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ПЕРЕДМОВА 

Публічно-державне (державно-приватне) партнерство є 
окремою галуззю економічних знань, вивченню та поглибленню 
яких присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, 
як: В. Варнавський [1], О. Вінник [2], Дж. Делмон [3], М. Джер-
рард [4], І. Запатріна [5], І. Новікова [6], К. Хардкасл [7], П. Ши-
лепницький [8]. Окремо слід відзначити роботи Л. Алавердян 
[9], М. Гракової [10], О. Ілларіонова [11], Л. Кухна [12], у яких 
розглянуто проблематику вугледобувної промисловості. 

Кожній стадії розвитку національного господарства прита-
манні свої форми взаємодії держави і бізнесу. Як правило, дер-
жавно-приватні партнерства є найбільш актуальними на стадії 
освоєння нових родовищ і створення інфраструктури. Наступ-
ний підйом активності пов'язаний із необхідністю реанімації  
техніко-технологічних систем. Формула державно-приватного 
партнерства (ДПП), що позначається у світовій практиці ROT 
(rehabilitate-operate-transfer: віднови-експлуатуй-поверни), міс-
тить саме rehabilitate, що дослівно означає «реабілітацію» майже 
у «лікувальному» значенні поняття. Для бізнесу таке віднов-
лення має сенс, якщо в подальшому буде гарантовано прибуток. 
Нерозуміння даної закономірності, прагнення до максимально 
широкого впровадження схем державно-приватного партнерства 
призводить до низької ефективності взаємодій. Це може спричи-
нити профанацію ідеї або її загасання (нерозповсюдження). Так, 
українське галузеве міністерство, незважаючи на ризик виник-
нення великих соціальних проблем, розробляє плани реструкту-
ризації шахтного фонду, які зводяться передусім до закриття 
шахт, оскільки впровадження концесій після передачі ДТЕКу 
державних підприємств «Ровенькиантрацит» та «Свердлован-
трацит» продовження не має, і не тільки тому, що самі підприєм-
ства розташовані на непідконтрольній українській владі терито-
рії та у 2017 р. їх було «націоналізовано», але і тому, що безпо-
середньо Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України наразі не має планів щодо подальшого впровадження 
ДПП у свою практику.  
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Тема цієї монографії пов’язана з розвитком публічно-при-
ватного партнерства при модернізації вугільної промисловості та 
теплової енергетики на межі чергової промислової революції, 
яку переживає світова економіка. 

Технологічні революції є особливими моментами парадиг-
мальних зрушень, коли старі технологічні уклади ще необхідні, 
але вони відходять, а нове вже проявило себе, але ще не отримало 
належної підтримки бізнесу. Автори монографії висувають ідею 
про те, що ефективного партнерства держави та  бізнесу в сис-
темі єдиного паливно-енергетичного комплексу можна досягти 
тільки за рахунок комплексного охоплення галузей, які згасають 
та розвиваються. Наприклад, створення на державних шахтах 
акумуляторів енергії, необхідних для функціонування енерге-
тики на поновлюваних джерелах, насамперед сонячної та вітро-
вої. Тобто публічно-приватне партнерство має виступати своє- 
рідним парашутом для підприємств «падаючої» вугільної проми-
словості та старопромислових шахтарських регіонів, але одноча-
сно і бустером (катапультою) для найсучаснішої енергетики.  
Певним чином це збігається з думкою, висловленою в роботі [13, 
с. 8]: «Економічна суть реіндустріалізації (те, в чому ми фахівці, 
а не технологічна, в чому ми не дуже розбираємося) – це стиму-
лювання економічного зростання за рахунок державного бюдже-
ту з метою модернізації застарілих і появи нових галузей про- 
мисловості». У цьому і полягає новизна дослідницького підходу. 

Пропозиції щодо розвитку засобів публічно-приватного 
партнерства в основному стосуються індустріальних парків на 
базі підприємств вугільної промисловості, систем розподіленої 
генерації та ін., але поширюються і на такі сфери, як реструкту-
ризація шахтного фонду, організація збутової діяльності вугіль-
них підприємств, інноваційна діяльність та ін. 

Монографія призначена для науковців і практиків, управ-
лінців вугільної промисловості та енергетичного сектору, сту- 
дентів і викладачів вищих навчальних закладів. 

Дослідження виконано згідно з планом НДР Інституту еко-
номіки промисловості НАН України науковцями відділу про-
блем перспективного розвитку паливно-енергетичного ком- 
плексу. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ  
 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПУБЛІЧНО- 
 ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПАЛИВНО- 
 ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ 

Розвиток вітчизняної енергетики відбувається переважно 
на засадах державно-приватного партнерства [14], тобто, як сфо-
рмульовано в Законі України «Про державно-приватне партнер-
ство», через співробітництво державного та приватного секторів 
з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення інве-
стицій в економіку України [15]. 

1.1 Світова практика застосування публічно- 
 приватних партнерств 

Упродовж останніх років усе більше науковців та практи-
ків вивчають феномен, відомий у світі під назвою «публічно-
приватне партнерство». Різноманітність форм і сфер застосу-
вання партнерської взаємодії держави та бізнесу робить його уні-
версальним інструментом для вирішення державних завдань у 
пріоритетних сферах економіки та підвищення рівня конкурен-
тоспроможності країни, забезпечення сталого національного і 
регіонального зростання, формування інноваційної економіки.  

Існує безліч прикладів ефективної взаємодії державного та 
приватного секторів у процесі реалізації соціально-економічних 
завдань. Такі партнерства поширені у країнах Європейського Со-
юзу, Центральної та Латинської Америки, в Азії, Океанії, а також 
у Східній Європі та СНД. У ЄС, за оцінками European PPP 
Expertise Centre, у 2010-2015 рр. реалізовано 473 угоди з загаль-
ним обсягом фінансування понад 98 млрд євро [16; 17; 18; 19; 20; 
21] (рис. 1.1). 

Більшість проектів державно-приватного партнерства реа-
лізується у Великобританії, Туреччині, Франції, Німеччині, Іспа-
нії. Пріоритетними сферами ДПП у 2015 р. є: за обсягами фінан-
сування – транспортна інфраструктура (9 млрд євро, або близько 
60% від загальної ринкової вартості), за кількістю угод – освіта 
(15 угод, або 31% від загальної кількості). 
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Рисунок 1.1 – Кількість угод і обсяг інвестицій у державно-при-
ватне партнерство у 2010-2015 рр. 

 
Крім країн Європейського Союзу, найбільш активно фор-

ми ДПП практикуються у Латинській Америці й Азіатсько- 
Тихоокеанському регіоні (рис. 1.2). На ці регіони припадає понад 
третини всіх проектів ДПП і майже половина всіх інвестицій. Бі-
льша частина проектів ДПП реалізується у Китаї (18,7% угод та 
5,5% усіх світових інвестицій у проекти ДПП) та Індії (12,8% 
угод і 13,9% усіх світових інвестицій у проекти ДПП) [22]. У Ла-
тинській Америці найактивніше форми державно-приватного 
партнерства застосовуються у Бразилії – 11,6% угод і понад 21% 
усіх залучених інвестицій у ДПП, Мексиці – 3,7 та 5,7, Арген-
тині – 3,3 та 4,1% відповідно. Найменше проектів державно-при-
ватного партнерства реалізується в регіоні Близького Сходу  
і Північної Африки – 2,6% угод і 4,6% залучених інвестицій у 
ДПП. 

У загальному обсязі фінансування переважна частка спря-
мована на сфери телекомунікацій (43%) та енергетики (32%), а 
найменша – на природний газ (3,1%) та аеропорти (2,7%). За  
кількісним критерієм проекти ДПП найбільш інтенсивно реалі-
зуються у сфері енергетики (43%) – енергозбереження (рекон- 
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струкція існуючих мереж передавання електроенергії та підви- 
щення рівня надійності постачання електроенергії) й енергоефе-
ктивності (вживання заходів щодо поліпшення енергоефектив-
ності підприємств). 

 

 

Рисунок 1.2 – Кількість угод і обсяг інвестицій у державно-при-
ватне партнерство по регіонах з 1990 по 2015 р.  
(І півріччя) 

 
Слід відзначити, що практика застосування державно-при-

ватного партнерства стрімко поширюється в усіх регіонах світу 
та реалізується в різних сферах господарської діяльності. Секто-
ральна структура застосування проектів державно-приватного 
партнерства серед країн світу суттєво відрізняється. Кожна кра-
їна має свою, притаманну тільки їй, секторальну структуру за-
стосування державно-приватного партнерства. Однак простежу-
ється така закономірність: країни, які мають високий рівень 
життя, стабільні макроекономічні показники, високу продуктив-
ність праці, високі показники споживання ВВП на душу насе-
лення, при реалізації державно-приватного партнерства зосе- 
реджуються саме на об’єктах соціальної інфраструктури. Такі 
особливості вибору пріоритетних напрямів реалізації державно-
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приватного партнерства пов'язані зі стратегією розвитку розви-
нутих країн, де особлива увага приділяється забезпеченню умов 
для підвищення рівня життя громадян. У країнах, що розвива-
ються, та країнах із перехідною економікою пошук пріоритетних 
напрямів застосування ДПП триває. Провідними, безумовно, є 
транспортна галузь і житлово-комунальне господарство. Однак 
останнім часом у багатьох країнах серед пріоритетних сфер за-
стосування виокремлюють і вугільну галузь. Зведених статис- 
тичних даних, які б наочно демонстрували кількість проектів 
ДПП у даній галузі, немає. Серед країн, які мають на меті розви-
ток державно-приватного партнерства, країни з економікою, що 
розвивається, та з перехідною економікою. 

Наприклад, в Індії у 2016-2017 рр. у результаті реалізації 
механізму ДПП видобуток вугілля мав збільшитися на 60 млн т 
[23]. Концепція державно-приватного партнерства передбачає, 
що функції приватного партнера будуть значно ширшими, ніж у 
моделі «розробка – експлуатація» (developer cum operator model). 
У рамках державно-приватного партнерства приватний сектор 
проводить проектні роботи та будівельні роботи на об’єкті, потім 
експлуатує його та через певний проміжок часу передає у влас-
ність держави [24, с. 21]. Іншими словами, основу ДПП станов-
лять розповсюджені механізми концесійних моделей: BOT 
(Build, Operate, Transfer – будівництво – експлуатація / управ-
ління – передача), BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – будів-
ництво – володіння – експлуатація / управління – передача), BOO 
(Build, Own, Operate – будівництво – володіння – експлуатація / 
управління), DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проекту-
вання – будівництво – фінансування – експлуатація / управління) 
та ін. 

У Південній Африці за допомогою моделі ДПП планується 
налагодити співпрацю між державними і приватними учасни-
ками в ланцюжку поставок вугілля. Партнерська взаємодія всіх 
учасників дозволить полегшити, спростити і прискорити інтер- 
претацію політики для гірничодобувної промисловості. Це, у 
свою чергу, підвищить транспортну логістику вугілля шляхом 
упровадження інтермодальних транспортних систем [25].  
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Нетиповим у контексті традиційного застосування публі-
чно-приватного партнерства є доcвід вугільної промисловості 
Республіки Казахстан. Йдеться про спільну участь держави та 
бізнесу в технологічному розвитку вуглевидобутку. Уряд Рес- 
публіки Казахстан готує реалізацію пілотних проектів державно-
приватного партнерства у таких напрямах, як отримання рідкого 
палива з вугілля та видобуток метану з вугільних пластів [26].  

Загальні геологічні запаси вугілля Казахстану становлять 
150 млрд т, а наявні потужності щодо видобутку вугілля суттєво 
перевищують попит. У зв'язку з цим, на думку урядовців, назріла 
необхідність поглиблення ступеня переробки вугілля. Обрали 
технологію CTL (coal to liquid), яка дозволяє отримувати рідке 
паливо (бензин, дизельне паливо та ін.) з вугілля за методом Фі-
шера-Тропша.  

Провідним світовим гравцем на ринку CTL є південно-аф-
риканська компанія Sasol Limited. Крім CTL, Sasol Limited також 
реалізує хімічні проекти в різних країнах (США, Катар, Узбеки-
стан, Мозамбік, Нігерія). 

Якщо ціна на нафту становить нижче 40 дол. за барель, то 
CTL-переробка вугілля на рідину є збитковою, а саме зараз на 
світових ринках спостерігається падіння цін на нафту. Окрім 
цього, переробка вугілля на рідке паливо потребує великої кіль-
кості води. Ще одним мінусом для вуглехімії є те, що рідке па-
ливо, отримане з вугілля, при його використанні виділяє більше 
викидів порівняно з паливом, одержаним із нафти. Проте на ко-
ристь такої переробки вугілля – велика кількість запасів на тери-
торії Казахстану і можливість певного маневру у сфері вуглеви-
добутку. Ставлення уряду до розв’язання проблеми, а також ви-
робничі та геологічні умови приваблюють до Казахстану поту-
жні вуглехімічні компанії. Окрім Sasol Limited, свої пропозиції 
за напрямом CTL просувають ще дві великі корпорації – ні- 
мецька BASF і нідерландсько-британська Shell. Проте уряд схи-
ляється до надання права реалізації пілотного проекту з компле-
ксної переробки китайській вугільній компанії. 

Китайські компанії були активними і в Україні щодо про-
сування своєї  техніки і технологій з хімічної переробки вугілля. 
Відповідно до міжурядових домовленостей 2012 р. Державний 



13 

банк розвитку Китаю мав повноваження з надання українським 
суб’єктам господарювання кредитів на суму 3,656 млрд дол., 
призначених для впровадження в Україні технологій КНР, що 
дозволяють знизити обсяг імпорту природного газу. Маються на 
увазі технології переробки вітчизняного вугілля на водовугільне 
паливо (ВВП) і продукти газифікації вугілля. 30 липня 2012 р. 
було ухвалено Закон України № 5189-VI про збільшення на 
29,5 млрд грн максимального обсягу державних гарантій для за-
безпечення повного або часткового виконання боргових зо-
бов’язань, що стосуються проектів заміщення природного газу 
вугіллям вітчизняного видобування відповідно до протоколу про 
співробітництво з Державним банком розвитку Китайської На-
родної Республіки. Програма передбачала реалізацію п'яти про-
ектів у трьох регіонах України (три заводи з газифікації 
кам’яного вугілля в Донецькій і Луганській областях, один завод 
з газифікації бурого вугілля у Кіровоградській області, реконст-
рукція з переведенням на водовугільне паливо однієї ТЕЦ).  
Одержувачем кредитів було призначено НАК «Нафтогаз». 

Упровадження китайських технологій за інформацією Мі-
ненерговугілля України того часу забезпечувало зменшення спо-
живання імпортного природного газу на 3 млрд м3 при відповід-
ній економії валютних коштів до 1,5 млрд дол. у середньому на 
рік. Крім того, планувалося зменшення на 150 млн грн на рік  
бюджетних витрат, пов’язаних із субсидуванням населенню ви-
трат у сфері виробництва теплової енергії [27]. 

У зв’язку зі збільшенням потреби у вугільних ресурсах на 
виробництво водовугільного палива та продуктів газифікації 
зростання потреби в рядовому вугіллі становило б до 10 млн т на 
рік. 

Іншим проектом у вугільній промисловості є видобуток 
метану з вугільних пластів [28], який є неновою технологією. 
США і Китай у ХХ ст. активно освоїли видобуток газу в такий 
спосіб. Технологія видобутку метану з вугільних пластів (МВП) 
порівняно з нафтопродуктами, приготуванням і використанням 
рідкого палива з вугілля і навіть палива з природного газу за ви-
кидами шкідливих речовин в атмосферу та гідросферу є більш 
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«дружньою» для довкілля. На даний момент проект МВП опра-
цьовується і в Казахстані. Однак для подальшої організації про-
мислового видобутку потрібне залучення значних інвестицій на 
буріння свердловин і будівництво необхідної газотранспортної 
інфраструктури, що приведе в нинішніх умовах (без надання 
державних преференцій) до високої вартості товарного газу для 
споживачів і, відповідно, ставить під сумнів економічну доціль-
ність проекту. Слід опрацювати питання залучення інвесторів 
для реалізації проекту в рамках ДПП. Проект розробляється на 
базі Карагандинського державного технічного університету. 

В Австралії для боротьби з викидами метану з вентиляцій-
них труб (МВТ) і використання енергії, що вивільняється в про-
цесі окислення МВТ, а також для виробництва електроенергії ре-
алізовано відповідний проект. Компанія, яка володіє шахтою, 
отримала для реалізації цього проекту істотне фінансування у ви-
гляді субсидій від урядових джерел. 

Із метою сприяння ефективному скороченню викидів ме-
тану шляхом його вилучення й утилізації у 2004 р. створено між-
народне державно-приватне партнерство «Метан – на ринки 
(М2М)» у складі 30 країн-партнерів та Європейської Комісії [28]. 

В Україні теж проводяться роботи з утилізації шахтного 
метану, зокрема, того, що викидається в атмосферу вентиляцій-
ними системами підприємств. Найбільших масштабів це набуло 
в корпорації «Донецьксталь», але НДПКР здійснюються пред-
ставниками бізнесу самотужки. 

За кордоном відомі спроби застосування ДПП, щоб підви-
щити екологічну прийнятність вугільної промисловості. Дер- 
жавно-приватне партнерство застосовано до вирішення проблем 
негативного впливу занедбаних старих шахт у Південній Африці 
[29]. Саме закинуті шахти, як виявилося, є причиною кислотного 
забруднення води. Сенс застосування державно-приватного  
партнерства полягає в тому, щоб заохотити діючі шахти боро-
тися із забрудненням у покинутих шахтах, бо вони в цьому є 
більш досконалими, ніж урядові структури або інші представ-
ники приватного сектору, – необхідні навички, інфраструктура 
та обладнання. 
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Для залучення діючих підприємств до екологічної діяльно-
сті у ПАР використовується вже відомий в енергетиці метод «бу-
льбашки» (Bubble principle). Діючим шахтам нерідко економічно 
більш ефективно зменшувати забруднення на занедбаних тери-
торіях, ніж упроваджувати заходи щодо поліпшення довкілля на 
власній шахті: покинуті шахти є легкокерованим джерелом за-
бруднення. 

