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ВСТУП 

Темою наукової доповіді є забезпечення ефективного 

господарювання у вугільній промисловості 

інституціональними заходами. Проте само поняття 

ефективності є дуже неоднозначним. Просте і зрозуміле в 

умовах планової економіки, з її догматом виробництва, для 

якого достатньо співвідношення «витрати-випуск», воно 

через стійкі взаємовідносини із зовнішнім середовищем 

стає таким різнобічним в умовах ринкової економіки – 

виконання зобов'язань, адаптивність, 

конкурентоспроможність, наявність негативних і 

позитивних екстерналій. Ще й потужна соціальна складова. 

Економічний і соціальний аспекти утворюють поняття 

«соціально-економічна ефективність», але нерідко 

економічні і соціальні цілі суперечать, а то і 

взаємовиключають одна одну. 

Для економістів неокласичної школи суть ефективності 

не викликала сумнівів – Л. Вальрас сформулював 

концепцію, а В. Парето теоретично довів, що ефективність 

і стан загальної рівноваги тотожні. Будь-яке прагнення до 

кращого – більша прибутковість, продуктивність праці, 

зменшення витрат, є посуванням до точки рівноваги, де 

збігаються інтереси споживачів і виробників певних благ. 

Сумніви виникли, коли за діалектикою розвитку 

виявилося, що «максимальна ефективність», як і загальна 

рівновага – речі-примари, статика. Якщо максимальна 

ефективність досягнута, суб’єктам немає чого прагнути 

більше. Але кожен з них цього не знає і продовжує 

боротьбу за поліпшення показників своєї діяльності, чим 

створює дисбаланс в системі. 

Неоінституціоналісти потіснили неокласиків, вони 

відмовилися від будь-яких спрощень, передумов і 

розглянули будь-які дії господарюючих суб'єктів у 
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складному нерівноважному світі високих трансакційних 

витрат, недовизначених прав власності і ненадійних 

контрактів, в умовах постійного ризику і невизначеності. 

Максимальна ефективність недосяжна, від цього поняття 

слід відмовитися і задовольнятися просто кращім в 

конкретних умовах рішенням. 

Науковці, зусиллями яких підготовлено цю наукову 

доповідь, протягом останнього десятиліття займалися 

проблемами підвищення економічної ефективності 

вугільної промисловості України, але більше з боку 

практики: у їх роботах детально розглядалися питання з 

промислової політики, зокрема, інвестиційні (з 

урахуванням специфіки збиткових шахт), щодо зміни 

відносин власності, реструктуризації, вдосконалення 

системи державної підтримки, організації управління на 

мікро- (підприємство) і мезорівні (галузь), зміцнення 

соціальної складової вуглевидобування на мікро- і 

мезорівні (регіон), забезпечення енергетичної безпеки та ін. 

[1, 2, 3, 4]. Пропозиції, що надавалися за результатами 

досліджень, отримали певне втілення у промисловості. 

Проте збільшення кризового стану і вітчизняного 

вуглевидобування, і у таких країнах, де родовища забагато 

кращі, змусило до переосмислення уявлень про 

ефективність вугільної промисловості. Ось вже "немає 

такої машини, такого процесу, такого устрою, настільки 

ефективного, щоб його не можна було зробити 

неефективним, або, навпаки, настільки неефективного, щоб 

його не можна було зробити ефективним" [5, c. 170]. 

Так і з вугільними родовищами – в Україні і США вони 

є полярними, американські – хрестоматійно ефективні. Але 

це не завадило шахті з Західної Вірджинії – Affinity Mine – 

потужній, неглибокій, з великою продуктивністю праці, зі 

значними покладами металургійного вугілля преміум-

класу – понад чверті століття, поки її придбав український 
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Метінвест, простояти законсервованою. Вона була 

збитковою. Проте вітчизняна шахта ім. О.Ф. Засядька, 

унікальна за своїми неефективними умовами експлуатації, 

зі штатом у 24 рази більшим, ніж на американській шахті, 

працює з прибутком. 

Німецькі шахти за технікою безпеки праці є 

надефективними в світі, вони найефективніші за технічним 

оснащенням, за продуктивністю праці, але, незважаючи на 

це, залишаються безнадійно збитковими і у 2018 р. з 

національним вуглярством, що має багатовікові традиції, 

буде покінчено. 

Проте так звані «копанки», які останнє десятиліття 

поширилися у практиці вітчизняного вуглевидобування, з 

самими примітивними технологіями, ухиленням від сплати 

податків, низькою заробітною платою, нехтуванням 

безпекою і санітарією праці, здатні забезпечити високу 

прибутковість, але було б кощунством признати такі 

підприємства ефективними. 

Коли мова йдеться про ефективність господарювання, 

розум підкидає алюзії з ситуацією в країні, яка 

ототожнюється з ефективністю капіталістичного 

господарювання. Президент великої американської 

вугледобувної корпорації Arch Coal про політику у 

національному вуглевидобуванні висловився так: "Деякі 

компанії підуть з ринку, а інші, такі як Arch, скоротять 

масштаб своєї діяльності, чекаючи поліпшення ринкової 

кон'юнктури" [6].  

У них свої підґрунтя кризи. За обсягом заробітної плати 

американські шахтарі з компанії UCC, що знаходиться в 

Аппалачському басейні (Західна Вірджинія) і належіть 

українському Метінвесту, є дуже дорогою категорією 

(майже $132 тис. на людину в рік). Їх утримання 

обходиться майже в 12 разів дорожче, ніж українських 

шахтарів Метінвесту (близько $11 тис/рік) [7]. 
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Соціальний чинник та екстерналії, зокрема імпорт 

вугілля та наявність субститутів, в певних країнах 

створюють загрози самому існуванню вугільних галузей. 

Та й за своєю суттю вуглевидобування не відповідає 

економікам нового типу з їх «безмежними просторами 

індивідуального», з «ослабленням дієздатності великих 

економічних формувань, що звичайно позиціонувалися як 

«символи» індустріалізму» [8, с. 8]. На осяжний період 

вуглевидобування так і залишиться працею нетворчою, 

ризиковою, рутинним груповим промислом із суворою 

єдиноначальністю. На тлі суттєвого підвищення рівня і 

якості життя, як свідчить досвід багатьох країн світу, 

привабливість вугільної промисловості як сфери 

прикладання праці все більше зменшується. Повна 

ліквідація шахт відбулася у Франції, Бельгії, Люксембурзі, 

на черзі Німеччина. Вони, як і українські, були на 

державному дотуванні.  

Але, як виявилося, розвиток «безнадійних» справ не 

завжди є таким фатальним. Премія пам'яті А. Нобеля з 

економіки за 2009 р. була присуджена двом американським 

науковцям, найвидатнішим представникам нової 

інституціональної теорії, Елінор Остром і Оліверу 

Вільямсону, за аналіз «economic governance» – феномена, 

якому, як відмічено в статті [9], в перекладі з англійської 

навіть важко підібрати адекватне позначення. У рішенні 

Шведської академії наук особливо виділені роботи 

Е. Остром, які присвячені ресурсам загального 

користування («for her analysis of economic governance, 

especially the commons). Деякі речі з теоретичних пошуків 

Блумінгтонської школи, до якої належить Е. Остром, 

зокрема з «науки і мистецтва асоціювання» [10], 

виглядають настільки притаманними тематиці розвитку 

вугільної промисловості, що спонукало авторів розглянути 

проблему забезпечення ефективності господарювання у 
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вугільній галузі України саме з таких позицій 

неоінституціональної теорії.  

