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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 
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варто запозичити досвід країн ЄС, провівши реструктуризацію галузі, сприяючи 
лібералізації цін та вивільнюючи надлишкову робочу силу. 

Зокрема, відновлювана енергетика у Німеччині вже наздогнала за обсягами 
використання інше джерело енергії, а саме – вугілля. Ще один варіант вирішення 
проблеми альтернативної енергетики для України – створення енергосервісних 
кооперативів за західним зразком, які займатимуться розвитком відновлювальних 
джерел енергії на певних територіях. Нині спостерігаються певні зрушення у 
питаннях розвитку відновлювальних джерел енергії.  

Україна виробляє близько 65 % необхідних енергоресурсів самостійно [1]. 
Однак, при цьому, продовжує імпортувати для задоволення внутрішнього попиту на 
енергоресурси. Позитивним кроком можна вважати намір уряду підвищити рівень 
використання альтернативного палива. Зрозуміло, що заходи з енергозбереження є 
затратними, тому їх реалізація побутовим сектором має підтримуватися з боку 
держави [2]. Загалом існує два основних підходи до енергозбереження: купувати 
імпортні енергоресурси, покриваючи частину їх вартості за рахунок субсидій або 
здійснити інвестиції у програми енергозбереження, які у майбутньому дозволять 
зменшити обсяги закупівель енергоносіїв.  

Як показала практика, перший підхід в Україні себе повністю вичерпав. Щодо 
енергозбереження, то навіть за незначних інвестицій, можна швидко досягти ефекту. 
Таке твердження найбільш справедливе для побутового сектору. Що стосується 
запровадженої програми державних компенсацій та субсидій, то вона неефективна 
через те, що її основна задача – зменшення тиску на платників, а не 
енергоефективність. 

Разом з тим, хоча вугілля використовується для виробництва електричної 
енергії, основними кінцевими споживачами залишаються промислові підприємства 
[3], які не менш зацікавлені у залучені інвестицій в низьковуглецеві технології задля 
сприяння побудови пост-вугільної економіки. 

Отже, у результаті структурних перетворень в енергетичному секторі шляхом 
модернізації, державної підтримки наукомістких галузей та впровадження 
енергозберігаючих технологій, підвищиться ефективність використання енергії, 
зменшаться розміри державних дотацій, буде створено більш сприятливий 
фіскальний та інвестиційний клімат в Україні. 
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