Держава торгує правами на викиди шкідливих речовин,  
і ліцензіями на скид відходів виробництва можна обмінюватися 
на вторинному ринку дозволів. Можливість вільного пересу-
вання екологічних прав від однієї сторони до іншої, яка може 
найбільш економічно ефективно зменшити забруднення навко-
лишнього середовища, є принципом боротьби за екологічну при-
йнятність у паливно-енергетичному комплексі. У статті [29] міс-
титься посилання на австралійський досвід. Так, у долині річки 
Хантер Нового Південного Уельсу (Австралія) цілий ряд шахт  
і електростанцій застосовують систему комплексних природо- 
охоронних дозволів, що надає можливість учасникам продавати 
або купувати дозволи на скидання забруднених шахтних вод у 
річку за певних умов. На греблях Witbank and Middelburg схема 
з контрольованим вивільненням забруднених шахтних вод пере-
буває в експлуатації з 1996-1997 рр. Згідно із схемою, під керів-
ництвом Департаменту у справах водного та лісового господар-
ства, використовується асиміляційна здатність річкової системи 
в періоди високого потоку. Шахтам й електростанціям дозволя-
ється скидати забруднені шахтні води пропорційно їх часткам у 
схемі. Однією з можливостей такої схеми було б включення за-
недбаних шахт. Якщо одна зі сторін (шахта або електростанція) 
послаблює розвантаження занедбаних територій, то цей учасник 
може взяти на себе дозвіл на забруднення, а потім використати 
його для власних цілей або продати за високою ціною. Принцип 
передачі зобов'язань щодо запобігання зміні клімату може  
бути поширений і на інші сфери забезпечення сталого розвитку, 
зокрема, для заохочення ефективного управління старими ко- 
пальнями. 

Головна ідея полягає в тому, що уряд має брати більш ак-
тивну участь у процесах відновлення занедбаних територій, 
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створення ринків квот на забруднення навколишнього середо-
вища. 

Особливим напрямом застосування державно-приватного 
партнерства у вугільній промисловості є профілактика важких 
захворювань. Таке партнерство не є галузево-специфічним, але 
заслуговує на вивчення. Взаємодія державних органів, міжна- 
родних і неурядових організацій, вугільних підприємств у де-
яких країнах спрямована на стійке зростання якості життя їх пра-
цівників і населення вугледобувних регіонів загалом. Напри-
клад, різні програми профілактики ВІЛ серед працівників вугіль-
ної промисловості. Прикладом успішного ДПП у фінансуванні 
та вживанні заходів щодо протидії ВІЛ є програма, яка прово-
диться серед працівників вугільної галузі у Китайській Народній 
Республіці (КНР) [30, c. 26]. 

Створення стійкого ДПП було метою першої великої про-
грами профілактики ВІЛ на робочому місці в КНР, ініційованої 
Міжнародною організацією праці (МОП) і підтриманої Мініс-
терством праці та соціального забезпечення КНР, а також про-
грамою малих грантів Державного департаменту праці США. 
Працівники компанії мали підвищений ризик зараження ВІЛ. 
Для протидії ВІЛ серед шахтарів Гейджу силами Центру з кон- 
тролю за захворюваннями Гейджу, Китайської асоціації плану-
вання сім'ї, а також неурядової організації Humana People to 
People були об’єднані зусилля партнерів, у тому числі держав-
них.  Міжнародна медійна компанія McCann Healthcare та міс-
цеві ЗМІ (канал ТБ Geijiu та газета Гейджу «Дейлі Ньюз») надали 
інформаційну підтримку і фінансові ресурси для забезпечення 
комунікаційної кампанії, спрямованої на популяризацію про-
грами. Національне та провінційні відділення Мінпраці відпові-
дали за супровід програми, координували заходи і внески парт-
нерів. На рівні прийняття політичних рішень Міністерство праці 
та його Департамент людських ресурсів і соціального забезпе-
чення прийняли на себе обов’язки ключових сторін у просуванні 
антидискримінаційних положень нового Національного закону 
2008 р. щодо зайнятості людей, які живуть із ВІЛ, – припинення 
практики обов'язкового ВІЛ-тестування, гарантовані робочі  
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місця та захищені права ВІЛ-позитивних працівників відповідно 
до національного законодавства.  

Для надання комплексних послуг з профілактики та до-
гляду була розроблена комунікаційна стратегія з розповсю-
дження ключових повідомлень про наявні ВІЛ-послуги з вико-
ристанням всеосяжної концепції солідарності та самопомочі пра- 
цюючих мігрантів. Завдяки підходу «рівний-рівному» послуги з 
профілактики ВІЛ були інтегровані у звичайні тренінги персо-
налу з питань професійного здоров'я і безпеки праці. Компанія 
фінансує центр для спільноти (drop-in центр), який у партнерстві 
з місцевою неурядовою організацією надає ресурси для послуг з 
питань ВІЛ, планування сім'ї та вивільнення з наркотичної за- 
лежності.  

Система переадресації (referral) зв'язує шахтарів із послу-
гами добровільного консультування і тестування на ВІЛ, ліку-
вання інфекції, що передаються статевим шляхом, антиретрові-
русної терапії (АРТ), замісної підтримуючої терапії та інших по-
слуг Центру з контролю за захворюваннями Гейджу. «Партнерс-
тво допомогло нам мобілізувати ресурси в організації відповіді 
на епідемію та працювати через структури компанії, щоб запобі-
гти інфекції серед важливої групи населення з високим ризиком 
захворювання на ВІЛ, що раніше не було доступним», – підсу-
мовує директор Центру з контролю за захворюваннями Гейджу 
[31, c. 13]. 

Провідну роль у наданні лікування на робочих місцях 
взяли на себе багатонаціональні підприємства, і їх програми по-
вною мірою відображені в документах, особливо в документах 
Глобальної бізнес-коаліції. Алмазодобувні та золоторудні 
шахти, а також автомобілебудівні компанії на півдні Африки на-
дають лікування на робочому місці за допомогою служб охорони 
праці й інших механізмів за участю приватних і державних 
служб охорони здоров'я. Компанії «Англо-Американ» [32], 
«Даймлер Крайслер», «БМВ», «Фольксваген» і «Кока-кола» за-
безпечують ВІЛ-інфікованих працівників антиретровірусними 
препаратами [33, c. 85]. 

Бізнес-спільнота здійснює ряд дій на національному рівні. 
Хоча ця роль не є традиційною для підприємств, багато з них  
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перед загрозою ВІЛ / СНІД стали надавати послуги, характерні 
для державних систем охорони здоров'я. Підприємства бізнесу 
пояснюють свою участь, посилаючись на різні чинники – від 
зниження витрат до прояву корпоративної соціальної відповіда-
льності [33]. 

Практична спрямованість партнерської взаємодії держави 
та приватного сектору у країнах, що розвиваються, та країнах із 
перехідною економікою свідчить про те, що більшість проектів 
ДПП використовуються у сферах виробництва суспільних благ  
і надання публічних послуг, природно-монопольних галузей еко-
номіки. У названих сферах держава не може відмовитися від 
своєї присутності та з метою вирішення протиріч між обмеже-
ними бюджетними можливостями і потребою у вкладенні капі-
талу для забезпечення відтворення й розвитку об’єктів страте- 
гічної та соціальної значущості використовує державно-при- 
ватне партнерство. Спільна реалізація проектів із створення  
об'єктів (товарів) або надання публічних послуг, що належать до 
ведення публічної влади, на основі державно-приватного парт-
нерства є загальновизнаною. Разом з тим у країнах, що розвива-
ються, та країнах із перехідною економікою велику роль відігра-
ють функції держави, пов’язані з модернізацією економіки, а 
отже, з інноваційним розвитком. Це спонукає державу до урізно-
манітнення форми ППП. Якщо раніше у вугільній промисловості 
це були класичні концесії на освоєння родовищ корисних копа-
лин, то зараз держава йде на фінансування процесів створення 
нових технологій, стимулює участь бізнесу в захисті навколиш-
нього середовища та ін. Участь держави у фінансуванні НДДКР 
та інноваційній діяльності, стимулюванні інноваційної активно-
сті у процесах модернізації вугільної промисловості є важливим 
чинником упровадження державно-приватного партнерства.  

Перспективними напрямами застосування ДПП у вугільній 
галузі є: 

використання практики концесійних механізмів, зміша-
ного фінансування інвестиційних проектів у забезпеченні тех- 
нологічного розвитку вугільних підприємств, освоєння нових  
вугільних родовищ, усунення соціально-економічних й еколо- 
гічних наслідків реструктуризації вугільної галузі; 
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модернізація діючих підприємств на основі інноваційних 
технологій у частині впровадження енергоефективних техноло-
гій вуглевидобутку (видобуток і переробка метану з вугільних 
пластів та ін.); 

розвиток залізничної та портової інфраструктури для ди- 
версифікації напрямів постачання вугілля. 

Виконаний огляд свідчить про чималий розвиток практики 
державно-приватних партнерств у світі. Однак, незважаючи на 
всі досягнення, щоб зрозуміти теоретичні засади й особливості 
співпраці такого роду, є сенс удатися до природи двох явищ:  
корпоративної розробки шахтного поля та прагнення отримати в 
управління об’єкти вуглевидобутку на місцях. 

 
1.2 Теоретичні аспекти публічно-приватних партнерств 
 
1.2.1 Щодо можливості класифікації корпоративної  

 розробки шахтного поля як державно-приватного  
 партнерства 

 
Подальше існування державних шахт неможливе без засто-

сування корпоративної розробки шахтного поля. Такі висновки 
містяться в дослідженні Інституту економіки промисловості 
НАН України [34; 35]. 

Історія корпоративної розробки шахтного поля (КРШП) 
починається з того, що дочірня компанія українського концерну 
«Енерго» одержала за урядовою ліцензією відвід у межах шахт-
ного поля існуючої державної шахти «Красноармійська-Західна» 
№ 1 і на своїй ділянці із застосуванням придбаного за власні  
кошти обладнання розпочала очисні роботи за підтримки держа-
вного підприємства, яке надавало їй широкий спектр платних по-
слуг від енергозабезпечення, підземного транспорту, підйому, 
провітрювання, водовідливу та ін. до санітарно-гігієнічного об-
слуговування персоналу. Прихід на шахту приватної фірми вря- 
тував від економічного краху державне підприємство, що не 
мало інвестиційних ресурсів для обладнання лав [36]. 

Проте, незважаючи на такий позитивний досвід, модель 
КРШП не знаходить належної уваги урядових структур, зокрема 



20 

через те, що галузева політика ґрунтується на деклараціях ДПП, 
яке законодавчо сприймається як концесійне [15], а схема корпо-
ративної розробки шахтного поля історично отримала «репута- 
цію» нетрадиційних інвестицій [37; 38; 39; 40; 41; 42], настільки 
нетрадиційних, що вже навіть йдеться про неявне інвестування 
збитковою державною шахтою приватної фірми, а не навпаки 
[43]. 

Недавні спроби ідентифікації КРШП як ДПП призвели до 
неоднозначних результатів. Так, Д.Ю. Череватський та І.В. Фо-
кіна [44] дають на це негативну відповідь, а Ю.С. Залознова у 
співавторстві з І.П. Петровою – позитивну [45]. 

ДПП, що розпочалося у Британії у 1992 р. як Private Finance 
Initiative, тоді сприймалося як «третій шлях, за допомогою якого 
уряди можуть надавати деякі послуги населенню» [4], – на під- 
ґрунті залучення приватного капіталу для фінансування публіч-
них проектів, які традиційно реалізовувалися за державні або му-
ніципальні кошти. Проте чим далі, тим більше законодавчі та ме-
тодичні акти віддалилися від первинних намірів. 

Показово, що в українському законі про концесії 1999 р. 
[46] зовсім не йшлося про державно-приватне партнерство 
(черга такого законодавчого акту дійшла майже через десяти-
річчя [15]), як, втім, і про добувні галузі. Але і після ухвалення 
українського закону про ДПП регулювання присутності енерге-
тичних корпорацій на державних шахтах здійснювалося не за за-
коном про партнерства, а за законом про особливості форм  
оренди чи концесії у паливно-енергетичному комплексі [47]. 

В.Г. Варнавський зауважив, що зарубіжне поняття ДПП як 
самостійний інститут поступово формується і в Росії, але поска-
ржився на відсутність чіткості відносин між державою та бізне-
сом: їх (відносин) межі, мовляв, розмиті, а суть до кінця не зро-
зуміла [48]. 

Партнерства втратили первинний дух «примежового» кон-
тактування держави та бізнесу, «спільної роботи» (за терміноло- 
гією PriceWaterhouseCoopers і C’M’S’ Cameron McKenna) для до-
сягнення загальної мети [там само, с. 46]. Дух підмінила «буква», 
і буква ця – концесія. Можливо, саме намір повернення партнер-
ствам чіткості й доступності спонукав С.А. Рогинка [49, с. 101-
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115], попри наявність у держави цивільно-правової та адмі- 
ністративно-правової іпостасей, об’єднати в одну групу концесії, 
оренди та ліцензії. Державна ліцензія – це одностороннє вольове 
рішення, що наділяє суб’єкта певним правом; концесійні угоди – 
акт згоди обох сторін, що не може бути розірваним в односто-
ронньому порядку [50, с. 67]. За спрощеними поняттями ліцен-
зіар з розробки частини відводу родовища автоматично стає дер-
жавно-приватним партнером. 

Метою цих досліджень є класифікація форм спільної дія-
льності приватної фірми та державної шахти для виявлення пар-
тнерської (за духом і буквою) природи корпоративної розробки 
шахтного поля.  

Класифікація державно-приватних партнерств є темою ве-
льми дослідженою [51; 52; 53]: практика налічує понад 30 різних 
форм партнерств [54, c. 473], що містяться, як у М.А. Дерябіної, 
між двома полюсами – звичайним контрактом із збереженням за 
кожним партнером усіх прав власності та приватизацією з пов-
ною передачею державної власності приватному партнерові [55]. 
Але казус апробованої в Україні корпоративної розробки шахт-
ного поля виявив неопрацьованість не тільки цього феномену, 
але і спільної діяльності у вугільній галузі загалом, що небезпе-
чно за юридичними й економічними мотивами. 

Найбільш поширеною є класифікація проектів ДПП, роз-
роблена Світовим банком [48, с. 46]:  

1) контракти на управління й орендні договори (mana-
gement and lease contracts);  

2) концесії (concession);  
3) проекти нового будівництва «під ключ» (greenfield 

projects);  
4) часткова приватизація активів (divestiture).  
Згідно із законами України категорія «оренда-концесія» 

«накриває» більшу частину з названих чотирьох груп проектів. 
Те ж будівництво «під ключ» доволі нагадує концесію за форму-
лою BOT, про яку детальніше далі. 

За «класичними» нормами концесія являє собою договір 
про використання за плату надр або інфраструктури. Контракти 
першої групи є механізмом вилучення державою природної  
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ренти, другі служать для залучення приватного капіталу й управ-
лінського досвіду до створення та управління економічною ін-
фраструктурою держави. 

Механізм функціонування концесій у сфері надрокористу-
вання є досить простим: концедент надає концесіонеру право 
експлуатації певної ділянки надр в обмін на концесійну плату. У 
вугільній промисловості України на законній підставі [15] згідно 
з існуючими уявленнями про залучення приватного капіталу ви-
користовуються схеми типу ROT (rehabilitate-operate-transfer: 
віднови-експлуатуй-поверни) з передачею у приватні руки  
об'єкта державної власності на умовах здійснення його модерні-
зації, експлуатації протягом встановленого періоду і передачею 
об'єкта державі (або без такої – у форматі ROO, що означає 
rehabilitate-own-operate: віднови-володій-експлуатуй). У форматі 
ROT укладені договори про передачу в концесію державних  
вугледобувних підприємств «Свердловантрацит» і «Ровенькиан-
трацит». Ще більш відомими у добувних галузях є формули BOO 
(build-own-operate: побудуй-володій-експлуатуй) і BOT (build-
operate-transfer). Якщо ROT-контракти є актуальними для старих 
галузей, то BOT більше властиві освоєнню родовищ, піонерним 
концесіям у сфері видобутку копалин і є найпоширенішими різ-
новидами концесій у сфері інфраструктури. Суть BOО, BOT по-
лягає в тому, що інфраструктурний об’єкт створюється за раху-
нок концесіонера, після чого останній отримує право експлуата-
ції об’єкта протягом строку, достатнього для того, щоб окупити 
здійснені інвестиції. Після закінчення терміну договору концесі-
онер зобов’язаний безоплатно передати об’єкт у власність кон-
цедента. Схеми ВОТ широко використовується при будівництві 
автострад, мостів, тунелів, трубопроводів, аеропортів, електрос-
танцій, портів, стадіонів, гідротехнічних споруд та інших значу-
щих об’єктів інфраструктури, створення яких потребує значних 
коштів. 