Крім того, корисним у контексті інституціонального 

забезпечення ефективності господарювання у сфері 

видобування вугілля шахтним способом здалося нове 

прочитання Дж. Бейна, якого свого часу величали 

«безперечним батьком сучасної економіки індустріальних 

організацій» [11]. Зараз є модним критикувати економістів 

неокласичної школи за недооцінку речей 

інституціонального толку [12]. Але недоцільним здається й 

нехтування напрацюваннями неокласиків, на підставі яких 

може сформуватися новий інститут, тобто "соціальну 

організацію, яка за допомогою звичаю, традиції або 

правових обмежень формує довгострокові рутинизовані 

схеми поведінки" [13, с. 37]. 
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ІНСТИТУТИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ДІЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Ефективність є однією з найважливіших загальних 

категорій економічної науки і ключовим поняттям 

господарської практики. Ця категорія виражає сукупність 

найбільш загальних, суттєвих і стійких зв'язків і відносин з 

приводу отриманих результатів господарської діяльності та 

понесених в її ході витрат. Вона є узагальненим підсумком 

використання факторів виробництва, якості і плідності їх 

поєднання. Як економічна категорія ефективність дає 

єдину якісно-кількісну характеристику результативності 

господарювання. Вона властива всьому відтворювальному 

процесу в цілому і кожній з його фаз: виробництву, 

розподілу, обміну та споживанню, будь-якій господарській 

ланці і господарській системі на всіх рівнях, будь-то 

окрема фірма, галузь, регіон або вся економіка в цілому. 

Тривалий час для економістів не було більш чітко 

сформульованого поняття ефективності, ніж за концепцією 

Л. Вальраса про загальну рівновагу. Його неокласична 

модель суттєво відрізнялася від уявлень класичної школи, 

що базувалися на пріоритетах виробництва. Навпаки, у 

новій схемі процеси обміну стають чинниками, які 

визначають стан економіки, а закон попиту і пропозиції 

відіграє визначальну роль, оскільки саме він забезпечує 

відповідність виробництва обсягу і структурі суспільних 

потреб. І зміст категорії ефективності вже не зводиться 

тільки до результативності виробництва, а набуває 

широкого змісту, включаючи в себе на рівноправній основі 

і підвищення ступеня задоволення потреб (максимізацію 

корисності), і ефективний розподіл благ, і ефективний 

розподіл факторів виробництва [14, 15]. 
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В. Парето, один із найвідоміших послідовників 

Л. Вальраса, довів, що стан загальної рівноваги 

економічної системи є тотожним стану її максимальної 

ефективності в розумінні оптимального розподілу благ між 

споживачами (максимізація сукупної корисності), 

оптимального розподілу факторів виробництва 

(забезпечення найкращого з можливих виробничих 

результатів). А в основі загальної рівноваги знаходяться 

індивідуальні дії всіх суб'єктів економічних відносин, що 

спрямовані або на максимізацію задоволення 

індивідуальних потреб, або на максимізацію доходів 

(прибутку). Таким чином, зміст категорії "ефективність" 

тут значною мірою розширюється за рахунок поняття 

"рівновага", але не зводиться до нього, як це спочатку 

може здатися, так як дії і споживачів, і виробників націлені 

не на досягнення рівноваги, а на задоволення своїх 

інтересів, на максимізацію результативності, ефективності. 

Притаманна категорії загальної економічної рівноваги 

максимальна ефективність автоматично робить її 

абстрактною, ідеальною. Так, якщо економіка знаходиться 

в цьому стані, то ніхто з економічних агентів, ні споживачі, 

ні виробники не мають бути зацікавлені ні в яких 

поліпшеннях і взагалі якихось змінах, так як будь-яка 

спроба збільшити ефективність, наприклад, підвищити 

норму або масу прибутку, зменшити витрати ресурсів, 

збільшити загальну корисність придбаних благ, негайно ж 

призведе до порушення рівноваги. Проте ані споживачі, ані 

виробники цього не знають і прагнуть збільшити свою 

індивідуальну ефективність у господарюванні. Звідси 

випливає, що загальна рівновага це не тільки ідеальне 

поняття, але й поняття статики. В динаміці, в русі його 

принципово не може бути. І ніякі спроби апологетів 

неокласичної школи, тих же Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, 

К. Ерроу, Ж. Дебре та інш., не змогли вирішити вказаного 
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протиріччя. Тому на перший план вийшли концепції інших 

шкіл, зокрема інституціонального толку. 

Неоінституціоналісти також зробили центром уваги 

економічні відносини, що складаються усередині фірм і 

організацій, але вони відмовилися від будь-яких спрощень 

передумов і розглянули будь-які дії господарюючих 

суб'єктів у складному нерівноважному світі високих 

трансакційних витрат, недовизначених прав власності і 

ненадійних контрактів, в умовах постійного ризику і 

невизначеності. 

Нерівноважний підхід дає більш загальне й глибоке 

уявлення про ефективність господарювання, ніж 

рівноважний, зіставляючи її не просто з рухом до точки 

загальної рівноваги, а з тенденцією до формування різних 

конкретних видів внутрішньої структурної 

впорядкованості економічної системи, де стан загальної 

рівноваги та максимальна ефективність можуть мати місце 

лише як окремий випадок. 

Ситуація складається таким чином, що змушує 

привернути теоретичні надбання до нужд вугільної 

промисловості, уособленням якої в Україні є Донбас. 

Донбас належить до найстаріших вугільних басейнів у 

світі і характеризується вельми складними гірничо-

геологічними умовами. Біля 80% усіх промислових запасів 

вугілля басейну зосереджено в пластах потужністю до 

1,2 м, як правило, дуже газоносних, часто небезпечних за 

раптовими викидами вугілля і газу, схильних до 

самозаймання. Такі пласти у більшості країн не 

розробляються через відсутність ефективних засобів та 

дорожнечу. Середня глибина розробки вугільних родовищ 

Донбасу становить понад 700 м і досягає на ряді шахт 

1400 м. Шахтний фонд – зношений і застарілий за 

технічним рівнем. Продуктивність праці на донецьких 
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шахтах у 4-6 разів нижча, ніж на шахтах Росії, Польщі, 

Німеччини. 

Вугілля Донбасу характеризується, за винятком лише 

окремих шахт, низькою якістю, зокрема високим вмістом 

сірки, що суттєво обмежує попит на нього в умовах 

зростаючих вимог до якості металу й відповідно коксу та 

екологічних вимог до використання палива. 

Зважаючи на зазначені обставини, в Україні відразу 

після набуття нею незалежності стала здійснюватися, 

спочатку стихійна, а потім упорядкована, реструктуризація 

вугільної промисловості. Було передано на закриття, 

переважно у 1990-х роках, 94 шахти; 38 шахт з найбільш 

сприятливими природними умовами і відносно високим 

технічним рівнем приватизовано або надано в оренду чи 

концесію.  

Таким чином, теперішня вітчизняна вугільна 

промисловість складається з двох секторів. Більшим за 

кількістю шахт є державний сектор, до якого (станом на 

початок 2014 р.) входять 93 шахти-технічні одиниці, у тому 

числі у складі 18 державних підприємств (ДП – 85 шахт) і 

трьох публічних акціонерних товариств (ПАТ – 8 шахт). До 

останнього часу ДП отримували державну фінансову 

підтримку, покриваючи виручкою від продажу вугільної 

продукції лише третину витрат на її виробництво.  

Із шахт недержавного сектору 34 знаходяться у складі 

міжгалузевих корпорацій і 6 самостійних, є ще 53 малих 

приватних вугледобувних підприємств із середнім річним 

обсягом вуглевидобутку у 2013 р. 25 тис. т. Найпотужніші 

з них – «Донпромбізнес», «Ексіменерго» та 

«Ремавтоматика» з річним вуглевидобутком 115-192 тис. т. 

