 

бюджету в межах бюджетних програм, спрямо-

ваних на фінансування вугільної галузі, є Мініс-

терство енергетики та вугільної промисловості 

України. Основною метою діяльності Міністер-

ства у минулому році було забезпечення вико-

нання Національного плану дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 

2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурен-

тоспроможна економіка, ефективна держава» та 

Державної програми активізації розвитку еконо-

1 У 2013 році продуктивність праці робітника у недержав-

ному секторі була вищою, ніж у державному у 3,5 раза; у 

2012 році продуктивність праці робітників на шахтах РФ 

була у 4,3 раза вище, ніж в Україні [9, c. 240].
2 Виручкою від продажу вугільної продукції у держав-

ному секторі покривалося у 2010 р. 45%, а у 2013 р. — 

лише 36% витрат на виробництво.
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги бюджетної підтримки вугільної галузі у ВВП 

та у видатках державного бюджету (джерело: розрахунки автора за [12; 13])

Рис. 2. Динаміка основних економічних показників державних підприємств вугільної промисловості України 

(джерело: розрахунки автора за [ 14; 15, с. 95–96; 16, с. 361; 17, с. 241])

Рис. 3. Співвідношення часткового покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції з її ціною 

та собівартістю (джерело: див. рис. 2)
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Рис. 4. Динаміка складових бюджетної підтримки вугільної промисловості України 

(джерело: розрахунки автора за [18])

Таблиця 2

Структура видатків державного бюджету на підтримку вугільної галузі

Видатки державного бюджету 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної вугільної продукції
31,7 46,0 47,8 64,5 73,0 76,5 63,8 77,9 86,8

Заходи з технічного переоснащення шахт 37,5 28,3 30,5 20,2 10,8 4,4 16,3 9,9 2,2

Реструктуризація вугільної та торфодобувної 

промисловості
23,1 17,8 14,2 8,9 12,3 14,0 15,2 8,3 7,7

Інші заходи 7,7 7,9 7,4 6,4 3,9 5,1 4,7 3,9 3,3

Загальна підтримка вугільної промисловості 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: див. рис. 4.

міки на 2013–2014 роки. За інформацією Мініс-

терства [19], у 2013 році рівень покриття витрат з 

оплати праці та сплати відповідних обов’язкових 

зборів і платежів за рахунок коштів державного 

бюджету становив 85,7 % від загального обсягу 

витрат, рівень покриття витрат за спожиту елек-

троенергію — 56,7 % від загального обсягу витрат. 

Кількість проектів ліквідації, на яких продовжено 

ліквідаційні роботи у 2013 році, — 94, на 11 шахтах 

повністю завершено роботи за проектами ліквіда-

ції. На реструктуризацію вугільної галузі витраче-

но у 2013 році 1,2 млрд. грн.

Щороку видатки державного бюджету на 

підтримку вугільної галузі є найбільшими серед 

усіх видатків, спрямованих на підтримку і роз-

виток економіки. Зокрема, у 2013 році такі ви-

датки становили 15020 млн. грн. (36,4 % від усіх 

видатків, спрямованих на підтримку і розвиток 

економіки, рівень виконання — 98,8 %). Для по-

рівняння: на розвиток дорожнього господарства 

витрачено 13821,5 млн. грн. (рівень виконання — 

78,9 %), на підтримку сільського господарства — 

головного отримувача державного субсидування 

у розвинених країнах — 6776,1 млн. грн. (рівень 

виконання — 78,1 %) [20].

Незважаючи на наявні проблеми, в Украї-

ні останніми роками здійснюються кроки в 

напрямку вирішення системних проблем мо-

дернізації вугільної промисловості [21]: 1) нор-

мативно-правове забезпечення реформ у галузі; 

2) залучення інвестицій; 3) розвиток сфери по-

слуг; 4) стимулювання внутрішнього попиту на 

вугілля, збільшення потреби у споживанні ву-

гілля на внутрішньому ринку України; 5) розви-

ток інновацій, залучення регіональних наукових 

профільних інститутів до розробки та впрова-

дження проектів, спрямованих на оптимізацію 

видобутку вугілля; 6) поширення практики ре-

формування соціальної інфраструктури моно-

функціональних міст; 7) формування корпора-

тивної соціальної відповідальності бізнесу.

На ефективність здійснюваних державою за-

ходів значно вплинуло збройне протистояння на 

Донбасі. За інформацією Першого заступника 

Міністра енергетики та вугільної промисловості 

Юрія Заюкова [22], станом на початок вересня 

на Донбасі працює 24 державні шахти, близь-

ко 50 шахт знаходяться на життєзабезпеченні 

(відкачування води, провітрювання), 15 шахт 

повністю зруйновано. Державні шахти видобу-
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вають на добу близько 20 тис. тонн вугілля (до 

бойових дій — 70 тис. тонн). Втрати державних 

шахт за період бойових дій оцінюються більш 

ніж у 1 млрд. грн.1 Державне фінансування галузі 

не припиняється. Усім шахтарям, які працюють, 

виплачується заробітна плата.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Головними проблемами державного фі-

нансування вугільної галузі вітчизняні науковці 

визнають непослідовність державної фінансової 

політики, економічно неефективне фінансування 

галузі (внаслідок прямої залежності від бюджет-

них дотацій та субсидій), неефективне викорис-

тання капіталовкладень за рахунок бюджетних 

коштів (кошти державного бюджету використо-

вуються не на структурну модернізацію та техніч-

не переоснащення виробництва, а на покриття 

збитковості виробництва за рахунок часткового 

покриття витрат із собівартості), неефективність 

програм перекваліфікації та працевлаштування 

вивільнених працівників шахт, недостатня ефек-

тивність фінансування заходів з профілактики 

травматизму та професійних захворювань, недо-

статнє економічне обґрунтування фінансування 

ліквідації вугільних шахт.

Для підвищення економічної ефективності 

бюджетного фінансування вугільної галузі пріо-

ритетними вважаємо такі заходи:

— розробка стратегічних напрямів реоргані-

зації вугільної галузі шляхом укрупнення, корпо-

ратизації, ліквідації, консервації, приватизації та 

передання у концесію державних підприємств з 

урахуванням доцільності відновлення та ремон-

ту шахт, яким завдано збитків під час військового 

протистояння на Донбасі;

— законодавче врегулювання системи дер-

жавного субсидування вугледобувних підпри-

ємств з урахуванням норм СОТ і ЄС;

— обґрунтування заходів щодо доцільності 

бюджетного фінансування поетапної технічної 

модернізації рентабельних державних вугільних 

підприємств;

— дослідження ефективності існуючих бю-

джетних програм, надання їм стимулюючого ха-

рактеру;

— розробка програм бюджетного фінансу-

вання перекваліфікації вивільнених працівників 

шахт (зокрема вимушених переселенців), ство-

рення для них нових робочих місць (у тому числі 

за рахунок залучення зовнішніх інвестицій у бу-

дівництво нових виробничих потужностей);

— розробка програм бюджетного фінансу-

вання розвитку соціальної інфраструктури моно-

функціональних шахтарських міст (з урахуванням 

фактичної можливості проведення фінансування 

в окремих районах Донецької та Луганської об-

ластей, у яких законодавством запроваджено осо-

бливий порядок місцевого самоврядування2).

Виконання зазначених заходів дозволить 

зменшити економічно необґрунтовані видатки 

державного бюджету, спрямувати вивільнені дер-

жавні кошти на розвиток вугільних регіонів, по-

кращити виробничо-економічні показники ву-

гільної галузі України та наблизити їх до середніх 

світових показників.
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