Угоди про розподіл продукції (УРП) і сервісні контракти у 
світовій практиці вважаються певною «модернізацією» конце- 
сій. Але сервісний контракт є таким далеким від традиційної кон-
цесії, що його нерідко виділяють в окрему групу: фірма-підряд-
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ник здійснює розвідку, облаштування родовища і видобуток ко-
палин для власника, яким зазвичай є спеціалізована компанія  
відповідної країни. При цьому підрядник отримує винагороду за 
виконану роботу незалежно від того, чи буде на цьому родовищі 
відкрито шукане викопне в комерційних кількостях, чи ні. Ризик-
сервісний контракт змушує підрядника ризикувати власними 
грошима, зводячи витрати приймаючої країни практично до 
нуля. Зате доходи підрядника набагато вищі: всі ризик-сервісні 
контракти включають плату за ризик. Яскравим зразком сервіс-
них компаній є гігантські бурові транснаціональні корпорації 
Schlumberger з оборотом у 80 країнах понад 20 млрд дол. на рік  
і Halliburton, яка після придбання в 1998 р. провідної сервісної 
компанії DresserIndustries стала світовим лідером з розвідки вуг-
леводнів, зокрема шахтного метану. 

Разом із концесіями поширеними формами ДПП є угоди 
про спільну діяльність JOA (joint operating agreements). Їх класи-
фікація вважається складною через механізми, за якими підряд-
ник і держава/державна компанія створюють спільне підприєм- 
ство для розробки певного родовища, тому доцільно звернути 
увагу на тенденції – категорію JOA пропонують також сприй-
мати як концесію, як форму участі концедента в діяльності кон-
цесіонера. Тобто «ДПП як концесія» – справжній лейтмотив на-
уки про партнерства. 

До групи інфраструктурних концесій включають контра-
кти на управління (management contracts), контракти на надання 
послуг (service contracts), дозволи здійснювати певну діяльність 
(у країнах Латинської Америки, наприклад, у користування на-
даються авіалінії та маршрути міжміських автобусів). 

Для узагальнення різноманітних форм державно-приват-
ного партнерства використано підхід на основі триграм, запро-
понований у роботі [56]. 

Триграми з «Класичної китайської книги змін» є фігурами 
з трьох рисок, кожна з яких може бути суцільною або перерив- 
частою [57, с 5]. Тобто триграма символізує три змінні зі значен-
нями у двоїстому коді – «так» або «ні». Три змінні при двох рів- 
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нях варіювання фактора приводять до наявності восьми комбіна-
цій ознак (рис. 1.3), де суцільні риски означають «так», а перери-
вчасті – «ні». 

З урахуванням особливостей державно-приватного парт-
нерства як сукупності відносин права власності, фінансово-еко-
номічних та організаційно-управлінських відносин, які склада- 
ються між державою і приватним партнером [58, с. 99], саме ці 
ознаки раціонально «закріпити» за елементами триграм, тобто, 
згори вниз: власність; фінансування; управління. 

 

 
Рисунок 1.3 – Триграми 

 
Власність 
Традиційно власність розглядається як пучок правочинно-

стей («перелік Оноре») з 11 прав (володіння, користування, уп-
равління та ін.) [59, с. 35-36]. В українському законодавстві зміст 
права власності визначається тріадою прав: володіння, користу-
вання та розпорядження [60, ст. 317]; у господарській діяльності 
виокремлюють, крім права власності, право господарського ві-
дання та право оперативного управління майном [61, ст. 55, ч. 4; 
133-137]. 

Особливістю сучасних поглядів є тлумачення правочинно-
стей не як переліку, а як ієрархічних структур. Американські 
вчені Е. Остром та Е. Шлагер, наприклад, запропонували ієрар-
хічну структуру, що включає два рівні: операційних прав і прав 
колективної дії. До першого належать права доступу і вилучення 
доходу від власності, до другого – права більш високого порядку, 
які саме визначають можливості доступу до ресурсів й одер- 
жання доходу. Власник має всі правочинності; відсутність пра- 
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вочину відчуження робить суб’єкта тільки володарем; суб’єкта, 
який має лише права доступу, доходу й управління, Остром іме-
нує господарем [59, с. 36]. 

Державно-приватне партнерство здійснюється відносно 
об’єкта державної власності – процес розщеплення права влас-
ності полягає у передачі правомочності приватному партнерові 
на основі добровільного двостороннього обміну. Передаючи  
частину правомочності приватному партнеру, держава залиша-
ється власником свого об’єкта. Вона є повноправним власником 
майна. Передача частини владних функцій держави приватному 
партнеру здійснюється на певний термін із делегуванням йому 
відповідних повноважень. За користування державною влас- 
ністю бізнес вносить плату на умовах, які зазначені в угоді. Об-
ставини, що ставлять під загрозу реалізацію державного інте-
ресу, можуть бути законною підставою для вживання непередба-
чених угодою заходів. З метою захисту державного інтересу в 
угоді можуть бути встановлені певні односторонні права і пере-
ваги органів державної влади перед приватним партнером. 

Інвестиції / фінансування 
Множинність варіантів фінансування в рамках державно-

приватного  партнерства обумовлюється наявністю різних парт-
нерів, різних інструментів і джерел фінансування (власний капі-
тал приватного партнера, бюджетні кошти, державні позики, гра-
нти, державні гарантії та інші інструменти державної підтримки, 
податкові преференції, субсидії та інші різні платежі із бюджету 
тощо), співвідношенням інструментів (боргових, пайових, гібри-
дних). Однак за визначенням, прийнятим у сучасній західній еко-
номічній науці, до Public-Private Partnership не належать: дер- 
жавні закупівлі, кредитування і субсидування державою приват-
них компаній, дотування підприємств, банківського і реального 
секторів (у тому числі дотування процентних ставок за комерцій-
ними кредитами), пільгове оподаткування, пільгові митні та-
рифи та ін. У той же час державні інвестиційні програми, що фі- 
нансуються не тільки з бюджету, але і приватним сектором, вва- 
жаються державно-приватним партнерством. Також до ДПП на- 
лежать підприємства, в акціонерному капіталі яких бере участь 
держава [48, c. 42].  
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Управління 
Численність організаційних моделей управління обумов-

лена наявністю різних способів переуступання окремих функцій 
і контрактних зобов’язань від державного до приватного парт-
нера, передаванням об’єктів у зовнішнє управління, залученням 
третіх організацій тощо. 

Дві системи триграм, що відповідають двом суб'єктам пар-
тнерства, складають гексаграми (рис. 1.4). 

Фірма   риска 1 (l1)1 власник / не власник 
 риска 2 (l2) фінансує / не фінансує 
 риска 3 (l3) управляє / не управляє 
Держава риска 4 (l4) власник / не власник 
 риска 5 (l5) фінансує / не фінансує 
 риска 6 (l6) управляє / не управляє 

Рисунок 1.4 – Тлумачення гексаграм 

Матриця гексаграм, наведена в табл. 1.1, демонструє всі 
можливі (64) варіації трьох чинників, які змінюються на двох  
рівнях. Нумерація гексаграм залишена такою самою, як у дже-
релі [57], тільки замість суцільних і переривчастих рисок вико-
ристано означення 1 та 0, які також відповідають поняттям «так» 
або «ні». 

Однак є варіанти, реалізація яких неможлива, зокрема, ге-
ксаграми з четвертою переривчастою рискою 4 (l4=0)2 – у рядках 
матриці 2 (гексаграми 10, 58, 38, 54, 61, 60, 41, 19), 4 (гексаграми 
25, 17, 21, 51, 42, 3, 27, 24), 6 (гексаграми 6, 47, 64, 40, 59, 29, 4, 
7) та 8 (гексаграми 12, 45, 35, 16, 20, 8, 23, 2); моделі номер 11, 
36, 46 і 153; номер 57, 48, 18, 46, 53, 39, 524. 

                                           
1 Перша згори. 
2 Для національних господарств, де власність на надра, як і в Укра-

їні, належить державі. 
3 Оскільки суб’єкт підприємництва не має жодних ознак активності 

(коди триграми 0; 0; 0 відповідно за ознаками власності, фінансування й 
управління). 

4 За відсутності управління з обох сторін. 
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Таблиця 1.1 – Матриця гексаграм, що відповідають моделям  
публічно-приватного партнерства 

Приватний сектор 
 

Номер 1 0 1 0 1 0 1 0 
гексаграми 1 1 0 0 1 1 0 0 

  1 1 1 1 0 0 0 0 

Д
ер
ж
ав
ни
й 
се
кт
ор

 

1 
1 

СП  ⃰ 
43 
Д 

14 
СП 

34 
Д 

9 
СП 

5 
ІНВ

26 
СП 

11 1 
1 
0 

10 58 38 54 61 60 41 19 1 
1 
1 

13 
СП 

49 
Д 

30 
СП 

55 
Д 

37 
К 

63 
ІНВ

22 
СП 

36 0 
1 
0 

25 17 21 51 42 3 27 24 0 
1 
1 

44 
СП 

28 
К 

50 
СП 

32 
Д 

57 48 18 46 1 
0 
0 

6 47 64 40 59 29 4 7 1 
0 
1 

33 
СП 

31 
К 

56 
СП 

62 
А 

53 39 52 15 0 
0 
0 

12 45 35 16 20 8 23 2 0 
0 

⃰ СП − спільне підприємство; Д – контракт на управління; К – кон-
цесія; А – оренда; ІНВ − інвестування. 

Гексаграми, позначені шифром ІНВ (номери 5 і 63), не є 
формами державно-приватного партнерства, а служать формалі-
зації відносин з інвестування. 
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Номери гексаграм-моделей, реалізація яких можлива як 
ДПП, у табл. 1.1 виділені шрифтом (жирно), а клітинки таблиці – 
кольором. Більш детальні характеристики моделей наведено в 
табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Опис ДПП-моделей, реалізація яких є можливою  

Номер Код Назва Варіанти реалізації 
1 2 3 4 
1 111111 СП Спільне підприємство утворене, наприклад, 

шляхом формування суб’єктами з державного 
та приватного секторів єдиного акціонерного 
капіталу з розподілом управлінських функцій 
відповідно до майновим прав 

43 011111 Д Договір на участь приватного інвестора в уп-
равлінні державним підприємством, що зали-
шається на державній дотації та в державному 
управлінні. Наприклад, енергетична корпора-
ція, що інвестує кошти в розвиток підпоряд-
кованої міністерству шахти  

14 101111 СП Спільне підприємство, що утворене об'єднан-
ням цілісних майнових комплексів під влас-
ним управлінням та одержує бюджетні дота-
ції  

34 001111 Д Державне підприємство, що існує на держав-
ний кошт і підпорядковане галузевому мініс-
терству, але перебуває під управлінням при-
ватної структури, яка не є інвестором 

9 110111 СП Спільне підприємство у вигляді акціонерного 
товариства з часткою акцій приватного біз-
несу, яка недостатня для його участі в управ-
лінні 

26 100111 СП Спільне підприємство, що перебуває в дер-
жавному управлінні та на державному утри-
манні, у складі, наприклад, державної шахти 
і переданої приватною стороною збагачуваль-
ної фабрики 

13 111101 СП Те саме, що і 14, але з фінансовими над-
ходженнями не з боку держави, а з боку біз-
нес-структури 
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Закінчення табл. 1.2 
1 2 3 4 

49 011101 Д Те саме, що 43, але без державної підтримки 
30 101101 СП Спільне підприємство, що утворене об'єднан-

ням існуючого державного і приватного капі-
талу (без додаткових інвестицій) і перебуває
під спільним управлінням сторін  

55 001101 Д Договір на участь приватної структури в уп-
равлінні державним майном. Наприклад, збу-
товий синдикат, що управляє виробничою та 
збутовою діяльністю підпорядкованого мініс-
терству державного вугледобувного підпри-
ємства 

37 110101 СП Спільне підприємство з об'єднанням капіталу, 
що фінансується приватною структурою і пе-
ребуває під державним управлінням 

22 100101 СП Те саме, що і 26, але без державного фінансу-
вання 

44 111110 СП Те саме, що і 1, але без участі держави в уп-
равлінні 

28 011110 К Концесія на володіння державним вугледо-
бувним підприємством, наприклад, за форму-
лою ROT, з одержанням державної підтримки 

50 101110 СП Те саме, що і 14, але без участі держави в уп-
равлінні 

32 001110 Д Передача в управління приватній структурі 
державного підприємства, що одержує дер-
жавну підтримку 

33 111100 СП Те саме, що 1, тільки без державного фінансу-
вання й управління 

31 011100 К Концесія на експлуатацію вугледобувного 
підприємства за формулою BOT або ROT 

56 101100 СП Те саме, що 14, але без державного фінансу-
вання й управління  

62 001100 А Оренда приватною структурою цілісного 
майнового комплексу 

 
Усі перелічені моделі відповідають ключовим принципам 

державно-приватного партнерства, а саме: досить тривалі тер-
міни дії угод про партнерство; фінансування проектів за рахунок 
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приватних або спільних капіталів; реалізація партнерських від-
носин в умовах конкурентного середовища, коли за кожен кон- 
тракт або концесію відбувається конкурентна боротьба між кіль-
кома потенційними учасниками; специфічні форми розподілу 
відповідальності між партнерами (держава встановлює цілі про-
екту з позицій інтересів суспільства і визначає вартісні та якісні 
параметри, здійснює моніторинг реалізації проектів, а приватний 
партнер бере на себе оперативну діяльність на різних стадіях 
проекту); розділення ризиків між учасниками угоди на основі  
відповідних домовленостей сторін [55]. 

Корпоративна розробка шахтного поля за формальними 
ознаками дещо нагадує контракти на управління (моделі 43 і 49), 
але ніяк не СП та концесії. Середовища впровадження КРШП, як 
правило, не є конкурентною. Базові умови корпоративної роз- 
робки шахтного поля не передбачають будівництво нових ціліс-
них майнових комплексів або передачу існуючих цілісних май-
нових комплексів у користування й управління. Суб’єкт підпри-
ємництва просто «підсаджується» на готове. Головною особли-
вістю корпоративної розробки шахтного поля є інвестиційний 
розвиток недиверсифікованих фірм, а не шахти як цілісного май-
нового комплексу. Навіть великі бізнес-структури не потребу-
ють отримання не те що у власність, в управління всієї шахти – 
вони «вживляють» у гірниче підприємство (у структуру шахти) 
свою SPE (Special Purpose Entity – фірму з розвитку конкретного 
проекту або певного виду бізнесу, зокрема, з очисних робіт) [62]. 
Із двох суб’єктів вуглевидобутку хоча б один (фірма) здійснює 
капітальні вкладення в обладнання. Однак інвестиція, що здійс-
нюється де-факто, є ендогенною, капітальним вкладенням мате-
ринської корпорації у свою дочірню фірму, у жодному разі не в 
шахту. 

Хоча КРШП − не партнерство за буквою, форма наповнена 
духом партнерства, а саме: 

1) відповідно до ст. 18 Закону про ДПП державна під- 
тримка може надаватися приватному партнеру шляхом поста-
чання товарів (робіт, послуг), необхідних для здійснення його ді-
яльності;  
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2) держава зацікавлена в залученні інвестиційних ресурсів 
та сучасного менеджменту, підприємець заощаджує значні  
кошти тим, що не будує і не утримує власну шахту – цілком за 
головним принципом державно-приватного партнерства щодо 
узгодження інтересів державного та приватного партнерів з ме-
тою отримання взаємної вигоди;  

3) взаємовідносини є довгостроковими;  
4) є передача приватному сектору частини ризиків з вугле-

видобутку. 
Так, Dura lex, sed lex5, але і відмова від такого партнерства 

є порушенням закону, іншого, економічного: суспільство, за Па-
рето-оптимальністю, має отримувати максимально можливу ко-
рисність з усіх наявних технологій і ресурсів, якщо збільшення 
частки будь-якого учасника ринку не спричиняє погіршення ста-
новища інших [63, p. 24]. 

Вирішенням проблеми «примирення» КРШП і ДПП може 
стати звернення до форми індустріальних парків [64].  

Парк з латинської – обгороджена ділянка, індустріальним 
його робить інфраструктура і бажання заробити на нерухомості. 
Першим промисловим парком прийнято вважати Trafford Park, 
розгорнутий більше ста років тому на березі Манчестерського 
морського каналу. Інвестор викупив землю, проклав на ній  
транспортні й інженерні магістралі, побудував складські примі-
щення та виробничі цехи, які став здавати в оренду, а після і про-
давати підприємцям. Ця схема практично без змін дійшла до на-
ших днів: керований єдиним оператором (управляючою компа-
нією) комплекс об'єктів нерухомості (земля, приміщення, спо-
руди), забезпечений енергетичною, інженерною, транспортною 
інфраструктурою і можливостями легального ведення бізнесу. 

Корпоративну розробку шахтного поля на шахті «Красно-
армійська-Західна» № 1 можна сприймати неформальним індус-
тріальним парком підземного закладення. Звернення до форми 
індустріального парку для власників підприємства, тієї ж шахти, 
може бути обумовлене намірами і заробити на нерухомості, і ви- 

                                           
5 Закон жорсткий, але це закон; закон є закон (лат.). 
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рішити інвестиційні проблеми, аж до диверсифікації діяльності 
[65]. 

Ідеальний індустріальний парк на базі вугільної шахти – це 
оболонкова управляюча компанія. Вона є і власником бренду,  
і гарантом економічних інтересів власників індустріального  
парку, охоронцем належного виконання правил безпечного ве-
дення робіт і захисту навколишнього середовища. А робоче 
тіло – згадані вище SPЕ – компанії спеціального призначення, 
фірми-агенти потужних підприємницьких структур. 

Саме приватна оболонкова управляюча парком компанія 
може оформити з державою договір концесії (оренди) на експлу-
атацію шахти, після чого укомплектувати виробничу структуру 
приватними, але вже «вторинними» компаніями-учасниками. 
Найбільш доцільними за такими варіантами є моделі-гексаграми 
31, 28 (за формулою ROT) і 62. 