Металургійні та енергетична корпорації, до складу яких 

входить більшість недержавних шахт, — «Метінвест» 

(шість шахт, 6,5% національного видобутку), ДТЕК (27 

шахт, 46,4% видобутку), «Донецьксталь» (одна шахта, 
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10,3% видобутку) — є ієрархіями. Вони самі функціонують 

за суворими ринковими правилами, але вугільні 

підприємства у їх складі не суб’єкти ринку і їх діяльність 

регламентується з боку корпорацій-«матерів» не менш, а 

навіть більш жорстко, ніж діяльність державних 

підприємств з боку міністерства. 

Такими, що працюють у справжніх ринкових умовах, є 

самостійні великі недержавні підприємства (ПАТ шахта 

ім. О. Ф. Засядька, ПАТ ОП «Шахта «Жданівська» та ін.), 

малі приватні підприємства і лише два підприємства 

державного сектору — ДП «ВК «Краснолиманська» і ПАТ 

Шахтоуправління «Донбас». Частка вугілля, яку 

видобувають підприємства з ринкового середовища, 

становить приблизно 11% загальнонаціонального обсягу. 

Українські вітчизняні вертикально-інтегровані 

структури відрізняються навіть від російських аналогів. 

Наприклад «Сибирская угольная энергетическая компанія» 

видобуває енергетичне вугілля не лише для власних 

потреб, але й для продажу на ринках. Металургійні 

корпорації «Мечел» і «Северсталь», задовольняючи свої 

потреби в коксівній сировині, є також відомими на 

світовому ринку потужними експортерами вугілля. Поряд 

із міжгалузевими корпораціями в Росії функціонують 

також незалежні суто вугільні компанії, значною мірою 

орієнтовані на експорт: ВАТ «УК «Кузбассразрезуголь», 

ВАТ «ХК СДС-Уголь», ТОВ «Востсибуголь», ВАТ 

«Русский уголь» та ін. 

Найбільші в світі корпорації з видобутку вугілля, руд 

кольорових і чорних металів, якими є Xstrata, Rio Tinto та 

інші, залишаються виключно видобувними і не здійснюють 

експансії у споріднені бізнеси. Жодна вугільна компанія в 

Європі не ставала частиною металургійного або 

енергетичного холдингу. Вони теж є інтегрованими, але 

горизонтально.  
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Намагання попередніх урядів підтримувати «на плаву» 

велику кількість малопродуктивних глибокозбиткових 

шахт за рахунок «розмазування» на всіх виділених дотацій 

при обмеженому субсидуванні технічного переоснащення 

навіть тих шахт, що могли стати беззбитковими, призвело 

до неефективного використання бюджетних коштів і в 

підсумку до деградації державного сектору галузі. 

За останні 3 роки субсидування державного сектору 

галузі збільшилось більше ніж у два рази і досягло 14 млрд 

грн, що в 1,5 рази перевищує бюджетні витрати на охорону 

здоров’я в країні; водночас так само збільшилася 

кредиторська заборгованість державних вугледобувних 

підприємств, склавши 19 млрд грн, що вдвічі перевищує 

вартість річного обсягу виробленої продукції. Фактично усі 

державні вугільні підприємства є банкрутами і від 

юридичного визнання їх такими рятує лише введений у 

галузі мораторій на банкрутство. 

Недержавний сектор вугільної промисловості, 

переважна більшість шахт якого інтегрована у міжгалузеві 

(енергетичну, металургійні) корпорації, не отримуючи 

державної фінансової підтримки, дотепер функціонував 

загалом відносно стабільно і має перспективи подальшого 

розвитку. 

У 2013 р. державні шахти, становлячи 70% усіх діючих 

шахт країни, видобули 30% загального обсягу вугілля, а 

недержавні шахти (30%) – 70% вугілля. Крім того, за 

експертними оцінками, до 1,5-3,0% від врахованого обсягу 

вугілля видобуто у нелегальних дрібних копальнях 

(«копанках») без дотримання будь-яких правових норм. 

Дієвих заходів щодо призупинення цього кримінального по 

суті «бізнесу» дотепер не було вжито. 

За розрахунками, українські шахти, що видобувають 

вугілля марочних груп Г-Д, з вірогідністю 0,95 витрачають 

на 1 т у.п. видобутого вугілля 356±68 кг у.п.; антрацитові 
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шахти – 554±140 кг у.п.; шахти металургійного 

призначення – 394±84 кг у.п. При цьому в кожній групі є 

кілька шахт з дуже малою продуктивністю, які є вельми 

енерговитратними. Вони ж є глибоко збитковими у 

фінансовому відношенні. У цілому рентабельність схожа за 

всіма групами шахт і з вірогідністю 0,95 дорівнює 0,6±0,1, 

що означає домінування в групах збиткових підприємств. 

При середній для вітчизняних ТЕС нормі 380 г у.п. на 

отримання 1 кВт.год,з однієї тонни умовного палива 

можна виробити 2632 кВт.год, що відповідає 323 кг у.п. Із 

діаграми (рис. 1) видно, що є ряд точок, розташованих 

вище лінії середнього випуску електроенергії на ТЕС. Це 

шахти, функціонування яких енергетично не виправдано, 

бо вони споживають на видобуток вугілля більше ресурсів, 

ніж з цього палива можна виробити. В Україні, якщо навіть 

не враховувати шахт так званої третьої групи (переданих 

на закриття), та шахт, що входять у групу коксівного 

призначення, таких є понад двох десятків. 

 

Рис. 1. Ефективність шахт енергетичного призначення за 

фактичними даними 
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Таким чином, у вітчизняній вугільній галузі є шахти 

прибуткові, які вважаються економічно ефективними, і 

шахти, що є абсолютно неефективними, бо вони не 

відповідають своєї місії: замість того, щоб бути потужними 

нетто-постачальниками енергоресурсів макроекономіці, 

вони є нетто-споживачами таких.  

Але більшість вітчизняних рентабельних шахт є умовно-

ефективними. В Україні навіть підприємства з 

рентабельністю 10% працюють нестабільно і це змушує 

управлінців весь час вибирати між підвищенням зарплати 

шахтарям на збиток розвитку виробництва, або стримувати 

зростання оплати праці на користь збереження обсягів 

видобутку вугілля [16]. Щоб мати можливості для 

розширеного відтворення українській шахті потрібна 

рентабельність не менше 16%. Таким рідкісним прикладом 

є "Должанська-Капітальна", одна з найкращих шахт 

державного сектора. Але стійко ефективною шахта в 

умовах Донбасу стає тільки при рентабельності в 30%. За 

підсумками 2011 р. рентабельність флагмана української 

вугільної промисловості, ш/у "Покровське", не перевищила 

12%, а в компаніях "Ровенькиантрацит" і 

"Свердловантрацит", відповідно, 5 і 3%. Із такими 

показниками мова не може йти ані про сталий розвиток, ані 

про гідне соціальне забезпечення працівників.  

