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Ключовим фактором забезпечення сталого розвитку в Україні залишається 

реформування енергетичного сектору. Активно триває відокремлення державних 
підприємств (зокрема, НАК «Нафтогаз») та зростання ролі відновлюваних джерел у 
структурі енергоресурсів. Часткова дерегуляція цін на ринках природного газу після 
2015 року та перехід на ринкове регулювання цінової політики у 2020 році 
спричинили зростання тарифів. Водночас, ціна на газ в Україні довгий час була 
меншою за справедливу. Така недооцінка як у номінальному, так і відносному 
(порівняно з середнім рівнем доходів) відношенні призвела до існування 
різноманітних злочинних схем, коли подаються завищені плани споживання газа 
населенням та  теплозабезпечуючими компаніями.  

Занижені тарифи на газ не заохочували до його ефективного використання та 
перешкоджали поширенню енергозберігаючих технологій. Коли у більшості країн 
тарифи для населення вищі за тарифи для підприємств через різницю у ціні доставки, 
в Україні спостерігалася зворотна ситуація, через що відбувалися махінації з 
використанням дешевого газу для населення у промислових цілях, що становило 
загрозу економічній безпеці суб’єктів господарювання, особливо в умовах 
невизначеності [2; 4].  

Сьогодні результатом стимулювання реформ у газовому секторі стало 
підвищення тарифів [3]. Очікувалося, що зростання тарифів призведе до посилення 
тиску громади на політиків. Однак такий контраргумент виявився сумнівним, 
враховуючи відсутність досвіду конструктивних дискусій суспільства з політиками. 

Більш того, високі тарифи – стимул до зменшення енергоспоживання та 
підвищення енергоефективності. Однак перехід на альтернативні види палива 
видається можливим лише точково у локальних масштабах, оскільки обмежені 
фінансові можливості переважної частини населення ускладнюють індивідуальне 
інвестування у модернізацію енергоефективності [1].  

Зрозуміло, що значне підвищення цін на газ для населення в сучасних реаліях не 
є обґрунтованим на фоні нестабільної економічної ситуації, зменшення рівня доходів 
населення та пост-ковідного відновлення економіки. Однак висока ціна на газ для 
підприємств комунальної енергетики змогла стати інструментом пришвидшення 
модернізації та зниження споживання енергоносіїв. Безперечно, питання підвищення 
ціни на газ завжди викликає протидію населення. Однак необхідність такого 
підвищення не викликає сумнівів, якщо порівняти тарифи на газ для домогосподарств 
та зазакупівельною ціною (до 2015 року різниця могла бути у 5 разів меншою) [5].  

У подальшому заміна енергетичних субсидій на адресну допомогу у грошовій 
формі вивільнить близько 70 млрд грн, які можуть бути перенаправлені на інші  
значущі соціальні ініціативи [3]. Підвищення тарифів на газ також частково зменшить 
дефіцит НАК «Нафтогазу», що у результаті дозволить скоротити темпи зменшення 
золотовалютних резервів, які у тому числі витрачались на оплату імпортного газу. 
Однак це не означає, що існуюча політика підвищення тарифів на газ забезпечить 
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миттєвий результат. Отримання вигод від такого непопулярного кроку стане 
можливим лише за умов проведення масштабної реформи енергетичної сфери. 
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В Україні зараз впроваджується стратегія диверсифікації імпорту вугілля та 

перебудови існуючих потужностей для підвищення обсягів споживання вугілля як 
перехідного етапу на шляху до декарбонізації. Щодо ринку вугілля, то компанії 
державної і приватної форм власності відіграють на ньому важливу роль.  

Нині обсяг запасів вугілля на складах вітчизняних теплоелектростанціях 
скоротився більш, ніж у 2,5 рази через скорочення поставок з непідконтрольних 
територій [1]. Разом з тим, стабільні поставки вугілля для України критично важливі 
для забезпечення енергобезпеки. 

Однак криза вугільної промисловості в Україні розпочалася задовго до цього. 
Падіння видобутку розпочалося ще за радянських часів та посилилося у 1990-і роки. З 
того часу спостерігається зростаюча кількість нерентабельних шахт, які фінансуються 
за рахунок дотацій з бюджету. 

Більшість проблем вугільного сектору залишаються невирішеними і досі. На 
низькому рівні залишається продуктивність праці шахтарів. Для прикладу: 
середньорічний обсяг виробітку шахтаря в Україні у 2018 році склав 189 т вугілля, у 
той час, коли у Польщі – 761 т [4]. Це перед усім пов’язано складними умовами 
добування. З цього випливає інша проблема – надзвичайно висока смертність у галузі. 

Варто наголосити, що з аналогічними проблемами наприкінці XX століття 
зіткнулися Німеччина та Великобританія. Однак уряди цих країн прийняли рішення 
щодо відмови у наданні субсидій нерентабельним шахтам та їх закриття, приватизації 
прибуткових, перекваліфікації шахтарів та соціальної підтримки їх родин. Україні 