Парк за внутрішнім розпорядком є ринковим господар- 
ством, але через шахтну специфіку він має працювати як мета- 
корпорація. 

Метакорпорація, дещо спрощено, − це економічні агенти 
(декілька), які в нагальні моменти здатні та вимушені виступати 
як єдине ціле, під керівництвом центру прийняття рішень. Центр 
може бути як юридичною особою, так і групою фізичних осіб 
(власники, вищі менеджери), які використовують управляючу 
компанію парку як виконавчий орган. Успіх кожного учасника 
парку залежить від ефективності мережі в цілому і від того, на-
скільки добре він використовує свої можливості впливати на цю 
мережу [66]. 

Таким чином, із застосуванням гексаграм, що містять 
ознаки «власність-фінансування-управління», виконано класи-
фікацію взаємодії у сфері шахтного видобування вугілля 
суб’єктів із державного і приватного секторів. 

Доведено, що корпоративна розробка шахтного поля, яка є 
актуальною в плані розвитку шахт державного сектору, не є  
формою державно-приватного партнерства, але може бути реа-
лізована як така через форму індустріального парку, створеного 
за концесійною угодою між Міністерством енергетики та вугіль- 
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ної промисловості України та приватною управляючою індуст-
ріальним парком компанією. 

У контексті вищенаведеного постає така важлива проблема 
ефективності ППП, як запобігання перетворенню партнерства на 
корупційну схему. Явище корупції притаманне українській прак-
тиці взагалі, а вугільна промисловість з її тотальною збитковістю 
підприємств державного сектору і наявністю масової державної 
підтримки стала певним корупційним анклавом. 

Слабким місцем публічно-приватного партнерства у сфері 
вуглевидобутку є визначення концесійної плати за використання 
надр і виробничих фондів. Немає іншого способу запобігання  
розвитку тіньової економіки, крім транспарентності у сфері від-
носин держави і бізнесу. Найбільш реальним кроком у цьому на-
прямі є детальне висвітлення основних положень концесійних 
угод на сайті Міністерства економіки розвитку і торгівлі України 
(http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag= 
DerzhavnoprivatnePartnerstvo). 

1.2.2 Щодо перетворення державно-приватних  
 партнерств у вугільній промисловості України  
 на публічно-приватні 

Останні три роки виявилися вельми важкими для держав-
ного сектору вугільної промисловості України: перш за все від-
булося значне скорочення обсягів державної підтримки вугледо-
бувних підприємств, що призвело до зниження виробничих й 
економічних показників функціонування шахт. Гострота про-
блем у вугільній промисловості спонукає до реформування га-
лузі, пошуку нових форм управління підприємствами та залу-
чення зовнішніх інвестиційних ресурсів. 

З метою залучення недержавних інвесторів до розвитку  
вугільних підприємств, розташованих у Донецькій області,  
обласна державна адміністрація звернулася до ІЕП НАН України 
з питанням щодо можливості та доцільності передачі шахт в уп-
равління регіональним органам влади. 

Реформування енергетичного сектору є одним із пріори- 
тетних векторів, визначених Стратегією сталого розвитку «Ук- 
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раїна – 2020» [14], відповідає базовим моментам проекту Нової 
енергетичної стратегії України [67]. 

Ініціатива регіональних органів влади, в принципі, відпові-
дає новим підходам до управління підприємствами, застосу-
вання державно-приватного партнерства, про що наголошується 
у Новій енергетичній стратегії.  

Головним завданням є створення сприятливого інвестицій-
ного клімату та залучення інвесторів в енергетичний сектор, у 
тому числі у вугільну промисловість. Отже, застосування дер- 
жавно-приватного партнерства або передача в управління 
об’єктів державної власності не суперечать стратегічним планам 
розвитку паливно-енергетичного комплексу. 

Слід відзначити, що суб’єктом управління об’єктами дер-
жавної власності у паливно-енергетичному комплексі загалом та 
вугільній промисловості зокрема є Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України. Його повноваження поширю-
ються на прийняття рішень про передачу об’єктів державної  
власності в оренду, концесію, комунальну власність, до сфери 
управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами 
державної власності, здійснення передачі об’єктів державної 
власності від одного підприємства іншому тощо [68]. 

Згідно із Законом України «Про управління об’єктами дер-
жавної власності» [69] об’єктами управління державної власно-
сті у вугільній промисловості є:  

майно, передане державним комерційним підприємствам, 
установам та організаціям;  

майно, передане державним господарським об’єднанням;  
корпоративні права, що належать державі у статутних ка-

піталах господарських організацій;  
державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;  
державне майно, що перебуває на балансі господарських 

організацій і не увійшло до їх статутних капіталів або залиши-
лося після ліквідації підприємств та організацій;  

безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у дер- 
жавну власність за рішенням суду. 

Таким чином, навіть переданий у концесію, лізинг, оренду 
або управління об’єкт державної власності залишатиметься в 
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державній власності і, відповідно, належатиме до державного 
сектору економіки. При цьому успішний досвід функціонування 
подібних об’єктів під управлінням приватних партнерів пози- 
тивно впливатиме на результати функціонування державного  
сектору, а також сприятиме поширенню нових методів управ-
ління. 

Крім того, що Міністерство енергетики та вугільної проми-
словості України є суб’єктом управління об’єктами державної 
власності, воно також виступає центральним органом виконавчої 
влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної полі-
тики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-
промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, 
а також уповноваженим органом управління підприємствами 
державної власності вугільної галузі. Отже, всі рішення щодо 
функціонування підприємств державної форми власності у вугі-
льній промисловості приймаються саме ним, що також забезпе-
чує більш-менш злагоджене функціонування галузі в цілому. З 
урахуванням необхідності реформування вугільної промислово-
сті та у зв’язку з цим доцільності розгляду альтернативних варі-
антів упровадження реформ питання передачі прав на управ-
ління державними шахтами до обласних державних адміністра-
цій має бути розглянуте відповідно до норм чинного законодав-
ства щодо особливостей регулювання діяльності державних під-
приємств у галузі. При цьому саме Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України має виступати ініціатором 
здійснення реформ не тільки в галузі, а також щодо порушення 
питань про варіанти подальшого функціонування підприємств. 

Слід зауважити, що серед суб’єктів управління об’єктами 
державної власності ані обласних державних адміністрацій, ані 
обласних рад немає, оскільки вони є місцевими органами вико-
навчої влади та до їх повноважень не входить управління 
об’єктами державної власності. Йдеться про те, що згідно із За-
коном України «Про місцеві державні адміністрації» вони забез-
печують виконання Конституції, Законів України, актів Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, інших органів вико-
навчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, дотри-
мання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональ- 
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них програм соціально-економічного та культурного розвитку; 
підготовку і виконання відповідних бюджетів тощо [70]. Нато-
мість до суб’єктів управління об’єктами державної власності, 
якими є вугільні шахти, наразі належать Кабінет Міністрів Ук-
раїни; міністерства; Фонд державного майна України [71].  

Таким чином, обласні державні адміністрації не є і не  
можуть бути суб’єктами управління державними шахтами  
вугільної промисловості, але вони можуть на виконання чинного 
законодавства сприяти розвитку підприємницької діяльності 
та залученню інвесторів в економіку області.  

Обласні державні адміністрації підзвітні обласним ра-
дам72, які, у свою чергу, мають повноваження щодо вирішення в 
установленому законом порядку питань з управління об'єктами 
спільної власності територіальних громад, призначення та звіль-
нення їх керівників, надання згоди на передачу об'єктів з дер- 
жавної власності у спільну власність територіальних громад та 
прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власно-
сті територіальних громад, що перебувають в управлінні обла-
сних рад, у державну власність, а також щодо придбання 
об’єктів державної власності [73]. При цьому обласні ради мо-
жуть делегувати обласним державним адміністраціям повнова-
ження щодо сприяння інвестиційній діяльності на території об-
ласті [там само]. На відміну від районних та обласних рад, вико-
навчі органи сільських, селищних, міських рад мають більше  
повноважень у сфері розвитку та сприяння господарської діяль-
ності, зокрема, вони мають повноваження щодо: 

сприяння у створенні на основі законодавства спільних з 
іноземними  партнерами підприємств виробничої та соціальної 
інфраструктури й інших об’єктів, залучення іноземних інвести-
цій для створення робочих місць, а також ряд повноважень щодо 
управління комунальною власністю, зокрема управління в ме-
жах, визначених радою, майном, що належить до комунальної 
власності відповідних територіальних громад; 

підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо по-
рядку й умов відчуження комунального майна, проектів місце-
вих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної влас-
ності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих 
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програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 
визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, 
які можуть надаватися в концесію, подання раді письмових звітів 
про перебіг і результати відчуження комунального майна [73]. 

Слід також додати, що територіальним громадам сіл, се-
лищ, міст, районів у містах належить право комунальної власно-
сті на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 
кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та ор-
ганізації, а районні та обласні ради від імені територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст можуть здійснювати управління об'єктами 
їх спільної власності, що задовольняють спільні потреби терито-
ріальних громад [там само].  

Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що об-
ласні державні адміністрації підпорядковані обласним радам і не 
можуть бути суб’єктами управління державної власності. Якщо 
враховувати той факт, що Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України відповідно до своїх повноважень може 
не тільки розробляти стратегії розвитку державних підприємств 
і господарських товариств, що належать до сфери його управ-
ління, а також приймати у випадках, передбачених законодав- 
ством, рішення про передачу об'єктів державної власності в ко-
мунальну власність, до сфери управління інших органів, уповно-
важених управляти об'єктами державної власності, передачу  
об'єктів державної власності від одного підприємства іншому 
[там само], то можна в подальшому розглядати питання пере-
дачі об’єктів вугільної промисловості саме в комунальну влас-
ність. При цьому необхідно зважено підійти до останнього, вра-
ховуючи особливості функціонування вугледобувних підпри-
ємств, складність стану галузі, а також її роль та місце в забезпе-
ченні енергетичної безпеки країни, що є відмінними від тради-
ційних об’єктів комунальної власності – інфраструктурних 
об’єктів та об’єктів житлово-комунального господарства. Крім 
того, управління підприємствами вугільної галузі пов’язане з ба-
гатьма специфічними проблемами, які досить складно пере- 
класти на місцеві громади, зокрема, питання державної під- 
тримки підприємств галузі, покриття їх збитків, заборгованості з 
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виплат щодо оплати праці та зобов’язань перед бюджетами, не 
враховуючи вже досвід з управління подібними об’єктами тощо.  

Безпосередньо особливості передачі об'єктів права дер- 
жавної власності в комунальну власність регулюються Законом 
України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності» [74] та Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності» 
[там само]. Так, передача об’єктів державної власності в кому- 
нальну власність має здійснюватися за рішенням Кабінету Мі- 
ністрів України при погодженні з уповноваженим органом уп-
равління, Фондом державного майна та ін. і  за наявності згоди 
відповідної міської ради. При цьому якщо об'єктами передачі є 
цілісні майнові комплекси підприємств, нерухоме майно, акції 
(частки, паї) у майні господарських товариств, то їх вартість має 
визначатися шляхом проведення незалежної оцінки майна, а  
вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна під-
приємств – на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її 
відповідності справедливій ринковій ціні [74]. Крім того, пере-
дача цілісних майнових комплексів підприємств має здійснюва-
тися разом з усіма їх активами і пасивами, лімітами, фондами, 
планами фінансово-господарської діяльності тощо, а об’єктів не-
завершеного будівництва – також із проектно-кошторисною до-
кументацією. Ще одна особливість полягає в такому: об’єкти, 
стосовно яких є відповідне рішення про їх приватизацію, не мо-
жуть брати участі у передачі з державної до комунальної власно-
сті, якщо вони не будуть виключені з відповідного переліку.  

Таким чином, передача підприємств вугільної промислово-
сті державної власності у комунальну в цілому не суперечить 
чинному законодавству. З урахуванням досить обмеженого кола 
відповідних законодавчих і нормативно-правових актів на прак-
тиці може виникнути багато процедурних питань. 

Радянська історія господарювання має прецеденти існу-
вання підвладних місцевим органам вугільних шахт. Так, на Дон- 
басі протягом 1944-1958 рр. паралельно з підприємствами, що 
були підпорядковані центральним органам влади, функціону-
вали трести Сталінмісцвугілля (Сталинместуголь) та Чистяков-
місцвугілля (Чистяковместуголь), призначені для забезпечення 
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населення вугільною продукцією. За потужністю і технічним 
оснащенням такі шахти мало чим відрізнялися від інших вугле-
добувних підприємств того часу. Але потім їх існування за ме-
жами єдиної галузевої структури – міністерства – було визначено 
недоцільним. Головним чинником зміни управління виявилися 
економічні труднощі вуглевидобутку. 

На відміну від нормативно-правового регулювання питань 
передачі об’єктів державної власності – шахт до комунального 
управління, чинне законодавство щодо концесій набагато  
ширше.  

Так, Закон України «Про концесії» [46], ухвалений у 
1999 р., передбачає, що концесією є надання з метою задово-
лення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої 
влади чи органом місцевого самоврядування на підставі конце-
сійного договору на платній та строковій основі юридичній або 
фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на 
створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) 
об’єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття 
суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе 
зобов’язань щодо створення (будівництва) та (або) управління 
(експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідальності та 
можливого підприємницького ризику. Отже, саме Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості України як державний 
партнер уповноважене передавати підприємства вугільної про-
мисловості, що належать до сфери його управління, в концесію 
та, відповідно, визначати умови укладення договорів.  

Слід підкреслити, що цим самим Законом передбачено 
таке: у концесію можуть надаватися об’єкти такої сфери госпо-
дарської діяльності, як пошук,  розвідка родовищ корисних ко-
палин і їх видобування, видобування кам’яного вугілля, лігніту 
(бурого вугілля), його переробка в порядку, передбаченому чин-
ним законодавством [там само]. Отже, вугільна промисловість 
має в повному обсязі використовувати наявні можливості щодо 
свого розвитку за допомогою нових механізмів функціонування, 
тим більше, що чинне законодавство в даному аспекті є досить 
опрацьованим. Мінімальний термін тривалості договірних від-
носин для договорів концесії встановлений у 10 років відповідно 
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до Закону України «Про особливості оренди або концесії об'єктів 
паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній 
власності» [47], що може забезпечити приватних партнерів необ-
хідним часом для забезпечення окупності вкладених інвестицій.  

З метою сприяння більш ефективному функціонуванню ін-
ституту концесій у цілому були прийняті такі нормативно-пра-
вові акти: Постанови Кабінету Міністрів України щодо затвер-
дження Методики розрахунку концесійних платежів [75], Типо-
вого концесійного договору [76], Порядку визначення об’єктів 
концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо 
концесійних платежів, дотацій, компенсацій та умов їх надання 
[77], Положення про реєстр концесійних договорів [78], Пере-
ліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися 
в концесію [79]. Разом із цим для регулювання та поширення 
практики концесій у вугільній промисловості були розроблені 
такі специфічні нормативно-правові акти: 

Закон України «Про особливості оренди або концесії  
об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у 
державній власності» [47], яким визначаються процедури на-
дання в оренду або концесію об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу;  

Порядок прийняття рішення про передачу в оренду чи кон-
цесію об’єктів паливно-енергетичного комплексу та Вимоги до 
аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування пе-
редачі в оренду чи концесію об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу [80]; 

Методика оцінки об’єктів паливно-енергетичного ком- 
плексу, що передаються в оренду чи концесію [81]; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку об’єктів паливно-енергетичного комплексу права дер-
жавної власності, які можуть надаватися в концесію» [82]. Не-
зважаючи на те, що наразі дана постанова вже є неактуальною  
і потребує суттєвого доопрацювання в частині переліку підпри- 
ємств вугільної промисловості, ДП ш/у Південнодонбаське № 1 
та ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая були 
включені до цього переліку. Отже, зазначені підприємства мо-
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жуть бути передані в концесію відповідно до норм чинного зако-
нодавства, але вони тоді мають бути виключені з переліку підп-
риємств, виставлених на приватизацію [83]. 

Таким чином, можливість передачі ДП ш/у Південнодон-
баське № 1 та ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сур-
гая в концесію приватним партнерам повністю відповідає вимо-
гам чинного законодавства, тим більше, що дані підприємств вже 
внесені до відповідного переліку [82]. За таких умов роль облас-
них державних адміністрацій може полягати у пошуку та залу-
ченні приватних партнерів на підприємства вугільної промисло-
вості, які належать до державної власності, а також у створенні 
сприятливих інвестиційних умов у регіоні. 
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2 МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНО- 
 ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОЦЕСІ  
 МОДЕРНІЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

2.1 Стан та основні тенденції 

2.1.1 Плани уряду у сфері модернізації енергетичного  
 сектору і вугільної промисловості 

Згідно із середньостроковим планом пріоритетних дій 
Уряду до 2020 р., який ухвалено розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 03.04.2017 р. № 275-р, декларовано цілі уря-
дової політики, а саме: Ціль № 1 (економічне зростання) – «ди-
намічне, стале та інклюзивне зростання на базі структурної мо-
дернізації економіки, покращення умов ведення бізнесу та ефек-
тивності публічного сектору має важливе значення для майбут-
нього України. Формування сильної та сучасної економіки є ба-
зовою передумовою для створення нових робочих місць та під-
вищення доходів громадян і відповідно для підвищення якості 
життя кожного українця. 

Запорукою економічного зростання є створення рівних, 
прозорих та передбачуваних правил ведення бізнесу, включення 
України до регіональних та глобальних ланцюгів створення до-
даної вартості, створення умов для розвитку високотехнологіч-
них виробництв, прискорення залучення інвестицій в економіку 
України та розвиток експортного потенціалу українських вироб-
ників» [84]. 