Споживання вугілля тепловою енергетикою за 

прогнозами до 2030 р. знизиться на третину з 49 млн т до 

32 млн т [17], але, незважаючи на низьку в цілому 

ефективність шахт, що належать до державного сектору і 

видобувають вугілля в сегменті енергетичного 

призначення, національна енергетика не зможе обійтися 

без їх продукції. За такими обставинами виникає уявлення, 

що держава має продовжувати бюджетну підтримку таких 

вугільних підприємств. 
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Важливим є те, що приватизація шахт не є запорукою їх 

ефективності. У Російській Федерації, наприклад, вугільна 

промисловість є повністю приватною, проте навіть 

приватні вугільні підприємства, на родовищах що суттєво 

багатіші за українські, відмовляють собі у повноцінному 

розвитку. Провітрювання і розтин запасів йде за 

тимчасовими схемами – в уклонних полях. Проходка 

стволів і проведення капітальних виробок сильно відстає 

від вимог технології. Бізнес не в змозі здійснювати 

довгострокові капіталовкладення і коштовні заходи з 

техніки безпеки, тієї ж дегазації. Держава і в Росії змушена 

підтримувати приватний вуглевидобуток. Починаючи з 

2005 р. діє механізм відшкодування частини витрат на 

сплату відсотків по кредитах, узятим організаціями для 

реалізації інвестиційних проектів. У 2011 р. вступила в дію 

програма відшкодування відсоткових платежів по 

кредитах, зокрема, отриманих на строк до п'яти років з 

метою придбання обладнання та приладів, що 

забезпечують безпечне ведення гірничих робіт, систем 

контролю та аварійного оповіщення [18]. 

Таким чином, видобування вугілля, навіть на багатих 

родовищах, стає в більшості своєї промислом економічно 

ризиковим. 

Якщо постачальники вугільних ринків є потужними та з 

великими мобілізаційними резервами, а самі ринки 

конкурентними, то відхід з арени слабких суб’єктів є 

тільки на користь загальній справі. Але реальна ситуація 

інша. Зовнішніми ринками обертається лише 15% 

загального обсягу світового видобутку вугілля, інше 

здобувається і споживається на місцях. Світовий ринок 

вугілля строго регламентований: азіатський 

(тихоокеанський) сегмент, з якого ресурс отримують 

японські, корейські, китайські, індійські і тайванські 

корпорації, обслуговують постачальники вугілля з 
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Австралії, Канади, Росії, меншою мірою – з ПАР; 

європейський (атлантичний) сегмент – експортери з ПАР, 

Колумбії, Венесуели, США, меншою мірою – Австралії. 

При цьому обороти продукції в азіатській частині вдвічі 

перевищують європейські. Ринки знаходяться під 

контролем 8-10 транснаціональних корпорацій, тобто 

являють собою олігополію. 

Таким чином, у вітчизняній енергетиці може скластися 

ситуація, яку Елінор Остром описує прикладом з 

господарем, якій прагне осушити болото під пасовище: він 

один несе великі витрати, а результатами користуються всі. 

За аналогією: є достатньо велика кількість компаній, що 

виробляють електроенергію з вугілля, і лише деякі з них зі 

збитками виробляють вугільну продукцію, щоб заповнити 

внутрішній ринок. Зараз таку місію бере на себе держава, 

саме вона є тим хрестоматійним господарем, що прагне 

самотужки осушити болото. І їй (державі) таке ярмо вже не 

по силах. 

Дилема, Е. Остром подає її як соціальну, полягає в тому, 

що декілька суб’єктів стоять перед вибором, чи брати 

участь у наданні якогось спільного блага (що вимагає від 

кожного з них певних витрат), чи ні. При цьому кожен 

суб’єкт зіштовхується зі спокусою перейти з підмножини 

учасників до підмножини ухильників. Хоча при скороченні 

числа учасників обсяг кооперативного виграшу, що 

дістанеться ухильнику, зменшується, одночасно він 

позбавляється від витрат, пов'язаних з участю у наданні 

спільного блага. Внаслідок цього виграші учасників, що 

кооперуються, виявляються меншими виграшів 

ухильників. Оскільки ухильниками захочуть стати усі, 

спільне благо взагалі вироблятися не буде. У перекладі на 

тематику, що розглядається, енергетики залишаться без 

палива і надання блага, яким є електроенергія, буде 

зупинено. 
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Дилема, що виникає, замикає акторів у «поганій» 

рівновазі: спільне благо не виробляється, хоча кожному 

було б вигідніше, щоб воно вироблялося [9, с. 16]. 

Теоретично виходом з ситуації могло б стати 

переформатування, яке усувало б стимули до «безбілетної» 

поведінки і робило б кооперативну стратегію домінуючою 

для всіх учасників – правила, за якими збитки з 

вугледобування розкладалися б межи всіма учасниками. 

Однак розробка і встановлення нових правил гри – дуже 

дорога справа. При спробі ввести їх [правила] суб’єкти 

зіткнулися б з дилемою другого порядку: кожен волів би 

залишитися в стороні, переклавши всі витрати, пов'язані зі 

зміною правил, на інших. Але навіть якщо б їм вдалося 

якимось чином домовитися про введення нових правил, їх 

тут же чекала б дилема третього порядку. Контроль за 

дотриманням правил, виявлення та покарання порушників 

також вимагають значних витрат. Кожен волів би стати 

ухильником з тим, щоб ці витрати несли інші. Провал з 

вирішення дилеми третього порядку зумовлює провал з 

вирішення дилеми другого порядку; провал при вирішенні 

дилеми другого порядку зумовлює провал з вирішення 

дилеми першого порядку; провал при вирішенні дилеми 

першого порядку буде означати, що індивіди приречені на 

«погану» рівновагу з нульовим обсягом надання спільного 

блага [19, p. 117]. 

Ідеальна система сприяння вугільній промисловості, як 

здається, має бути такою, щоб споживачі енергоресурсів, 

агентами яких є підприємства з генерації електроенергії, не 

воліли б стати «безбілетниками», ухильниками від 

процесів перетворення вугільної галузі. Це ж справедливо і 

для металургів та споживачів їх продукції. Певним чином, 

підйом та стале функціонування національної вугільної 

галузі має стати справою загальнонародною… Але, як 

відомо із стандартних моделей раціонального вибору: «… 
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добровільна самоорганізація щодо надання суспільних благ 

або управління ресурсами загального користування 

являється практично невірогідною» [20, p. 150]. 

Усе це обумовлює існування державного інституту 

дотування вугільних підприємств, який в реальності є 

таким же набором з трьох дилем. Невипадково, що існуюча 

система державної підтримки вугільної галузі 

перетворилася на «чорну дірку» національної економіки 

[2]. 

Але, як свідчать отримані Е. Остром результати, а 

фокусом її наукових інтересів є соціальні дилеми, що 

виникають з приводу ресурсів загального користування 

(common-pool resources, або, за абревіатурою, – CPR) – 

справа не настільки безнадійна. 

Під CPR завжди розуміють ліси, пасовища, водойми, 

мисливські угіддя, зони рибної ловлі, іригаційні системи і 

т.п., які можуть спільно використовуватися тими чи 

іншими групами і від відтворення яких протягом століть 

прямо залежало виживання різних людських спільнот. 

Ніколи ніхто не поширював поняття CPR, ні не на поклади 

вугілля,– це було б природним, якщо не тривіальним,– а на 

бюджетну систему дотацій і субсидій вугільних 

підприємств. 