У табл. 2.1 висвітлено основі моменти урядової програми в 
даній сфері.  
  

Таблиця 2.1 – Короткостроковий план дій уряду за ціллю № 1 
Економічне зростання  

Пріоритетні дії Короткий опис 

1 2 
17. Підвищення  

енергетичної  
незалежності  

Нарощування власного виробництва енергетичних 
ресурсів; модернізація енергетичної інфраструк-
тури, диверсифікація джерел постачання енергоре- 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 
 сурсів; перехід енергетичного сектору України на 

ринкові принципи функціонування, запровадження 
стандартів системи європейської енергетичної без-
пеки з акцентом на кібербезпеку і безпеку поста-
чання енергоресурсів; збільшення регулюючих ма-
неврових потужностей гідроелектростанцій і гідро-
акумулюючих електростанцій 

18. Упровадження 
принципів  
Третього енерге-
тичного пакета 
ЄС 

Забезпечення надійного постачання електроенергії 
та природного газу споживачам за конкурентними 
цінами шляхом приведення вітчизняного законодав-
ства в електроенергетичній та газовій сфері у відпо-
відність до вимог Третього енергетичного пакета
ЄС, що сприятиме реформуванню та подальшому 
розвитку галузей паливно-енергетичного ком-
плексу, стимулюватиме надходження приватних ін-
вестицій, створить рівні умови для всіх учасників 
ринку та розвитку системи захисту споживачів; за-
безпечення можливості інтеграції об’єднаної енер-
гетичної системи України в європейську енерге-
тичну систему 

19. Реформа  
вугільної  
галузі 

Забезпечення економічної ефективності (самоокуп-
ності) вугільної галузі шляхом переходу на ринкові
принципи функціонування ринку вугільної продук-
ції, запровадження електронних біржових торгів ву-
гіллям, залучення приватних інвестицій у галузь та 
приватизації вугільних шахт; забезпечення ефек-
тивної реструктуризації галузі та соціальної під-
тримки шахтарів 

20. Розвиток  
відновлюваної 
енергетики 

Збільшення частки енергоносіїв, вироблених із від-
новлюваних джерел енергії, у структурі загального 
кінцевого енергоспоживання 

21. Забезпечення 
енергоефектив-
ності й енерго-
збереження  

Забезпечення зменшення обсягів споживання енер-
горесурсів, упровадження сучасних енергоефектив-
них технологій; стимулювання здійснення заходів 
щодо підвищення енергоефективності, забезпе-
чення економного використання енергетичних ресу-
рсів населенням, підвищення рівня життя населення 
в результаті зменшення витрат на оплату енерге-
тичних  ресурсів, раціональне використання коштів 
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Закінчення табл. 2.1 
1 2 

 державного та місцевих бюджетів, які спрямову-
ються на компенсацію витрат, пов’язаних із вико-
ристанням енергетичних ресурсів 

22. Підвищення ефе-
ктивності вироб-
ництва та поста-
чання теплової 
енергії  

Поліпшення фінансового стану підприємств галузі 
теплопостачання, залучення інвестицій для модер-
нізації технічної бази, підвищення операційної 
ефективності та зменшення обсягу споживання 
енергоресурсів 

23. Розвиток  
житлово-комуна-
льного господар-
ства 

Досягнення ефективного управління житловим 
фондом і створення ринку управління житлом 

24. Розвиток мінера-
льно-сировинної 
бази  

Задоволення потреб національної економіки у міне-
ральних ресурсах за рахунок власного видобутку; 
зменшення або повна ліквідація залежності України 
від імпорту мінеральних ресурсів і збільшення екс-
портного потенціалу країни за рахунок власного ви-
добутку корисних копалин, що мають великий по-
пит на світовому ринку; залучення на ринок України 
геологорозвідувальних компаній 

25. Забезпечення 
ефективного та 
безпечного пово-
дження з відхо-
дами 

Перехід до європейської практики поводження з ві-
дходами; зменшення ризиків, пов’язаних з об’єк-
тами накопичення і зберігання відходів, насамперед 
небезпечних; упровадження дієвих механізмів сти-
мулювання мінімізації обсягів утворення відходів та 
зниження рівня їх небезпечності; перетворення 
сфери поводження з відходами на самостійний рен-
табельний сектор економіки; запровадження новіт-
ніх технологій утилізації відходів 

2.1.2 Загальні тенденції світового вуглевидобутку 

Світова вугільна промисловість переживає важкі часи. У 
березні 2016 р. найбільша у світі приватна вугледобувна компа-
нія Peabody Energy із Сент-Луїса (США), яка має 130-річну істо-
рію, оголосила про неспроможність за боргами і готовність доб-
ровільно звернутися до суду для захисту на підставі положень 
глави 11 Кодексу США про банкрутство. До цього таким правом 
скористалися Arch Coal (січень 2016 р.), Alpha Natural Resources 
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(серпень 2015 р.), Walter Energy (липень 2015 р.), які належали 
до найбільших корпорацій світового класу, та інші великі амери-
канські компанії [85]. 

Економічний крах спіткав не тільки шахтний вуглевидобу-
ток в Америці. У лютому 2016 р. оприлюднено доповідь Ради 
підприємств добувної промисловості австралійського штату  
Квінсленд під назвою «Сектор робить усе можливе, щоб утрима-
тися на плаву». Половина австралійських шахт, які видобувають 
третю частину енергетичного вугілля, працює собі на збиток. За 
останні два роки ми втратили 21 тис. робочих місць, – заявив ге-
неральний директор Ради М. Рош, – і ми хочемо, щоб уряд  
перейнявся розумінням того, що потрібно зробити для захисту 
60 тис. робочих місць, які залишилися у вугледобувному секторі 
штату Квінсленд» [86; 87]. 

Слід підкреслити, що йдеться не про традиційно збиткові 
українські державні шахти, а про донедавна комерційно успішні 
вугільні корпорації. 

На рис. 2.1 наведено кумулятивну гістограму собівартості 
всіх вугледобувних підприємств світу, які беруть участь в експо-
рті енергетичного вугілля. Компанії, що мають показники вище 
горизонтальної лінії, яка відповідає спотовій ціні на вугілля, є 
збитковими. 

 

 
Джерело:  Wood MacKenzie [88]. 

Рисунок 2.1 – Ціна на вугілля та витрати в енергетичному  
сегменті світового експорту 
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У сегменті експортерів коксівного вугілля (рис. 2.2) ситу-
ація не краща. 

 

 
Джерело: Wood MacKenzie [88]. 

Рисунок 2.2 – Ціна на вугілля та витрати в металургійному  
сегменті світового експорту 

 
Експортні витрати формуються за такими статтями: а) ви-

добуток вугілля; б) збагачення; в) наземні перевезення; г) пор-
тове обслуговування; д) податки та збори. 

Кумулятивна крива (гістограма) витрат у сегменті мета- 
лургійного вугілля охоплює підприємства із сумарним обсягом 
понад 350 млн т. У сегменті енергетичного вугілля – більше 
750 млн т. Ширина стовпця, що відповідає конкретному підпри-
ємству, відображає кількість вугільної продукції, яку воно пос-
тачає. Чим більше висота стовпця, тим далі він розташований від 
початку діаграми, тим гірше ринкова позиція відповідного під- 
приємства. Витрати щодо видобутку копалин є найбільшими се-
ред інших, але не завжди вони визначають ранг фірми – далі за 
рівнем витрат після них наземні перевезення. І нерідко вугледо-
бувні компанії з більш ефективними вугільними активами про-
грають агентам, які експлуатують гірші родовища, але є ближ-
чими до порту. Місце у «хвості» кумулятивної кривої, напри-
клад, займають шахти з Аппалачів, які належать компанії Агсһ 
Coal, при тому, що видобуте ними вугілля є відносно недорогим. 
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Експортна торгівля вугіллям є більш вигідною, коли на- 
земна ділянка коротка, а морська – довга, як в Австралії. Довгі 
залізничні плечі істотно погіршують експортні позиції вугільних 
експортерів. Для підприємств із Кузбасу (РФ) вони настільки  
довгі (4000-5000 км), що шлях від Кемерово до станції Находка 
займає від 10 до 14 діб.  

Європейська міжнародна організація з торгівлі вугіллям 
(Ifri) у своїх оцінках уподібнює російську наземну доставку  
вугілля пляшковому горлечку (bottleneck) національного вугле-
видобутку, на подолання якого йде до 60% ціни продукції. 

Поняття bottleneck стосовно колійного транспорту влас-
тиве не тільки російському вугільному бізнесу, але і частково  
африканському, китайському. В Австралії пляшковим горлеч-
ком виявилися морські порти, які загрожують стати справжньою 
перешкодою експорту енергетичного вугілля. 

Згідно з аналізом, виконаним науковцями ІЕП НАН Укра-
їни, у 2014 р. в експорті 357 млн т коксівного вугілля взяли уч-
асть 94 компанії. Середній обсяг постачання з імовірністю 0,95 
склав 3,8±0,5 млн т, при цьому в ринковій структурі були агенти, 
які поставили трохи більше 1 млн т, і компанії, що продали 
13 млн т, такі як американські Alpha Resources-Console та Arch 
Coal Appalachia. Середня за вибіркою FOB-собівартість експор-
тних операцій виявилася 100,8±4,7 дол./т (мінімальне значення – 
46 дол./т, максимальне – 155 дол./т); витрати на видобуток  
вугілля в собівартості 61,0±4,5 дол./т (60,5% від загальної) – від 
19 до 115 дол./т; витрати на транспортування – 19,1±3,0 дол./т 
(19%), максимальний показник – 50 дол./т. Протягом 2014 р. се-
редня ціна вугілля за довготривалими контрактами (Long Term 
price) встановилася на рівні 130 дол./т. Тобто певна частка екс-
портерів працювала собі на збиток. 

Коли вугілля перестає бути домінантним енергетичним ре-
сурсом, воно перетворюється на звичайний сировинний товар, а 
ціни на сировину мають бути низькими та стабільними. Ера  
вугілля завершилася в середині 50-х років ХХ ст. І хоча вугілля 
залишається дуже поширенним ресурсом, як зауважив у 1973 р. 
з натяком на нафту Шейх Ахмед Закі Ямані (Sheikh Ahmed Zaki 
Yamani), який протягом 1962-1986 рр. обіймав посаду міністра 
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енергетики Саудівської Аравії, «Кам'яний вік закінчився не 
тому, що закінчилися камені»... [89].  

На рис. 2.3 наведено цінові показники американських ан-
трацитів, така сама динаміка властива й іншим маркам вугілля. З 
1949 по 1973 р. графік ішов на зниження, але потім сталося наф-
тове ембарго, і на тлі цього інституційного стресу ціни на вугілля 
пішли вгору, щоб знову опуститися до мінімуму через двадцять 
років. Потім відбувся новий підйом цін, хоча не такий стрімкий, 
спровокований переходом Китаю з експортерів вугілля до нетто-
імпортерів, а за ним новий спад, що зумовив сучасні катастро- 
фічні події на вугільних ринках. 

 

 
Джерело: DOE/EIA [90, Table 7.9; 91]. 

Рисунок 2.3 – Динаміка цін на антрацити США, дол./т  
 (1949-2011 рр.) 
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Зростання цін на вугілля, що спостерігається із середини 
2016 р., є певним чином штучним. Діаграма, наведена на рис. 2.4, 
демонструє, що підвищувальний тренд притаманний тільки ком-
паніям, які обслуговують споживачів тихоокеанського сегменту, 
тобто австралійським, а підприємствам, що постачають вугілля 
на атлантичну арену, зокрема американським, це не властиво. 
Фахівці у феномені виборного зростання цін вбачають китайське 
коріння, цього разу на тлі глибокої реструктуризації вугільної та 
металургійної галузей у КНР. 

 

 
Діаграму складено за даними EIA [92] й ODA [93]. 
 

Рисунок 2.4 – Ціни на вугільних ринках США (район Центра-
 льні Аппалачі) та Австралії (2016 р.) 

 
Російська вугільна промисловість, як і польська, зараз пе-

ребуває у кризовому стані. Усі аналітики одностайні в тому, що 
ціни на вугілля ще довго будуть низькими. Несприятливу рин-
кову ситуацію посилюють вимоги до забезпечення сталого роз-
витку.  

Низькі доходи на тлі високих витрат – це крах вугільного 
підприємництва. Шахта Affinity Mine в Західній Вірджинії до 
того, як її в 2009 р. купив український Метінвест, більше чверті 
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століття була занедбаною. Неглибока, потужна з великими запа-
сами коксівного вугілля преміум-класу. Але заробітна плата аме-
риканських шахтарів Метінвесту у 2012 р. у 12 разів перевищу-
вала зарплату українських шахтарів того ж Метінвесту. 

Як виявляється, шахти здебільшого не можуть функціону-
вати на ринкових засадах. Це спричинило припинення націона-
льного вуглевидобутку в ряді європейських країн і Японії. 

Навіть у Росії, де гірничо-геологічні умови родовищ є на-
багато кращими, ніж в Україні, експлуатація більшості шахт, за 
визнанням відомого керівника національного вугільного госпо-
дарства, досі ведеться за тимчасовими схемами – бізнес не має 
достатніх інвестиційних ресурсів на капітальне будівництво.  
У зв’язку з цим уряд РФ змушений фінансово підтримувати  
вугільні компанії, частково сплачуючи відсотки за банківськими 
кредитами, якщо проекти стосуються проходки стовбурів, корін-
них виробок і підвищення безпеки робіт. 

2.2 Криза вітчизняного паливно-енергетичного  
 комплексу 

Вітчизняна теплова енергетика, яка переважно є вугіль-
ною, переживає важку системну кризу, яка стосується навіть ци-
вілізаційних аспектів. 

2.2.1 Паливна криза 

Основу енергетичної галузі України становлять атомний і 
тепловий сектори, на які припадає близько 90% вітчизняної  
енергогенерації. Останнім часом частка виробництва електро- 
енергії на АЕС суттєво збільшилася, що зумовлено зниженням 
навантаження на сектор теплої енергетики (табл. 2.2). 

Упродовж 2013-2015 рр. обсяг виробництва електроенергії 
на ТЕС зменшився на 28395 млн кВт⋅год (36%), що негативно 
позначилося на економічній ефективності експлуатації ТЕС. Для 
збільшення рентабельності теплової енергогенерації Національ-
ною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енер- 
гетики та комунальних послуг (НКРЕКП), регулярно підвищува- 
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лися тарифи на електроенергією. Останньою постановою 
НКРЕКП [94] було встановлено середній тариф для оптового  
ринку в розмірі 2,03 грн за кВт⋅год.  

 

Таблиця 2.2 – Структура енергетичної галузі України 

Рік 
АЕС ТЕС ТЕЦ ГЕС 

млн 
кВт⋅год 

% 
млн 

кВт⋅год 
% 

млн 
кВт⋅год 

% 
млн 

кВт⋅год 
% 

2010 89151 49,5 67828 37,7 10148 5,6 12952 7,2 
2011 90247 48,6 73709 39,7 11065 6,0 10772 5,8 
2012 90137 47,4 78907 41,5 9650 5,1 10832 5,7 
2013 83208 44,9 78297 42,3 8281 4,5 14215 7,7 
2014 88389 50,7 68469 39,3 6726 3,9 9086 5,2 
2015 87647 57,2 49386 32,2 6075 4,0 6777 4,4 
2016 80950 54,1 49902 33,3 6709 4,5 9126 6,1 

 
На сьогоднішній день в Україні налічується 12 теплових 

електростанцій6, що забезпечують близько 33% вітчизняної  
енергогенерації. Основним видом палива для українських ТЕС є 
вугілля (97,5%). Газ і мазут на електростанціях використову-
ються у незначній кількості (2% газу та 0,5% мазуту). Діючі ТЕС 
функціонують у рамках об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) 
України та входять до складу енергетичних компаній: ПАТ 
«ДТЕК Дніпроенерго» (Криворізька, Придніпровська, Запорі-
зька ТЕС); ПАТ «Донбасенерго» (Слов’янська ТЕС); ПАТ 
«ДТЕК Західенерго» (Бурштинська, Добротвірська, Ладижин-
ська ТЕС); ПАТ «Центренерго» (Вуглегірська, Трипільська, Змі-
ївська ТЕС); ТОВ «ДТЕК Східенерго» (Луганська, Курахівська 
ТЕС). Для кожної енергетичної компанії НКРЕКП встановлює 
окремий тариф на електроенергію. Так, на березень 2017 р. та-
рифи було поділено таким чином: 

Компанія Тариф, грн за 1 кВт⋅год 
ПАТ «Центренерго» 3,01 
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 2,14 

                                           
6 Без урахування окупованих територій Донецької, Луганської об-

ластей та АР Крим.   
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ПАТ «Донбасенерго»7 89,07 
ТОВ «ДТЕК Східенерго» 1,76 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 1,52 
Середньозважений тариф 2,03 

 
На українському ринку теплової енергетики домінуючою є 

частка енергогенерації компанії ДТЕК (рис. 2.5). Однак, незва-
жаючи на це, компанію не слід розцінювати як монополіста, оскі-
льки: по-перше, вона функціонує в рамках єдиного енергоринку 
України, де її частка не є домінуючою (24% ДТЕК проти 56% 
Енергоатома); по-друге, компанія не може впливати на форму-
вання ціни на вироблену електроенергію, оскільки ДП «Енерго-
ринок» наділена повноваженнями встановлювати розцінки для 
всіх учасників ринку.  

 

 

Рисунок 2.5 – Частка енергогенеруючих компаній на ринку  
 теплової енергетики 

 

                                           
7 Високе значення тарифу для ПАТ «Донбасенерго» пов’язане із 

суттєвим зменшенням обсягів енергогенеранції (на 95% від попереднього 
періоду). За рахунок високого тарифу ПАТ «Донбасенерго» має підтриму-
вати власні експлуатаційні можливості. 
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Українські ТЕС умовно можна розділити на дві групи:  
перша – електростанції, що працюють на високореакційному па-
ливі (вугілля газової групи, марок Д, ДГ, Г); друга – електро- 
станції, що працюють на низькореакційному паливі (антраци-
тове вугілля, марок П, ПС, А). На сьогоднішній день налічується8 
6 ТЕС першої групи, які за 2016 р. виробили 30902 млн кВт·год, 
що склало 21% від загальної енергогенерації в Україні. У тому ж 
періоді ТЕС другої групи (6 ТЕС) виробили 15285 млн кВт⋅год, 
зайнявши таким чином лише 10% ринку вітчизняної електроене-
ргії (табл. 2.3). 

Суттєві розбіжності між виробничими показниками ТЕС 
першої та другої груп безпосередньо пов’язані з проблемою не-
стачі антрацитового вугілля, що є актуальною останнім часом.  

Гострі проблеми з паливом в українській енергетиці вини-
кли внаслідок воєнного та політичного протистояння на Донбасі, 
оскільки шахти, які видобувають антрацити, залишилися на не-
підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської об- 
ластей, а ТЕС, які його споживають, – за лінією розмежування. 
Шахти з виробництва низькореакційного палива (вугілля марок 
А і П, тобто антрацити і пісне) до 2014 р. перебували у власності 
держави (ДП «Торезантрацит», «Антрацит», «Донбасантрацит») 
і компанії ДТЕК (ТОВ «ДТЕК-Свердловантрацит», «ДТЕК- 
Ровенькиантрацит», ПАТ «ДТЕК «Шахта «Комсомолець Дон-
басу»). Саме ДТЕК був головним постачальником низькореак-
ційного палива вітчизняній тепловій енергетиці – як своїм Кри-
ворізькій та Придніпровській ТЕС, так і Зміївській та Трипіль- 
ській ТЕС зі складу державної компанії Центренерго. 

Із початком бойових дій на сході Україна втратила прямий 
доступ до шахт, що видобувають антрацитові марки вугілля. У 
2014-2016 рр. транспортування вугілля антрацитових марок з 
окупованих територій Донецької та Луганської областей здійс-
нювалося зі змінною інтенсивністю. На початку 2017 р. транспо-
ртне сполучення з окупованими територіями було зупинене  
 

                                           
8 Без урахування окупованих територій Донецької та Луганської об-

ластей. 
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Таблиця 2.3 – Виробничі показники ТЕС України за 2016 р. 

ТЕС 
Марка 
вугілля ⃰

Електрич-
на потуж-
ність, МВт

Виробництво 
електро- 
енергії,  

млн кВт⋅год

Частка вироб- 
ництва електро-
енергії у тепловій 
енергетиці, % 

ДТЕК  
Дніпроенерго 

  
12905 25,9 

Криворізька ТЕС П 2328 5018 10,1 
Придніпровська 
ТЕС 

А 1195 
2669 5,3 

Запорізька ТЕС Д, Г 2825 5216 10,5 
Донбасенерго   2991 6,0 
Слов’янська ТЕС А, П 880 2991 6,0 
ДТЕК  
Західенерго  

  
14832 29,7 

Добротвірська 
ТЕС 

ДГ, Г 510 
8499 17,0 

Ладижинська ТЕС Д, Г 1800 2275 4,6 
Бурштинська ТЕС ДГ, Г 2334 4048 8,1 
Центренерго    9858 19,7 
Вуглегірська ТЕС ДГ, Г 3600 4879 9,8 
Трипільська ТЕС А 1800 2700 5,4 
Зміївська ТЕС А, П 2200 2278 4,6 
ДТЕК  
Східенерго  

  
9324 18,7 

Луганська ТЕС А 1220 3338 6,7 
Курахівська ТЕС Г 1517 5985 12,0 

 ⃰ Наведено марки вугілля, що зазвичай використовуються на вказа-
них ТЕС. Однак допустиме використання інших марок, що належать до 
відповідної групи (газові, антрацитові). 

 
остаточно. Унаслідок цього виробничі зв’язки (шахта – ТЕС) 
було розірвано, що призвело до поглиблення ресурсної кризи у 
тепловій енергетиці. 15 березня 2017 р. DTEK Energy Group зая-
вила про захоплення бойовиками всіх активів «ДТЕК Енерго» на 
непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. 
Станом на 18 квітня 2017 р. в Україні зупинилися п’ять із шести 
ТЕС, що працюють на дефіцитному антрациті. Справа виявилася 
настільки серйозною, що енергохолдинг ДТЕК планує перевести 
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свої ТЕС на вугілля марки «Г» [95]. Зараз корпорація розбудовує 
всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку вугільного ресу-
рсу марки «Г» – ціна питання тільки по м. Добропіллю становить 
понад 1 млрд грн.  

Починаючи з 2014 р. для пом’якшення ресурсної кризи у 
тепловій енергетиці, Міністерством енергетики та вугільної про-
мисловості України було реалізовано ряд заходів, спрямованих 
на переорієнтацію енергосистеми з антрацитових ТЕС на елек- 
тростанції, що працюють на високореакційному паливі. Як на-
слідок, частка виробництва електроенергії ТЕС першої групи 
збільшилася до 64% від загальної теплової енергогенерації в Ук-
раїні. Частка виробництв ТЕС другої групи скоротилася до міні-
муму, необхідного для підтримки підприємств у робочому стані. 
Сьогодні у зв’язку з припиненням транспортного сполучення з 
окупованими територіями виникає загроза повної зупинки ан-
трацитових ТЕС. Такий сценарій розвитку підкріплюється неба-
жанням власників антрацитових ТЕС орієнтуватися на імпорт 
палива. 

Загальне зменшення попиту на електроенергію разом із ре-
сурсною кризою негативно позначилося на стані вітчизняної  
теплової енергетики. У період 2013-2016 рр. в Україні на 17% 
зменшилося виробництво електроенергії. На частку теплової 
енергогенерації припало 36-відсоткове скорочення. Незважаючи 
на певний позитивний вплив (зменшення витрат антрацитового 
вугілля), скорочення попиту призвело до зменшення наванта-
ження на ТЕС, що, у свою чергу, спричинило збільшення витрат 
умовного палива на виробництво електроенергії (табл. 2.4). 

Проаналізувавши показники, можна зазначити, що на ТЕС 
другої групи спостерігається більш суттєве зростання витрат 
умовного палива. Така тенденція є цілком логічною, оскільки се-
реднє навантаження на електростанції зменшилось на 22%. На 
ТЕС першої групи питомі витрати умовного палива в середньому 
збільшились на 7,16 г у.п./кВт⋅год., при зменшенні середнього 
навантаження станцій на 7%, тоді як на ТЕС другої групи питомі 
витрати умовного палива збільшились на 23,6 г/кВт год., при 
зменшенні навантаження на 38%. 
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Таблиця 2.4 – Питомі витрати умовного палива тепловими елек-
тростанціями України у 2013-2016 рр., г/кВт⋅год 

ТЕС 2013 2014  2015 2016 
2013-2016 рр.

+/- 

Т
Е
С

  
пе
рш

ої
 г
ру
пи

 Запорізька ТЕС 357 353 356 356 -1 
Вуглегірська ТЕС 372 373 378 383 11 
Ладижинська ТЕС 377 385 399 402 25 
Курахівська ТЕС 384 380 393 390 6 
Бурштинська ТЕС 397 396 395 405 8 
Добротвірська ТЕС 409 413 408 406 -6 

Т
Е
С

  
др
уг
ої

 г
ру
пи

 Криворізька ТЕС 386 395 446 421 35 
Зміївська ТЕС 405 412 446 437 32 
Луганська ТЕС  426 422 445 443 17 
Трипільська ТЕС 404 409 426 444 40 
Придніпровська ТЕС 425 429 449 447 22 
Слов’янська ТЕС 419 420 411 415 -4 
 

Таким чином, в українській тепловій енергетиці склалась 
ситуація, коли виробництво кожного додаткового міліонна 
кВт⋅год електроенергії стає все більше витратним за паливними 
ресурсами. Особливо чітко ця тенденція простежується у 2015 р., 
де витрати умовного палива на виробництво додаткової одиниці 
електроенергії є найвищими (рис. 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Кумулятивна крива виробництва електроенергії  
 на ТЕС України 
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Аналіз кумулятивних кривих виробництва електроенергії 
українськими ТЕС у період 2012-2016 рр. свідчить про тісну ко-
реляцію витрат палива із завантаженням виробничих потужнос-
тей. Чим нижче коефіцієнт використання виробничих потуж- 
ностей, тим більше паливоємність виробленої електроенер-
гії (рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Коефіцієнт використання потужності українських 
ТЕС протягом 2016 р. [9] 

 
Неефективне розподілення навантаження на діючі ТЕС, що 

було частково зумовлене нестачею антрацитового вугілля, при- 
звело до підвищення витрат палива на кожну згенеровану оди-
ницю електроенергії. Як наслідок, середня собівартість виробни-
цтва електроенергії ТЕС зросла на 27%, що негативно позначи-
лося на економічному стані підприємств. 

Іншою властивістю вітчизняної теплової енергетики є її 
надмірний екологічний вплив на довкілля. 

                                           
9 Без показників Луганської та Курахівської ТЕС. 
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2.2.2 Екологічна криза української енергетики 

 
Екологічна проблема української енергетики є комплекс-

ною. По-перше, рівень шкідливих викидів перевищує не тільки 
нормативи ЄС у 5-30 разів, але і чинні нормативи України,  
зокрема, викиди твердих частинок золи, що утворюються при 
спалюванні вугілля, − у 20-34 рази. Станом на початок 2014 р. 
заміни потребували енергоблоки ТЕС сумарною потужністю 
близько 12 млн кВт (понад 40% загальної потужності ТЕС) [96]. 
По-друге, модернізація неможлива ні за вартістю заходів, ні за 
термінами їх реалізації. По-третє, така потужна модернізація вза-
галі є недоцільною через глибоку зношеність фондів електро- 
генерації. Так, усі енергоблоки НАК «ЕКУ» перевищили запла-
нований парковий ресурс (100 тис. год.), 5 блоків загальною по-
тужністю 1446 МВт мають напрацювання, близьке до індивідуа-
льної норми (200 тис. год.), 61 блок загальною потужністю 
15464 МВт перейшов дозволений індивідуальний ресурс 
(250 тис. год.), 7 блоків потужністю 1100 МВт мають напрацю-
вання більше за граничний термін роботи металу, визначений 
чинними НТД (300 тис. год.) [97]. 

Невипадково, що за радянських часів підвищення еколо- 
гічної придатності української вугільної енергетики передбача-
лося шляхом суттєвого скорочення частки вугілля у паливній 
базі ТЕС на користь природного газу і заміни донецького вугілля 
більш чистим твердим паливом із Кузбасу. Переважна більшість 
шахт Донбасу підлягала ліквідації [98, с. 52]. 

Паливна політика, що була задекларована як «газова па-
уза», лише останнім часом через дорожнечу імпортного природ-
ного газу і за політичними мотивами була згорнута.  

У 2011 р. Україна стала членом Енергетичного співтовари-
ства, взявши на себе таким чином зобов’язання щодо дотри-
мання умов членства цієї організації. Згідно з договором Енерге-
тичного співтовариства Україна до кінця 2017 р. мала привести 
всі великі (потужністю понад 50 МВт) спалювальні установки 
(ВСУ) до вимог Директиви 2001/80/ЄС [99] про обмеження ви-
кидів забруднюючих речовин (пилу, оксиду азоту та діоксиду  
сірки) в атмосферу. На сьогоднішній день в Україні налічується 
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близько 140 таких установок, 37 з яких є енергоблоками тепло-
вих електростанцій. За обсягами викидів забруднюючих речовин 
саме ТЕС займають найгірші позиції (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Обсяги викидів забруднюючих речовин україн- 
ськими ТЕС, т 

ТЕС SO2 NOx Пил 
ДТЕК Дніпроенерго 306199 57168 47683 
Криворізька ТЕС 175474 18261 23999 
Придніпровська ТЕС 54638 15610 17369 
Запорізька ТЕС 76087 23297 6315 
Донбасенерго 35247 5081 12741 
Слов’янська ТЕС 35247 5081 12741 
ДТЕК Західенерго  232580 24197 37898 
Добротвірська ТЕС 35451 3898 8609 
Ладижинська ТЕС 58434 7487 7787 
Бурштинська ТЕС 138695 12812 21502 
Центренерго  311 095 38 339 70 877 
Вуглегірська ТЕС 143208 12341 7062 
Трипільська ТЕС 68 155 17 714 22 458 
Зміївська ТЕС 99732 8284 41357 
ДТЕК Східенерго  157916 28798 78515 
Луганська ТЕС 66410 20857 32136 
Курахівська ТЕС 91506 7941 46379 

 
Усвідомлення неможливості реалізації вимог Енергетич-

ного співтовариства до кінця 2017 р. спонукало Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості України до розробки На-
ціонального плану скорочення викидів від великих спалюваль-
них установок (НПСВ) [100]. Метою НПСВ є мінімізація нега- 
тивних економічних наслідків, що виникатимуть унаслідок  
своєчасного недотримання вимог Детективи 2001/80/ЄС Енерге-
тичного співтовариства. Для досягнення цілей НПСВ передба-
чена реалізація таких заходів: 

- модернізація існуючих спалювальних установок з метою 
підвищення ефективності використання енергії палива; 

- спільне спалювання біомаси з твердим паливом (вугіл-
лям); 
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- зміна існуючих золовловлювачів на нові апарати пило- 
очищення димових газів (електрофільтри, тканинні фільтри);  

- будівництво установок сіркоочищення димових газів; 
- первинні заходи − удосконалення процесів горіння палива 

з метою зниження обсягів викидів оксидів азоту (режимно- 
технологічні заходи – ступінчата подача повітря і палива, низь-
коемісійні пальники, рециркуляція димових газів та їх комбіна-
ція); 

- вторинні заходи − будівництво установок очищення ди-
мових газів від оксидів азоту – технології селективного каталіти-
чного відновлення та селективного некаталітичного відновлення 
залежно від індивідуальних умов. 

Попри виробничо-екологічну доцільність реалізації наве-
дених заходів, НПСВ не має жодних інвестиційних показників, 
що не дає можливості оцінити реальність самого плану. 

Тільки поверхнева модернізація ТЕС, що включає реконс-
трукцію котлоагрегату, модернізацію турбоагрегату, зміну елек-
трофільтрів, за даними незалежних аналітиків, потребує вкла-
дення 600 дол. США інвестицій на кожен кіловат встановленої 
потужності ТЕС. Реалізація таких заходів здатна подовжити тер-
мін експлуатації енергоблоків до 15-20 років та підвищити їх 
ККД на 3-5%. Однак цього недостатньо для виконання вимог 
Енергетичного співтовариства. З метою суттєвого зменшення 
викидів забруднюючих речовин (що відповідатиме Детективі 
2001/80/ЄС) кожен енергоблок слід обладнати новим котлом 
ЦКШ (або факельною топкою із сіркоочищенням) та турбоагре-
гатом. Реалізація таких проектів потребуватиме інвестицій у  
розмірі 1200 дол. США на кожен кіловат встановленої потужно-
сті ТЕС [101]. Виходячи з цього постає питання щодо доцільно- 
сті розвитку і подальшої експлуатації вітчизняного сектору теп-
лової енергетики.  

З метою встановлення економічної доцільності реалізації 
заходів щодо реконструкції українських ТЕС виконано розраху-
нок періоду окупності інвестиційного проекту (Т).  

Показник періоду окупності (Т) є показовим для поточних 
умов функціонування сектору теплової енергетики, тобто при ак-
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туальному на сьогоднішній день тарифі на електроенергію та со-
бівартості її виробництва. Період окупності інвестиційного про-
екту (Т) розраховується за формулою 

 

 =IC/	  , (2.1) 
 

де ІС – обсяг інвестицій; 
NPV – чиста приведена вартість проекту. 
 

 =	 ( ) + ( ) + ⋯+ ( ) , (2.2) 

де CFi – річний грошовий потік за інвестиційним проектом, млн 
грн; 

T – термін дії проекту, рік (1, 2, …, n); 
r – ставка дисконтування. 
У тал. 2.6 наведено результати розрахунку терміну окупно-

сті за інвестиційними проектами різного рівня по різних ТЕС. 
 

Таблиця 2.6 – Економічна ефективність проектів із реконструк-
ції українських ТЕС 

ТЕС 
Поверхнева реконструкція 

(600 дол. США / 1 кВт) 
Капітальна реконструкція 
(1200 дол. США / 1 кВт) 

ІС, млн дол. T, років ІС, млн дол. T, років 
Криворізька  1380 8 2760 неокупний 
Придніпровська  675 16 1350 неокупний 
Запорізька  1680 4 3360 13 
Слов’янська  480 4 960 12 
Добротвірська  306 неокупний 612 неокупний 
Ладижинська  1080 неокупний 2160 неокупний 
Бурштинська  1380 неокупний 2760 неокупний 
Вуглегірська  2160 8 4320 неокупний 
Трипільська  1080 4 2160 9 
Зміївська  1320 3 2640 8 
Луганська  732 6 1464 неокупний 
Курахівська  900 6 1800 неокупний 

 

Результати розрахунків свідчать, що за поточних умов ка-
пітальні вкладення у поверхневу реконструкцію ТЕС можуть 
бути покриті протягом 3-8 років (для Придніпровської ТЕС −  
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16 років), за винятком ТЕС Західенерго, для яких проекти з ре-
конструкції є неокупними. Така ситуація обумовлена тим, що 
для Західенерго встановлено відносно низький тариф (1,52 грн / 
кВт·год) при середній собівартості 1,02 грн/кВт·год виробленої 
електроенергії. Таким чином, прибуток ТЕС складатиме 
50 коп./кВт·год відпущеної електроенергії, що є недостатнім для 
покриття витрат на поверхневу реконструкцію.  