CPR близькі до приватних благ тим, що, наприклад, чим 

більше води забирає фермер, чиї лани знаходяться на 

початку іригаційної системи, тим менше води залишається 

фермеру, який знаходиться в її кінці. Звідси з’являється 

проблема надвикористання: поки риба знаходиться в озері, 

вона залишається спільною, але як тільки я її виловив, вона 

стає «моєю» [9, с. 19]. Так і з державною підтримкою: 

шахти-«мазунчики» отримують свою частку, як ті 

фермери, чиї лани знаходяться на початку роздачі води, а 

кінцевим вже зовсім не хватає. 
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До Е. Остром панувало уявлення, що спільне 

використання ресурсів неминуче призводити до їх 

виснаження і зникнення, бо через розбіжності між 

приватними і суспільними вигодами, приватними і 

суспільними витратами неминуче виникнуть істотні 

негативні екстерналії, бо, з одного боку, такі ресурси 

заохочують до поведінки, вигоди від якої дістаються 

комусь одному, а витрати розподіляються серед багатьох; з 

іншого боку, вони повинні підривати стимули до 

прийняття рішень, витрати яких лягають на когось одного, 

а вигоди діляться серед багатьох (приклад з осушенням 

болотистого лугу). Боротьба на випередження, в яку 

втягуються користувачі CPR, неминуче має вести до 

нещадної експлуатації і швидкого виснаження ресурсів 

загального використання. Так і з держпідтримкою: як 

показує практика, її обсяги стрімко зростають без істотного 

збільшення видобутку вугілля. «Трагедія 

загальнодоступності» (tragedy of commons), за 

термінологією біолога Р. Хардіна є невідворотною. Потуги 

до поліпшення ситуації марні, бо економічна логіка 

ставить ресурси, доступ до яких не обмежений, на межу 

зникнення. «Руйнування – ось доля, назустріч якій в 

суспільстві, що підтримує свободу користування 

загальними ресурсами, спрямовується все через 

переслідування кожним своєї власної максимальної 

вигоди» [21, p. 1244]. Так і з держпідтримкою: у вугільній 

галузі багато збиткових державних шахт і потреби у всіх 

необмежні. 

За теорією «трагедія загальнодоступності» пояснюється 

відсутністю чітко специфікованих і надійно захищених 

прав власності. Вважається, що при їх чіткій специфікації 

всі витрати, пов'язані з використанням CPR, падали б 

тільки на їх безпосередніх власників, у яких, таким чином, 

з'явилася б зацікавленість у тому, щоб уникати 
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надексплуатації належних їм ресурсів і підтримувати 

інвестиції в них на належному рівні. Звідси виникло і 

утвердилось уявлення, що уникнути трагедії 

загальнодоступності можна тільки двома способами – 

передачею CPR або в державну або приватну власність: 

«Ресурс, відкритий для всіх, ні для кого не становить 

цінності, тому що той, хто виявиться настільки дурний, що 

стане чекати найкращого часу для його використання, 

виявить, що він уже присвоєний іншим... Виробничий 

фактор, який фігурує в ділових розрахунках тих, хто ним 

користується, не може бути джерелом доходу, бо не має 

ніякої цінності» [9, c. 20]. 

Наукова революція, заподіяна Е. Остром, це висновки з 

узагальнень сотень різноманітних case studies (практичних 

прикладів), присвячених опису і вивченню практики 

управління ресурсами, що знаходяться у загальному 

користуванні. Всупереч очікуванням картина, що 

відкрилася їй, мала дуже мало спільного з уявленнями, які 

домінували в соціальних дисциплінах і використовувалися 

як керівництво до дії урядами майже всіх країн світу.  

Форма власності не має вирішальної ролі – залежно від 

конкретних обставин самим кращим правовим режимом 

для CPR може бути і приватна, і державна, і колективна 

(комунальна) власність, а також режим відкритого доступу 

(фактично відсутність власності).  

Е. Остром виявила безліч прикладів, коли ресурс міг 

століттями перебувати у спільному користуванні членів 

будь-яких співтовариств без найменших ознак виснаження 

та деградації. Виявилося, що індивіди далеко не так 

безпорадні у вирішенні проблем використання CPR, як це 

передбачає метафора «трагедія загальнодоступності», і 

демонструють неабияку винахідливість щодо створення 

локальних систем та управління ними. Все це абсолютно 

не вписується в ортодоксальні уявлення про ресурси, що 
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знаходяться в загальному користуванні. Найголовнішим є 

те, що всупереч усталеним теоретичним прогнозам 

індивіди мають разюче високу здатність до самоорганізації 

і самоврядування; у більшості випадків локальні спільноти 

виявляються в змозі власними силами, без усякого 

втручання ззовні успішно справлятися з проблемою 

колективної дії. Вони здатні не тільки досягати згоди при 

розробці і встановленні єдиних правил доступу до спільних 

ресурсів, але і виявляють готовність брати активну участь 

потім в моніторингу за дотриманням цих правил і 

накладення санкцій на порушників. Дуже важливо, що 

ефективність правил спільного використання CPR, які 

формуються самими користувачами, виявляється зазвичай 

досить високою. За їх допомогою багатьом локальним 

спільнотам вдавалося протягом століть і навіть тисячоліть 

успішно уникати небезпеки надексплуатації ресурсів, від 

збереження і сталого відтворення яких залежало їх 

виживання. Більш того, спроби урядів багатьох країн 

(особливо тих, що розвиваються) замінити ці старі 

«архаїчні» інститути більш сучасними системами 

користування CPR, вирощеними за останнім словом 

інженерної і управлінської думки, у більшості випадків 

призводили до зворотних результатів. Існує багато 

прикладів, коли після впровадження «просунутих» правил 

ресурси, які стабільно відтворювалися протягом століть, 

починали швидко деградувати і опинялися на межі 

зникнення. Іншими словами, інститути самоорганізації і 

самоврядування, які тривалий час, експериментальним 

шляхом, методом проб і помилок формували самі 

користувачі ресурсів, демонстрували більш високу 

ефективність, ніж державне регулювання, яке, за задумом 

урядів і обслуговуючих їх експертів, вводилося для 

запобігання «трагедії загальнодоступності». Це часто 

обумовлено тим, що сформовані самими користувачами 
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системи доступу до CPR зазвичай враховують такі деталі їх 

навколишнього середовища, які для урядових чиновників 

недосяжні. Таким чином, важлива перевага локальних 

систем перед централізованим державним регулюванням 

полягає в тому, що при їх побудові використовуються 

неявні знання, які навіть часто не піддаються вербалізації, 

бо набуваються тільки в процесі нагромадження 

практичного досвіду. У деяких випадках спроби вирішення 

проблеми CPR силами самих користувачів терплять крах і 

тоді події дійсно починали розвиватися за сценарієм 

«трагедії загальнодоступності». 

Найвідоміше дослідження Е. Остром було проведено в 

Непалі. То була спроба оцінити порівняльну ефективність 

іригаційних систем, що створені і підтримуються самими 

селянами, і іригаційних систем, побудованих і 

регульованих державою. Отримані результати виявилися 

вражаючими і не піддавалися інтуїтивній логіці. 

З'ясувалося, що системи першого типу в середньому 

знаходяться в кращому стані, забезпечують селян великою 

кількістю води і сприяють більш високій продуктивності 

сільськогосподарського виробництва, ніж системи другого 

типу. Крім того, традиції, за якими самі селяни керують 

іригаційними системами, сприймаються ними як більш 

справедливі, ніж ті правила, якими користаються агенти 

держави. У результаті примітивні споруди з колод, каміння 

та глини забезпечують в середньому набагато кращі 

результати, ніж новітні споруди із залізобетону, що 

фінансовані урядами, або міжнародними організаціями-

донорами і створені за проектами професійних 

інжинірингових фірм. Висновок Е. Остром однозначний: 

на відміну від правил, що вводяться зверху державою, 

правила, які розробляються самими селянами, спрямовані 

на компенсацію негативних стимулів, з якими їм 
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доводиться стикатися у цьому специфічному природному 

та культурному середовищі, де протікає їх діяльність. 

Контраргументи Е. Остром, які вона отримала за 

узагальненням практичних прикладів, є цікавими у справі 

реформування вугільної промисловості. Є підстави 

вважати, що прямі стосунки вугільників і енергетиків 

(вугільників і металургів) за інститутом економічних 

мереж будуть більш ефективними, ніж централізована 

система державної підтримки. Доцільно виходити зі схеми, 

що енергетики здатні генерувати необхідні для 

інноваційного розвитку конкретних шахт (які знаходяться 

в паливній базі ТЕС) фінансові ресурси, а розподіл 

вугільниками отриманих фінансових потоків має 

здійснюватися за правилами, які розробляються самими 

менеджерами шахт, що складають споріднену з ТЕС 

групу – на кшталт тих селян, що безпосередньо 

перебувають у середовищі, де протікає їх діяльність. 