Проекти з капітальної реконструкції ТЕС у своїй переваж-
ній кількості є неокупними, за винятком 4 електростанцій, для 
яких період окупності витрат становитиме 8-13 років. Отже, за 
поточних умов господарської діяльності (за яких функціонує  
сектор теплової енергетики) виконання вимог Енергетичного 
співтовариства є неможливим (якщо не розглядати варіанти зов-
нішнього фінансування). 

Для збільшення платоспроможності вітчизняних компаній 
теплової енергогенерації можна підвищити тариф на електро- 
енергію (що змінить умови господарської діяльності). Однак такі 
заходи можуть мати негативні економічні та соціальні наслідки. 

2.2.3 Велика зношеність теплової енергетики  
 і шахтного фонду як головна проблема  
 модернізації  

Велика зношеність – третя головна проблема вітчизняного 
паливно-енергетичного комплексу – породжена не тільки станом 
самого електрогенеруючого фонду, але і паливної бази, тобто ви-
робничих фондів вугільних підприємств (шахт). Майже 80% усіх 
промислових запасів вугілля на Донбасі зосереджено на великих 
глибинах у пластах потужністю до 1,2 м, як правило, дуже газо- 
носних, часто небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу, 
схильних до самозаймання. «…Розмови про вугілля як основний 
енергоносій в Україні мають абстрактний характер, а звані в 
пресі 200 чи 300 років, на які вистачить цього вугілля, інакше як 
популістськими заявами, які не мають нічого спільного з реаль-
ним станом сировинної бази, назвати не можна» [102, с. 15-17]. 
У Донецькій області обсягів вугілля енергетичного призначення 
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на пластах потужністю понад 1,2 м і кутом залягання до 18 гра-
дусів тільки 95 млн т, або 12%. При темпах відпрацювання 12-
15 млн т на рік цих запасів вистачило б тільки на одне десяти-
ліття. 

Вуглевидобуток є процесом планомірного погіршення 
природних властивостей пластових родовищ. Із зростанням гли-
бини збільшуються виділення метану і посилюються несприят-
ливі гірничі явища, погіршуються умови праці (температурні та 
ін.). Необхідність залучення у виробництво пластів усе меншої 
потужності призводить до погіршення якості корисних копалин. 
Тому основною тенденцією розвитку вуглевидобутку є зрос-
тання витрат, подорожчання процесів отримання вугільної про-
дукції, і кожен фактор характерний своїм впливом. 

Чим більш газонасиченим є гірничий масив, тим дорожче 
експлуатація родовищ. Україна за ресурсами метану, приуроче-
ного до родовищ вугілля, посідає четверте місце у світі. Йдеться 
про 12-13 трлн м3 газу. Це і багатство, і в той же час фактор ри-
зику руйнівних катастроф. Щоб уникнути вибухів метану, необ-
хідно постійно подавати в шахту велику кількість повітря для 
зменшення його концентрації. По шахті «Комсомолець Дон-
басу», наприклад, його кількість має бути такою, щоб у струмені 
з концентрацією не більше 0,75% винести в атмосферу 261 м3 ме-
тану на хвилину, по шахтоуправлінню «Покровське» – 253, на 
шахті ім. О.Ф. Засядька – 153, по шахті «Краснолиманська» –  
122 м3/хв. тощо. Тобто необхідно виробити і прокачати через ви-
робки від 16 до 35 тис. м3 повітря на хвилину. Якщо навіть, як на 
денній поверхні, прийняти масу 1 м3 повітря 1,29 кг, то за рік по 
ш/у «Покровське» це становитиме більше 23 млн т повітря. У 
2011 р. по шахтоуправлінню було видобуто близько 7 млн т  
рядового вугілля, що в три рази менше, ніж перероблено повітря. 
На вентиляторні установки головного провітрювання в Україні 
припадає близько 21% загальної кількості використаної у вугіль-
ній промисловості електроенергії [103]. 

Вимоги інтенсивної вентиляції обумовлюють дорожнечу 
підземного господарства. Щоб із допустимою швидкістю про- 
пустити через підземну вентиляційну мережу такі обсяги по- 
вітря, потрібні виробки великого поперечного перерізу. Їх про- 
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тяжність на російській шахті «Распадська» (360 км) перевищує 
загальну довжину всіх ліній московського метрополітену. Су- 
марна довжина виробок ш/у «Покровське», одного з найбільших 
вітчизняних підприємств, становить близько 150 км.  

Обмежені можливості шахтної вентиляції викликали про-
цеси дегазації. Традиційна для вугільних галузей дегазація свер-
дловинами, пробуреними з підготовчих виробок, є паліативом, 
хоча ще довго буде застосовуватися [104]. На практиці, зокрема 
в Україні, поширюються системи з дегазаційними свердлови-
нами, що пробурені з поверхні. Такі споруди необхідно пов'язу-
вати з посуванням високонавантажених очисних вибоїв, що  
збільшує потребу у свердловинах. Заходи є ефективними, необ-
хідними для інтенсифікації виробництва, але дорогими. У 
2012 р. у межах шахтного поля ш/у «Покровське» було споруд-
жено 40 свердловин, що забезпечило приріст видобутку вугілля 
на 22%, але призвело до збільшення загальних витрат по шахті 
на 17% порівняно з попереднім роком. 

Із вичерпанням запасів гірничі роботи відбуваються на все 
нижчих горизонтах. Найглибша вугільна шахта світу («Шахтар-
ська Глибока» на Донбасі) досягла геодезичної позначки «мінус» 
1546 м, у Донецькій області України є декілька шахт, що здійс-
нюють гірничі роботи на глибині понад 1200 м. 

Чим більше глибина, тим більше енергоємність підйому, 
водовідливу [105, c. 16-17]. Витрати з обслуговування водовід-
ливів значною мірою збільшують собівартість виробництва. ВП 
Шахта Південнодонбаська № 1 (із загальним водоприпливом 
107 м3/год. і максимальним – 135 м3/хв) є підприємством із не 
дуже великим припливом води для Донбасу, але і вона протягом 
року видає на-гора близько 937 тис. т шахтної води, що в пере-
рахунку на проектну виробничу потужність 1200 т/рік становить 
приблизно 0,8 т води на 1 т видобутку. Але в 2015 р. видобуток 
по шахті (але не водоприпливи) зменшився до 690 тис. т вугілля, 
а отже, співвідношення погіршилося до 1,4 т високомінералізо-
ваних шахтних вод на 1 т вугілля. За енергоємністю водовідливні 
установки в Україні далеко випереджають підйомні. Якщо спо-
живання електроенергії шахтними насосами становить майже 
20% загальногалузевого, то підйомні установки, які, крім ву- 
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гілля, видають породу, служать спуску матеріалів і доставці  
персоналу, – тільки 10% [103]. 

Тонкі пласти обумовлюють обсяги видачі на поверхню по-
рожньої породи. Надходження від проходки і ремонту виробок 
складуються тут же, у відвалах шахти, а відходи збагачення – у 
відвалах та хвостосховищах фабрик. Для України вихід породи 
по шахті складає 110-150 м3 на 1 тис. т видобутого за рік рядо-
вого вугілля [106]. При об'ємній вазі породи 1,8 т/м3 це, як міні-
мум, 0,2 т на тонну видобутку. Що стосується відходів збага-
чення, то в 2010 р. в Україні було видобуто 75 млн т рядового 
вугілля, 92% якого надійшло на збагачення. Вихід продукції зба-
гачення в обсязі 42 і 6 млн т вугілля, відвантаженої споживачам 
без переробки [107], дає підставу припустити, що породні від-
ходи по галузі становлять близько 0,6 т на тонну рядового ву-
гілля (0,4 – по фабриці і 0,2 т/т – по шахті).  

Потужність пластів, що розробляються шахтою, – це не 
тільки причина інтенсивного породоутворення в гірничому ви-
робництві, але і чинник витрат живої праці, формування фонду 
заробітної плати. Американська шахта Maple із Західної Вірджи-
нії має у штаті 230 працівників при потужності 720 тис. т вугілля 
на рік [108]. На такій самій за виробничою потужністю шахті в 
Україні працює близько 1500 чол.: мала продуктивність лав на 
тонких пластах потребує великої за довжиною лінії очисних ви-
боїв. Велика кількість добувних ділянок – це велика кількість пі-
дготовчих вибоїв і розгалужена схема транспорту, великий штат 
забійників, слюсарів, прохідників, такелажників, машиністів 
електровозів, операторів конвеєрних ліній, робітників з ремонту 
виробок та ін. А наявність великого штату працівників обумов-
лює великий обсяг заробітної плати. Оплата живої праці на бага-
тьох шахтах вже стала головною статтею собівартості. 

Очевидно, що нинішні українські шахти, швидше, є ви- 
робництвами з випуску відходів вуглевидобутку з одночасним 
отриманням вугільної продукції, ніж навпаки. У розрахунку на 
1 т видобутої корисної копалини на поверхню піднімається  
понад 5 т рідких, газоподібних і твердих скидних матеріалів. 
Очисні роботи займають лише 6% сумарного електроспожи-
вання, підземний транспорт – 10% від загальної витрати елек- 
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троенергії національної вугільної промисловості, решта ж – ста-
ціонарні установки. Подвійне після 1985 р. скорочення обсягу 
вуглевидобутку дало лише 6-відсоткове зменшення галузевого 
електроспоживання [103]. 

Усі зусилля уряду щодо виведення з кризи державного  
сектору української вугільної промисловості – заходи промисло-
вої політики, програми, концепції – загалом виявилися марними. 
Економічна і соціальна ситуація погіршується з року в рік. 70% 
шахт дають 30% національного видобутку вугілля. Формально, 
як довів свого часу В. Парето, це закономірно. Але проблема по-
лягає в тому, що саме ця решта підприємств – шахти, які нале-
жать державі. Вони є збитковими і не можуть існувати без  
бюджетної підтримки. У 2013 р. держава витратила на дотацію 
шахтам у 1,5 раза більше, ніж на охорону здоров’я, – понад 
14 млрд грн, але вугледобувні підприємства деградують, попри 
постійне збільшення видатків на вугільну галузь. Це є великою 
економічною проблемою вітчизняного господарства, збитко-
вість обумовлює незацікавленість бізнесу у приватизації шахт, 
отриманні їх у концесію, оренду тощо, навіть за символічну 
1 гривню. Соціоекономічні чинники, необхідність глибокої мо-
дернізації зношених технологічних комплексів поверхні, побу-
дованих ще в 60-70-х роках ХХ ст., зростаючі екологічні вимоги 
тощо здатні і приватний вуглевидобуток в Україні зробити збит-
ковим. 

Умови функціонування вугільної галузі в Україні призвели 
до того, що підприємства державного сектору економіки пере- 
важно є збитковими. У цьому можна переконатися за результа-
тами фінансово-господарської діяльності ВП Шахта Південно-
донбаська № 3 ім. М.С. Сургая та ДП ш/у Південнодонбаське 
№ 1 за 2014-2015 рр., які за чисельністю персоналу є подібними 
(на обох підприємствах працює близько 3 тис. чол.). 

 

Фінансовий стан південнодонбаських шахт 
Як відомо, загальна вартість майна підприємства, що пере-

буває в різних фізичних формах, дорівнює валюті балансу. На 
підставі аналізу агрегованого балансу можна зробити висновки 
щодо майна та джерел його формування. Так, за розмірами майна 
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станом на 31.12.2015 р. ВП Шахта Південнодонбаська № 3 
ім. М.С. Сургая була більшою, ніж ДП ш/у Південнодонбаське 
№ 1 майже на 45%. Також структура активів першого підприєм-
ства була більш збалансованою, ніж другого, оскільки частка не-
оборотних активів у їх структурі займала близько 50%. 

Загальна вартість майна ВП Шахта Південнодонбаська  
№ 3 ім. М.С. Сургая зменшилась у 2015 р. на 5,6%, при тому, що 
ДП ш/у Південнодонбаське № 1 за той самий період втратило 
майже 12% вартості майна. На обох підприємствах основною 
причиною цього стало зменшення вартості як оборотних, так  
і необоротних активів. Щодо структури активів підприємств, то 
на ДП ш/у Південнодонбаське № 1 майже 75% становили ос- 
новні засоби, що більше, ніж на ВП Шахта Південнодонбаська 
№ 3 ім. М.С. Сургая, на 30%. Подібна структура активів підпри-
ємства (з більшою часткою необоротних активів) означає, що 
воно має менше ліквідних активів і меншою мірою здатне вчасно 
розрахуватися за накопиченою заборгованістю, а наявність іншої 
дебіторської заборгованості (майже 40% від вартості активів) на 
ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая могла стати 
одним із джерел покриття кредиторської заборгованості, що 
було перевагою перед ДП ш/у Південнодонбаське № 1, яке мало 
тільки близько 14% дебіторської заборгованості у структурі 
майна. 

Виконані розрахунки свідчать про те, що майно підпри-
ємств у 2015 р. використовувалося більш ефективно порівняно з 
2014 р., оскільки темпи зростання чистого доходу від реалізації 
виявилися вищими за темпи зростання середньорічної валюти 
балансу.  

Капітал підприємств у 2015 р. зменшився внаслідок суттє-
вого збільшення непокритих збитків обох підприємств, але для 
ДП ш/у Південнодонбаське № 1 збільшення непокритих збитків 
майже на 50% (до 606,22 млн грн) призвело до ще більшого  
зростання нестачі власного капіталу, якого підприємство і не 
мало на кінець 2014 р.: його розмір на кінець 2015 р. (312,35 млн 
грн) свідчить про те, що саме така сума збитків підприємства за-
лишалася непокритою власними коштами підприємства. Для 
ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая непокриті 
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збитки на кінець 2015 р. у розмірі 107,00 млн грн спричинили 
зменшення власного капіталу майже у 2 рази.  

Разом із зниженням вартості власного капіталу протягом 
2015 р. зросла вартість поточних зобов’язань обох підприємств 
майже на 30%, що стало наслідком суттєвого збільшення забор-
гованості за розрахунками з бюджетом. Слід зазначити, що за 
умов значного скорочення бюджетного фінансування підпри-
ємств вугільної галузі у 2015 р., а також посилення економічної 
нестабільності в країні така ситуація для ВП Шахта Південно-
донбаська № 3 ім. М.С. Сургая та ДП ш/у Південнодонбаське 
№ 1 була прогнозованою. Подальше посилення економічної 
кризи в галузі у 2016 р. могло призвести до ще більшого скоро-
чення обсягу власного капіталу підприємств і накопичення ще 
більших непокритих збитків, але це потребує додаткового ана-
лізу.  

Найбільш негативний вплив на зменшення капіталу під- 
приємств мало збільшення непокритих збитків, хоча за результа-
тами 2015 р. ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая 
залишилась у більш вигідному майновому становищі, ніж ДП 
ш/у Південнодонбаське № 1.  

Фінансова стійкість підприємств характеризує їх здатність 
ефективно функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів і пасивів, гарантуючи постійну платоспроможність 
й інвестиційну привабливість у межах припустимого ризику.  

Розрахунки демонструють, що станом на кінець 2015 р. 
жодне з підприємств не було забезпечене ані власними, ані пози- 
ковими джерелами формування запасів. Крім того, мала місце  
тенденція до погіршення ситуації з наявністю власних обігових 
коштів. Підприємствам загрожує банкрутство, оскільки вони 
мали кредити та займи, не погашені в строк, а також прострочену 
дебіторську та кредиторську заборгованість.  

Від’ємне значення коефіцієнта фінансової автономії ДП 
ш/у Південнодонбаське № 1 свідчить про відсутність у нього 
власних коштів і повну залежність під позикового капіталу. 
Щодо ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая, то 
протягом 2015 р. коефіцієнт його фінансової автономії змен- 
шився з 0,476 до 0,282. Отже, підприємство стало більшою мі- 
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рою залежним від позикового капіталу, і позиковий капітал міг 
бути покритий власністю підприємства тільки на 28,2%. Таким 
чином, залежність від позикового капіталу обох підприємств за 
2015 р. суттєво посилилась, а фінансова стійкість порівняно з 
2014 р. погіршилася.  

Ліквідність балансу підприємства визначається ступенем 
покриття зобов’язань підприємства його активами, термін пере-
творення яких на кошти відповідає терміну погашення зо-
бов’язань. І чим швидше певний вид активу може  набути гро-
шової форми, тим вище буде його ліквідність. 

За даними 2015 р. баланс ДП ш/у Південнодонбаське № 1 
не був абсолютно ліквідним і підприємство не було забезпечене 
повною мірою ліквідними  коштами для покриття найбільш тер-
мінових зобов’язань. При цьому підприємство мало коротко-
строкові та не мало довгострокових активів, які реалізуються 
швидко, для забезпечення можливості покриття довгострокових 
зобов’язань. Слід відзначити, що нестача найбільш ліквідних ак-
тивів на кінець року значно зросла. 

На ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая у 
2015 р. баланс також не був абсолютно ліквідним: зросла нестача 
найбільш ліквідних коштів, збільшилися групи активів, що за-
безпечують покриття короткострокових, і зменшились активи 
для забезпечення  довгострокових груп пасивів.  