Є сенс на базі кластеру шахт і залежній від нього 

енергетичної компанії здійснити експеримент з 

відпрацювання механізму ефективного господарювання у 

паливно-енергетичній сфері. Формування паливної бази 

електростанцій має йти шляхом відбору саме тих шахт, які 

дійсно потрібні енергетикам, а не нав’язані їм зверху. 

Апріорно такий устрій може здатися дещо надуманим, 

навіть утопічним, але… Японія через аварію на АЕС 

Фукусіма була змушена розконсервувати вугільну 

електростанцію. Потрібне вугілля. Найближче і 

найдешевше джерело цього ресурсу – о. Сахалін, де 

родовища розробляють російські компанії. Є виробництва 

кар’єрного і шахтного типів. Собівартість на деяких 

шахтах більша за експортну ціну. На запитання японської 

делегації з великої компанії JFE Techno Research щодо 

можливості збільшення видобутку вугілля на перспективу 

представник обласного міністерства з енергетики і ЖКГ 
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дав виразну відповідь: «Усі бажають видобувати вугілля 

відкритим способом, з причини того, що видобуток вугілля 

підземним способом потребує великих фінансових витрат. 

Для цього [збільшення обсягів видобування] необхідно 

будівництво шахт. Бажаючих до того поки немає. Ставайте 

інвесторами, і у вас буде вугілля" [22]. Відповідь саме в 

ключі наданих пропозицій: потрібне вугілля – вкладайте 

гроші і такі, щоб компанії, які його видобуватимуть, були 

ефективними. 

Економічна теорія розрізняє такі основні форми 

взаємовідносин господарюючих суб’єктів (здійснення 

трансакцій): ринок, ієрархія, гібрид [23]. Найвиразнішим 

видом ієрархій є оперативні холдинги (особливо 

вертикально інтегровані), гібридних форм – економічні 

мережі, тобто структури, що виникають у випадках дво- і 

багатосторонній залежності учасників угод, «… коли ця 

залежність уже породжує потребу в тісній координації, але 

ще недостатня для цілковитої інтеграції» [24, с. 410]. 

Прагнення перетворити вітчизняну вугільну промисловість 

на ринкову через панування вертикально-інтегрованих 

структур і наявність державного сектору, що перебуває під 

централізованим управлінням призвели до загалом 

неринкового господарства. Лише декілька шахт працюють 

як ринкові підприємства. За умовами сьогодення 

актуальним для шахт державного сектору і недержавних 

самостійних шахт є саме інститут мереж. В умовах, що 

склалися ринок не забезпечить стійкої ефективності 

господарювання на шахтах, про це, наприклад, непрямо 

сказано в роботі А.С. Гальчинського, яка присвячена 

конвергентним ринкам [25].  

Український практиці, на відміну від взаємовідносин 

вугільників зі споживачами в країнах з ефективним 

господарюванням, паливно-енергетичні мережі не 

властиві. Застосування таких гнучких форм обумовлено 
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складністю виробничих, транспортних і комерційних умов. 

Як показав П. Джосков [26], у США терміни контрактів на 

постачання вугілля у Західних штатах, де вугілля більш 

неоднорідне, шахти крупніші, відстань більша і немає 

альтернатив у транспортуванні, в середньому на 11 років 

триваліші, ніж у штатах на Сході, де вугілля є більш 

однорідним за якістю, шахти дрібнішими, відстані до ТЕС 

меншими і є вибір щодо шляхів і способів 

транспортування. Більш специфічні активи потребують 

більшого терміну контрактів: постачальники і споживачі 

намагаються триматися тісніше один одного, формують 

економічні мережі; невизначеність умов угод веде до 

зменшення термінів, до більш виражених ринкових 

стосунків. 

Може виникнути щодо вибору для підвищення 

ефективності господарювання у вугільній промисловості 

економічних мереж, а не ієрархій. Це обумовлено тим, що 

вертикально-інтегровані структури є заручниками наявних 

у них активів. Сформовані на початку 2000-х років 

українськими і російськими металургами компанії повного 

циклу були виправданим кроком у період зростання цін на 

сортамент і сировину для його виробництва. Проте в 

умовах падіння цін більшість таких холдингів чекає 

серйозна реструктуризація. Показовим є розвиток ситуації 

з російськими корпораціями, насамперед «Мечел», 

холдингу, що володіє контрольними пакетами акцій 

металургійних, вугледобувних енергетичних компаній і 

морських портів, розташованих в 11 регіонах Росії, США, 

Литві, Україні, світового лідера за обсягом виробництва 

концентрату коксівного вугілля, другого в світі власника 

запасів коксівного вугілля. Придбання і спроба активного 

освоєння Ельгінского родовища поставила на грань 

банкрутства не тільки вугільний, а й металургійний бізнес 

групи. Те ж трапилося і з корпорацією «Северсталь» – 
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продаж всього північноамериканського вугільного бізнесу, 

може повернути не більше 40% коштів, інвестованих у 

нього кількома роками раніше, але навіть на це доводиться 

йти для порятунку холдингу. Світовий ринок чорної 

металургії має до 500 млн тонн надлишкових 

потужностей – результат бурхливого розвитку металургії у 

перше десятиліття нинішнього століття [27]. Але криза 

торкнулася і сфери енергетичного вугілля – позначився 

вплив сланцевого газу – ціни на тверде паливо різко впали, 

що змусило українську корпорацію СКМ шукати покупця 

на відносно нещодавно придбані нею шахти компанії UCC 

в Аппалачському басейні (США). У 2012 р. за ринковою 

кон'юнктурою корпорація була змушена зменшити обсяг 

видобутку енергетичного вугілля в 4 рази – до 507 тис. т 

(на 1,5 млн т), а в 2013 р. і зовсім припинити активність, 

що стало причиною масових звільнень персоналу (тільки за 

2012 р. було звільнено 325 працівників, тобто, кожен 

п'ятий працівник американської компанії) [28]. 

Ситуація з холдингами не є випадковою. Деструктивні 

процеси, що відбуваються з вертикально-інтегрованими 

комплексами, обумовлені змінами парадигм. «Нова 

парадигма економічного розвитку, методологічні принципи 

якої ми прагнемо обґрунтувати, – це складова теорії 

прогресуючої дематеріалізації економічного простору. 

Мова йде не про механічне заперечення (за чиїмось 

проектом) економіки в її канонічному, тобто виключно 

матеріальному контексті. Суть проблеми полягає в іншому: 

відповідна економіка переросла себе; вона досягла (у своїй 

потенції) такого рівня досконалості, коли втрачається сенс 

її подальшого розвитку на існуючій основі» [8, с. 9]. 

Не повинно й бути ілюзій стосовно мереж, що мають 

поєднати вугільників і енергетиків (металургів). То не 

аварійний вихід зі скрутного становища у вугільній 
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промисловості. Шахтний фонд у сучасній кількості 

об’єктів видобування не зберегти, і робити цього не треба: 

недоцільно. 

Щодо перших кроків перетворень у вугільній 

промисловості України, є сенс поставити експеримент з 

організацією системи держпідтримки як інституту 

ефективної СРR: протягом обумовленого терміну, 

наприклад, 5 років, певній групі шахт виділяти наперед 

обумовлені транші бюджетних коштів (у необхідному для 

їх діяльності обсязі, а не усіченому, як зазвичай) і надавати 

керівникам цих шахт можливість самим розподіляти їх за 

критеріями максимально економічно ефективного розвитку 

групи. 

Але у контексті створення мереж, або прямого 

реформування системи надання держпідтримки неминуче 

виникне питання про шахти, які виявляться непотрібними 

енергетикам, або металургам – питання реструктуризації 

галузі.  

Політика має бути така. Передусім треба послідовно й 

неухильно виводити з експлуатації найбільш збиткові 

шахти, у першу чергу – з числа зруйнованих і затоплених 

внаслідок збройного 2014 р. протистояння на Донбасі, які 

потребують значних витрат на відновлення, а в 

подальшому – значних дотацій. За орієнтовними 

експертними оцінками – це 50-60 шахт. Але одночасне 

закриття такої кількості шахт є проблематичним з різних 

міркувань: соціальних, енергетичної безпеки країни, 

фінансових можливостей. Цей процес має зайняти 7-10 

років. 

Частину (приблизно половину) зазначених шахт 

доцільно перевести у режим консервації: одні з них з 

перетворенням на водовідкачувальні станції – у разі 

потреби за гідрогеологічними висновками, другі – з метою 

тимчасового заощадження коштів на їх ліквідацію, треті – 
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для збереження можливості подальшої реконструкції з 

виведенням на беззбиткову роботу. 

Існуючі державні унітарні вугледобувні підприємства 

слід корпоратизувати з наданням шахтам у їх складі 

статусу дочірніх підприємств. Така реорганізація має 

підвищити економічну самостійність та відповідальність 

підприємств і водночас спростити процедури їх 

подальшого можливого роздержавлення. 

Необхідно продовжити роздержавлення вугільної 

промисловості шляхом приватизації або передачі в 

концесію чи оренду державних вугледобувних 

підприємств. При цьому слід відмовитися від 

«кампанійщини» і здійснювати ці процеси в міру попиту, 

удосконаливши існуючу нормативно-правову базу. 

Радикальна модернізація вугільної промисловості буде 

пов’язана, безумовно, зі значним скороченням зайнятого в 

галузі персоналу. Необхідно удосконалити діюче 

законодавство щодо соціального захисту працівників, що 

вивільняються, з урахуванням досвіду Німеччини, 

Великобританії, Польщі, та розробити і реалізувати дієві 

заходи щодо створення нових робочих місць у депресивних 

шахтарських регіонах з використанням державних і 

приватних інвестиційних ресурсів. 

Таким чином, для підвищення ефективності 

господарювання у вугільній промисловості України, по-

крупному, доцільно запропонувати інститути 

самоврядування стосунків між вугільниками і 

енергетиками (металургами) за формою економічних 

мереж. На період існування підтримки вугільних 

підприємств за кошти державного бюджету, є сенс 

розглядати фінансові потоки як ресурси загального 

користування (за концепцією Е. Остром) і розподіляти їх 

на низовому рівні спільними зусиллями керівників шахт, 

що отримують дотації та субсидії. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ МІКРОРІВНЯ (НА 

ПРИКЛАДІ ВЕДЕННЯ ОЧИСНИХ РОБІТ) 

Найбільшим добутком американського вченого 

Дж. Бейна [11], який за версією М. Блауга є одним із 100 

найвідоміших економістів після Дж.М. Кейнса, вважають 

обґрунтування мінімально ефективного випуску або 

масштабу МЕВ (оригінальна назва "minimum efficient 

scale", MES) [29]. 

Поняття МЕВ являє собою обсяг випуску якоїсь фірми 

(групи фірм або галузі), за яким довгострокові середні 

витрати ("Long Run Costs Of Production" – LRAC) 

припиняють знижуватися. Тобто це такий обсяг випуску, 

при якому позитивна віддача від масштабу стає постійною 

або спадною і фірма досягає мінімального рівня 

довгострокових середніх витрат. 

В умовах незмінного попиту в галузі може ефективно 

функціонувати тим менша кількість підприємств, чим 

більше МЕВ. 

Розвиток шахти протягом тривалого періоду можна 

пояснити наступним умовним прикладом (рис. 2). На 

діаграмі по осі ординат відкладено середні повні витрати 

(АТС). 

 
Рис. 2. Зміна довгострокових середніх витрат по шахті 

відповідно до кількості очисних вибоїв 
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Нехай спочатку функціонування підприємства 

відбувається з одним очисним вибоєм (крива АС1). 

Досягнення деякого обсягу видобутку співпадає з 

мінімумом середніх повних витрат, а подальше 

нарощування очисних робіт призводить до зменшення 

економічної ефективності. 

Тому в ситуації, що відповідає точці мінімуму першої U-

подібної кривої, має сенс ввести другу лаву. Робота шахти 

з двома вибоями, чому відповідає графік АС2, дозволяє ще 

більше знизити загальні витрати по шахті і обґрунтовує 

доцільність введення в експлуатацію третьої лави на їх 

мінімумі. Але на цьому економія від масштабу 

вичерпується і перетворюється на дисекономію. Введення 

в дію четвертої лави (АС4) не має комерційного сенсу. 

Таким чином, у розглянутій ситуації МЕВ – це видобуток 

вугілля по шахті при експлуатації трьох лав, коли 

досягається найменше по підприємству значення середніх 

повних витрат. 

Головним, а то й єдиним джерелом доходу по шахті є 

очисні роботи. Тому британський експерт з вугільного 

видобування Пітер Макіналлі, який ретельно вивчав роботу 

російської і української вугільних галузей, наполягав на 

тому, що "вугілля, видобуток і продаж якого не можуть 

принести прибуток, повинне залишатися під землею", а 

"лава не має відпрацьовуватися, якщо вона не здатна 

забезпечити прибуток" [30, с. 50]. 

Форсування очисних робіт може призвести до 

зворотного ефекту: замість підвищення ефективності вона 

піде на спад. До речі, авторами роботи [31, с. 86-95] 

емпірично встановлено, що в 2003-2004 рр. видобуток 

вугілля по шахті "Краснолиманська" (вугільна компанія 

"Шахта Краснолиманська"), як правило, перевищував 

оптимальний обсяг, що становить 195 тис. т/міс., компанія 

ВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" мала недостатні 
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обсяги виробництва – прибуток мав бути більшим з 

виходом на режим близько 205 тис. т/міс., і тільки на шахті 

"Красноармійська-Західна" № 1 виробниче навантаження 

виявилося близьким до оптимуму (580 тис. т/міс.). 

Вугільна промисловість України не має інституту 

аналізу ефективності експлуатації очисних вибоїв: просто 

не існує обліку витрат матеріалів, заробітної плати, 

електроенергії та ін. по кожній лаві. Хоча, як було вище 

зауважено, більшість шахт не має жодного іншого доходу 

ніж реалізація вугілля, який дають лави. Якщо лава працює 

неефективно, вона, замість того, щоб підвищувати 

рентабельність, наносить збитки. Аналіз за методом 

Дж. Бейна, як здається, був би не зайвим для вітчизняних 

підприємств, і не тільки для них. 

"Немає сумнівів, як вважають німецькі ідеологи, що 

позитивний розвиток у майбутньому можливий тільки при 

подальшому зниженні питомих витрат на розробку 

[родовищ], отже, при стійкому підвищенні продуктивності 

праці на очисних і підготовчих роботах і на транспортних 

ділянках шахт. Цей розвиток, наприклад, відносно 

підвищення навантаження на довгі очисні вибої, має бути 

випереджальним" [32, с. 33]. 

Думка про стратегічну важливість інноваційного 

розвитку у вугільній промисловості, про необхідність 

випереджального підйому рівня очисних робіт, що 

висловлена директором відділу нової техніки німецького 

концерну ДСК, виявилася надзвичайно актуальною й для 

української вугільної промисловості. 

Розуміння недоцільності використання застарілого 

обладнання в ринкових умовах породило на початку 

століття процеси модернізації вітчизняного парку 

видобувної і прохідницької техніки [33]. Нові розробки 

давали підстави вважати, що "щорічне введення в 
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експлуатацію 15-20 комплексів дозволить за 3-4 роки 

здійснити найсміливіщі завдання розвитку галузі" [34]. 

Однак розпочата протягом 2004-2008 рр. потужна 

кампанія технічного переоснащення галузі за державні 

кошти не дала очікуваних економічних і виробничих 

результатів, хоча шахти поповнилися значною кількістю 

очисних комплексів і прохідницьких комбайнів нового 

технічного рівня. У 2011 р. середньодобове по галузі 

навантаження на лаву склало 724 т, що в чотири рази 

менше середніх показників російських шахт [35] і у 

дванадцять разів, чим німецьких. 

За оцінками М.В. Гордіенко (ДонНТУ), зробленими на 

початковому етапі впровадження нових комплексів, 

інноваційні зразки в умовах вугільних пластів потужністю 

понад 1,2 м не показали принципових переваг перед 

технікою попереднього покоління [36].  

Показово, що найбільшого розквіту українське 

вуглевидобування отримало за умов екстенсивного 

розвитку при великій кількості лав, які в більшості своїй не 

мали комплексної механізації, тобто були оснащені 

примітивною технікою (1976 р.: 218 млн т; середня місячна 

продуктивність 43 т/люд.), а сучасна практика 

інтенсифікації – у рази менша кількість вибоїв і у два рази 

менша місячна продуктивність – 21 т/люд. 

У Німеччині на пластах потужністю до 1,6 м, як 

правило, застосовували стругові установки, на пластах 

більше 2,0 м – видобувні комбайни. У діапазоні 

потужностей від 1,6 до 2,0 м можна було зустріти як 

струги, так і комбайни. У 1999 р. серед 26 вибоїв було 6 

комбайнових лав: по одній на шахтах "Лоберг", "Августа 

Вікторія", "Полсум/Хуго" і три – на шахті "Вальсум". У 

жовтні 2002 р. на об'єднаній шахті "Августа Вікторія / 

Блюменталь" встановлено рекорд видобутку – 20000 

(двадцять тисяч) т/добу по рядовому вугіллю при довжині 
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лави 435 м [37]. Збільшення довжини лави – головний 

концептуальний момент розвитку вуглевидобутку. Якщо, 

розроблюючи наприкінці ХХ століття проект шахти 

майбутнього, ідеологи німецької вуглевидобутку 

планували п'ять видобувних ділянок з довжиною лави 

300 м і середнім навантаженням на лаву 3000 т/добу за 

товарним вугіллям (приблизно 6000 т/добу. у перерахунку 

на рядове вугілля), то в проекті "Шахта 2012" була 

закладена експлуатація лише двох вибоїв, але з довжиною 

лав по 450-500 м, що передбачало навантаження на лаву 

7500 т/добу. за товарним вугілля [37, с. 49-50]. Але в 

2004 р. сталася подія, яку фахівці класифікували як 

інноваційний прорив – отримала перше застосування 

стругова установка типу GH 42 фірми ДБТ (Люнен) [38, 

с. 33], яка має регульований привід 2х800 кВт, що вдвічі 

перевищує параметри існуючих машин. Потужність 

скребкового конвеєра – 2х1000 кВт. Загальна 

енергоозброєність забою понад 3,6 МВт дозволяє 

видобувати понад 10000 т товарного вугілля на добу. 

Установка інтегрована в загальну автоматизовану систему 

механізованих кріплень лави завдовжки 350-400 м. 

Керівники української вугільної галузі щиро освоюють 

німецький досвід і не завжди пам’ятають про те, що це 

досвід економічних невдатників. Маючи високу 

технологічну і технічну міць, взірцево дисципліновані і 

кваліфіковані кадри, Німеччина прийшла до повного 

згортання видобутку вугілля. Можливо це є результатом 

того, що високопродуктивна техніка автоматично задає 

високі показники навантаження на вибій і тим 

унеможливлює регулювання видобутку шахти за МЕВ: 

обсяги видобутку «проскакують» точку, де витрати з 

експлуатації лави мінімальні і далі зменшення економічної 

ефективності роботи вибою йде по наростаючий.  
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Крім того, збільшення обсягів видобування вугілля це 

ще й нелінійне збільшення навантаження на транспортно-

технологічні лінії шахти, на системи вентиляції та ін. 

Тобто, погоня за технічною і технологічною ефективністю, 

як це не парадоксально, може обернутися зниженням 

економічної ефективності і рентабельності роботи шахти. 

Таким чином, для підвищення ефективності 

господарювання по шахті є доцільним запропонувати 

впровадження у вугільній промисловості України 

інституту обліку ефективності експлуатації очисних вибоїв 

(по кожній лаві) та інституту оптимізації видобутку вугілля 

по лаві і по шахті. Це має увійти в звичай по кожному 

підприємству, щоб, як було наказано П. Макіналлі, 

неприбуткових лав не існувало. 
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ВИСНОВКИ 

Ефективність господарювання у вугільній 

промисловості є узагальненим підсумком використання 

факторів виробництва, якості і плідності їх поєднання. 

Вона відображає не тільки результативність виробничої 

діяльності самого підприємства, а ще й стійких 

взаємовідносин із зовнішнім середовищем, серед яких 

виконання зобов'язань, адаптивність, 

конкурентоспроможність, наявність негативних і 

позитивних екстерналій. До цього слід додати і потужну 

соціальну складову. Розглянуті в єдності економічний і 

соціальний аспекти утворюють поняття «соціально-

економічна ефективність», але нерідко економічні і 

соціальні цілі суперечать, а то і взаємовиключають одна 

одну. 

В роботі під вуглевидобувним підприємством 

розуміється шахта (шахти) з комплексною механізацією 

основних виробничих процесів, що оснащена технікою 

сучасного технічного рівня, з високим ступенем безпеки і 

санітарного забезпечення праці, персонал якого є 

захищеним у соціальному плані. 

Головну увагу в роботі приділено шахтам державного 

сектору, які в більшості своєї є збитковими, мають 

морально і фізично застарілі виробничі фонди, відносно 

низький рівень безпеки праці і заробітної плати. 

Виконані дослідження дозволяють зробити висновок 

про те, що ефективністю господарювання у вугільній 

промисловості є задоволення інтересів виробників і 

споживачів вугільної продукції, серед яких знаходяться 

енергетичні і металургійні компанії. 

Як свідчать результати досліджень лауреата премії 

пам'яті А. Нобеля з економіки Елінор Остром, вирішенням 

дилем з розвитку ситуацій, схожих з тими, що є у 
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вітчизняній вугільній галузі, можуть стати сформовані 

поміж енергетиками (металургами) і вугільниками 

економічні мережі. Утворення самих суб’єктів 

господарювання, а не централізованих галузевих 

(урядових) органів. 

Крім того, за мотивами праць Е. Остром, запропоновано 

розглядати систему державної підтримки як ресурсу 

спільного користування. Це є набуттям, що має новизну, і 

вирішенням дилеми ефективного використання коштів, що 

надаються вугільним підприємствам, є їх спільний 

розподіл керівниками збиткових шахт, які є споживачами 

обмеженого обсягу дотацій і субсидій. 

Із розряду інститутів мікрорівня запропоновано 

запровадити систему обліку результатів економічної 

діяльності підприємств не тільки по шахті, а ще й по 

кожному очисному вибою, та сформувати інститут 

оптимізації виробничої діяльності шахт за критерієм 

мінімально ефективного випуску, обґрунтованим 

Дж. Бейном. 
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