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності ДП ш/у Пів-
деннодонбаське № 1 та ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. 
М.С. Сургая у 2014-2015 рр. не відповідало нормативному і було 
суттєво меншим, що свідчить про неплатоспроможність підпри-
ємств на дату складання балансу, оскільки вони могли покрити 
тільки 0,02% короткострокової заборгованості станом на 
31.12.2015 р.  

Значення коефіцієнта критичної ліквідності ВП Шахта 
Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая станом на 31.12.2014 р. 
вказує на платоспроможність підприємства за умови своєчас-
ного розрахунку з дебіторами, і хоча до 31.12.2015 р. цей показ-
ник значною мірою знизився, але він був набагато ближчим до 
нормативного, ніж на ДП ш/у Південнодонбаське № 1. Рівень ко-
ефіцієнта критичної ліквідності ДП ш/у Південнодонбаське № 1 
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у 2015 р. був незадовільним і свідчив про неспроможність під- 
приємства розрахуватись із кредиторами навіть за умови пога-
шення дебіторами їх заборгованості. 

Коефіцієнт поточної ліквідності, який ще дорівнює серед-
ній тривалості одного обороту всіх оборотних коштів у 2015 р., 
для обох підприємств вказував на їх неплатоспроможність, при-
чому для ДП ш/у Південнодонбаське № 1 неплатоспроможність 
була критичною, а для ВП Шахта Південнодонбаська № 3  
ім. М.С. Сургая  − незадовільною, щоб забезпечити достатній рі-
вень ліквідності та платоспроможності на період, який дорівнює 
середній тривалості одного обороту всіх оборотних коштів. 

Тобто баланс підприємств не був абсолютно ліквідним, а 
підприємства виявилися неплатоспроможними. 

Ділова активність підприємства характеризується швидкі-
стю обороту його коштів. Зростання показника оборотності  
власного капіталу у 2015 р. на ВП Шахта Південнодонбаська  
№ 3 ім. М.С. Сургая може свідчити про зростання рівня продажів 
та зниження вартості власного капіталу. При цьому одночасно 
зменшується середній період обороту мобільних активів, тобто 
середній строк від вкладення коштів у виробництво до отри-
мання виручки від реалізації, що позитивно вплинуло на ділову 
активність підприємства.  

Зменшення середнього періоду обороту запасів підпри-
ємств також позитивно відзначається на їх діловій активності. 

Період операційного циклу визначає тривалість перетво-
рення придбаних матеріальних ресурсів на кошти. Зростання 
цього показника на ДП ш/у Південнодонбаське № 1 у 2015 р. по-
рівняно з 2014 р. негативно вплинуло на діяльність підприєм- 
ства, а його зменшення для ВП Шахта Південнодонбаська № 3 
ім. М.С. Сургая мало позитивний вплив на його діяльність.  

У цілому розраховані показники ділової активності під- 
приємств вказують на те, що їх фінансово-господарська діяль-
ність була неповною мірою задовільною. 

Загальний фінансовий результат діяльності підприємства 
характеризується його дохідністю, яка визначається  через абсо-
лютний показник – прибуток і відносний – рентабельність. 
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Незважаючи на зростання чистого доходу від реалізації 
продукції, підприємства не отримали суттєвого збільшення ва- 
лового прибутку, оскільки собівартість їх продукції залишалася 
достатньо високою, а інші джерела доходів виявилися неспромо-
жними покрити зазнані збитки. Результатом фінансово-госпо-
дарської діяльності у 2014-2015 рр. для ДП ш/у Південнодонба-
ське № 1 та ВП Шахта Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая 
стало отримання чистих збитків, хоча їх розмір і зменшився по-
рівняно з 2014 р.  

Рентабельність (збитковість) реалізованої продукції за 
прибутком від реалізації показує, скільки прибутку (збитків) від 
реалізації припадає на 1 грн чистої виручки. У 2015 р. цей по- 
казник для обох підприємств був від’ємним і вказував на обсяг 
збитків на 1 грн чистої виручки. Зменшення збитковості обох 
підприємств за рентабельністю реалізованої продукції можна 
вважати позитивною тенденцією.  

Рентабельність (збитковість) реалізованої продукції за  
чистим прибутком відображає, скільки чистого прибутку (збит-
ків) припадає на 1 грн чистого доходу від реалізації, та визначає 
ефективність діяльності підприємства після виплати  податку на 
прибуток. Для обох підприємств даний показник зменшився.   

Рентабельність (збитковість) активів за прибутком від зви-
чайної діяльності визначає, скільки прибутку (збитку) від зви-
чайної діяльності припадає на 1 грн коштів, інвестованих в ак-
тиви. У 2015 р. даний показник знизився, а отже, зменшилась  
і збитковість звичайної діяльності підприємств. 

Рентабельність (збитковість) активів за чистим прибутком 
(збитком) показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає 
на одиницю інвестованих в активи коштів, і характеризує ефек-
тивність використання всього майна підприємства після виплати 
податку на прибуток. У 2015 р. майно підприємств використову-
валося більш ефективно, оскільки даний показник зменшився по-
рівняно з 2014 р. 

Рентабельність (збитковість) власного капіталу визначає 
прибутковість власного капіталу, тобто скільки чистого при- 
пуску припадає на 1 грн власного капіталу. Для ДП ш/у Півден-
нодонбаське № 1 цей показник був додатним не через отримання 
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прибутку, а через від’ємне значення власного капіталу (оскільки 
підприємство його не має), і зниження даного показника в 
2015 р. необхідно позитивно розцінювати – як зменшення збит-
ковості. 

Рентабельність (збитковість) виробничих фондів показує, 
скільки чистого прибутку (збитків) припадає на 1 грн виробни-
чих фондів, і визначає ефективність використання виробничих 
фондів підприємства. Рівень збитковості використання виробни-
чих фондів у 2015 р. також свідчить про поліпшення їх викорис-
тання порівняно з 2014 р.  

Рентабельність (збитковість) необоротних активів показує, 
скільки прибутку (збитків) від звичайної діяльності припадає на 
1 грн необоротних активів підприємства. Цей показник відобра-
жає ефективність використання необоротних активів. Як і попе-
редні показники збитковості, зменшення збитковості необорот-
них активів було позитивною тенденцією. 

Отже, у результаті розрахунку показників рентабельності 
(збитковості) встановлено, що у 2015 р. збитковість діяльності 
підприємств мала тенденцію до зменшення. 

Фінансовий аналіз діяльності шахт дозволив дійти таких 
висновків: 

майновий стан шахт у 2015 р. погіршився порівняно із 
2014 р., хоча використання майна підприємствами у 2015 р. було 
більш ефективним, ніж у 2014 р.; 

підприємства були фінансово залежними від позикового 
капіталу, що негативно вплинуло на їх платоспроможність і лік-
відність; 

підприємства не були платоспроможними ані в коротко-
строковому, ані в довгостроковому періодах; 

ділова активність підприємств була задовільною і в 2015 р. 
дещо поліпшилася порівняно з 2014 р.; 

фінансові результати діяльності підприємств були незадо-
вільними, але через зниження рівня збитковості в 2015 р. порів-
няно з 2014 р. їх слід вважати позитивними.  

У цілому аналіз результатів фінансово-господарської дія-
льності ДП ш/у Південнодонбаське № 1 та ВП Шахта Південно-
донбаська № 3 ім. М.С. Сургая свідчить про необхідність по- 
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шуку шляхів подолання збиткової діяльності підприємств, що 
потребує залучення додаткового капіталу для забезпечення не 
тільки ліквідності та платоспроможності, але і розвитку підпри-
ємств. 

 

Аналіз ефективності інвестиційних проектів 
Однак подальший аналіз можливої ефективності інвести-

ційних проектів показує невтішні результати. 
За інформацією Міністерства енергетики та вугільної про-

мисловості України [109], яку надано у 2015 р. по ДП ш/у Пів-
деннодонбаське № 1, на період 2012-2013 рр. загальний обсяг ка-
пітальних інвестицій декларувався в обсязі 294 млн грн, і майже 
всі капітальні вкладення призначалися для закупівлі технологіч-
ного обладнання. Потреба в інвестиціях на період 2015-2020 рр. 
була визначена в 646 млн грн. Розподіл інвестицій мав таку про-
порцію: 43,6% – обладнання лав; 37,2% – капітальне будівни- 
цтво; 9,9% – обладнання для підготовчих робіт та 8,6% – стаціо-
нарне обладнання.  

Станом на лютий 2017 р. інвестиційні потреби було скори-
говано до 134 млн грн (55 млн грн за кредитами, 79 млн грн – за 
рахунок власних коштів) – на обладнання трьох лав із добовим 
навантаженням 2300 т, що в річному вимірі становить 690 тис. т 
вугілля. 

У випадку надання міжнародної технічної допомоги в об-
сязі 45 млн грн на реалізацію проекту реконструкції збагачува-
льної установки шахта отримає можливість знизити зольність 
відвантаженого вугілля на 18%, одержувати готову товарну про-
дукцію вже на підприємстві й тим самим зменшити витрати на 
перевезення вугілля та його збагачення. Це дозволить збільшити 
річний обсяг реалізації вугілля на 67 млн грн і скоротити витрати 
щодо його транспортування на сторонні збагачувальні фабрики 
та збагачення на 234 млн грн. 

Інвестиційні потреби ВП Шахта Південнодонбаська № 3 
ім. М.С. Сургая у 2012-2013 рр. були визначені в обсязі 42 млн 
грн, 47% з яких – на закупівлю обладнання. Відповідно до планів 
2015 р. капітальні інвестиції мали становити 175 млн грн, на на-
ступні 5 років – 561 млн грн, з яких 274 млн грн – на закупівлю 
обладнання.  
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Згідно з уточненими даними загальний обсяг витрат за про-
ектом протягом трьох років (2017-2019 рр.) має становити 
641 млн грн, зокрема: на очисні роботи – 361 млн грн, на підго-
товчі роботи – 89, на стаціонарне устаткування – 46, на капіта-
льне будівництво – 149 млн грн. 

Отже, для реалізації проекту з введення в дію нової лави у 
серпні 2017 р. необхідно залучити кредитних коштів в обсязі 
54 млн грн, що дозволить вийти на видобуток по лаві 1300 т на 
добу (у річному вимірі – близько 400 тис. т). 

Інвестиційний проект вважається ефективним, якщо 
 = ( (1 + ) − І) ≥ 0, (2.3)

де  – річний грошовий потік; 
 – приведені до нульового року капітальні вкладення; 	– ставка дисконтування; 

l – термін дії проекту. 
Річний грошовий потік проекту дорівнює різниці між до-

ходами від реалізації видобутого вугілля і сумарними експлуата- 
ційними витратами. Дохідна частина  залежить від обсягів ви-
добутку і ціни на вугілля.  

Якщо припустити, що річний грошовий потік є ануїтетом, 
то нейтральний для концесіонерів-інвесторів вихід концесійного 
проекту настає при значенні 	, яке відповідає умові = 0. 
Тому  є річним грошовим потоком беззбитковості, який 
можна прийняти за критерій ефективності проекту. 

В економіці існує поняття break-even point (BEP) – точка 
беззбитковості або синонім критичної точки (CVP), яке означає 
обсяг виробництва і реалізації продукції (в одиницях продукції, 
грошовому вираженні або з урахуванням очікуваного розміру 
прибутку), за яким доходи компенсують витрати, а виробництво 
і реалізація кожної наступної одиниці продукції дають прибуток 
підприємству. 

Таким чином, щоб проект з модернізації шахти був успіш-
ним, потрібне виконання умови 
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> ( = 	), (2.4)
 

де  – ануїтет річного грошового потоку беззбитковості. 
 

Якщо по ВП Шахта Південнодонбаська № 1 розраховувати 
лише на обсяг інвестицій для обладнання очисних вибоїв у роз-
мірі 134 млн грн за цінами 2016 р. (31 млн грн у цінах 2007 р.), 
то за ставкою дисконту 0,14, яка дорівнює ставці депозиту НБУ, 
за терміном дії проекту 5 років грошовий річний потік беззбит-
ковості має становити не менше 9,0 млн грн. 

Відповідно по ВП Шахта Південнодонбаська № 3 
ім. М.С. Сургая, якщо враховувати лише капітальні вкладення в 
очисні роботи (641 млн грн протягом 2017-2019 рр.), то за тих 
самих умов (ставка дисконту 0,14) згідно з розрахунками на 5 ро-
ків потрібно, щоб грошовий потік за умов беззбиткової інвести-
ційної діяльності становив не менше 42,8 млн грн на рік. 

Будь-яку шахту можна охарактеризувати за допомогою ви-
робничої функції f(z), що являє собою кількісну залежність ви- 
пуску (виробленого продукту) q від витрат виробничого ресурсу 
z: чим більше ресурсу витрачає виробник, тим більшим є вироб-
ництво продукції, однак кількість додаткового корисного про- 
дукту від додаткової кількості ресурсу зменшується, що обумов-
лено дією неокласичного закону спадної віддачі або зростаючих 
граничних витрат.  

Річний грошовий потік, який отримує підприємство, зале-
жить від ціни споживчого товару і ціни витраченого ресурсу. 

( )lCF pf z wz= − , (2.5)

де p – ціна вугілля; 
w – ціна ресурсу, необхідного для видобутку та реалізації ву-

гілля. 

Завдання підприємства (максимізація прибутку) може бути 
виражено у вигляді 

0
( ) maxl

z
CF pf z wz

≥
= −  . (2.6)
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Ціни (p; w) для підприємства є заданими, тому оптималь-
ний рівень виробництва залежить від них як від параметру  

* argmax ( , ) *( ),l
z

z CF z p z p= =  (2.7)

де z* – кількість ресурсу, що витрачається у виробничій діяльно-
сті за оптимальних умов. 

В однофакторній моделі виробничої функції шахти, запро-
понованій Д.Ю. Череватським та О.І. Атабєковим [110], z озна-
чає поліресурсний еквівалент (ПРЕ) – гіпотетичний ресурс, вар-
тість якого дорівнює реальному обсягу витрат, зазнаних підпри-
ємством. ПРЕ – це витрати праці, енергетичних ресурсів, матері-
алів та інших ресурсів виробництва, необхідних для видобутку 
вугілля. Такий підхід був позитивно сприйнятий практиками  
і використаний ними, зокрема, в роботі [111]. 

ПРЕ як аргумент виробничої функції своєю умовністю 
дещо нагадує узагальнену оцінку капіталізації фірми за доходом 
(прибутком), коли вважається, що вартість фірми адекватна вар-
тості розміщеного в банку капіталу, − це забезпечує за встанов-
леним позиковим відсотком такий самий прибуток, як і фірма. 

За даними багаторічних спостережень виробнича функція 
вугледобувного підприємства є логарифмічною залежністю виду 

,1)( +⋅= rLnks : (2.8)

де s – стандартизований за виробничою потужністю шахти річ-
ний видобуток вугілля, ч.од.; 
 r – стандартизовані витрати ПРЕ (до обсягу витрат при пов-
ному освоєнні виробничої потужності шахти), ч.од.; 
 k – коефіцієнт регресії, що відображає внутрішні властивості 
шахти, пов'язані з гірничо-геологічними умовами, технологіч-
ним станом виробництва та ін. 

P

q
s = : 

(2.9)
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Pz

z
r = , 

(2.10)

де q – річний видобуток вугілля, тис. т; 
P – виробнича потужність шахти, тис. т/рік; 
z – поточні річні витрати поліресурсного еквівалента; 
zP – річні витрати поліресурсного еквівалента, якщо шахта 

працює на повну потужність. 

Стандартизовані виробничі функції шахт, побудовані за 
фактичними даними, мають вид, як на рис. 2.8. Точка з коорди-

натами 0( ; 0)r r s= = , з якої починається графік виробничої  

функції, характеризує витрати, які не залежать від власне видо-
бутку вугілля: підземне підприємство потребує витрат щодо  
вентиляції, водовідливу, ремонту виробок та ін., незалежно від 
інтенсивності ведення очисних робіт. Шахта працює навіть тоді, 
коли не видобуває вугілля, – точка r0 на осі абсцис відповідає ре-
жиму «холостого ходу» підприємства.  

 

 

Рисунок 2.8 – Стандартизована виробнича функція шахт 
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Чим більше значення коефіцієнта k виробничої функції, 
тим гіршими є її експлуатаційні властивості, тим більших витрат 
у цілому потребує її обслуговування. Шахта Південнодонбаська 
№ 1 за цією ознакою є більш привабливою для інвестування, ніж 
шахта ім. М.С. Сургая (Південнодонбаська № 3). Такий висно-
вок має реальне підґрунтя. Так, шахта Південнодонбаська № 1 
працює за середньою глибиною 421 м, а глибина нижньої тех- 
нічної границі – 450 м, тоді як ті самі показники шахти Півден-
нодонбаська № 3 – 785 та 1372 м відповідно. 

Відповідно до залежності (2.8) значення стандартизованих 
витрат поліресурсного еквіваленту дорівнює 

 ( 1)/s kr e −= , (2.11) 
де е – основа натурального логарифму (приблизно 2,718). 

 

Ціна вугілля − це вартість одиниці продукції, але за умов 
прийнятої стандартизації величин одиницею випуску продукції 
є обсяг видобутку по шахті за умов експлуатації підприємства на 
повну потужність (s=1), тобто величина p означає річний дохід 
від реалізації вугілля за умов роботи шахти на повну потужність. 
А w (ціна ПРЕ), відповідно, є вартістю обсягу витрачених ресур-
сів при роботі шахти на повну потужність, коли r=1. За цінами 
2007 р. величина w для шахти Південнодонбаська № 1 з вироб-
ничою потужністю 1000 тис. т дорівнює 298 млн грн, а для 
шахти Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая з потужністю 
900 тис. т – 288 млн грн. 

На рис. 2.9 наведено графіки цін на вугілля (до рівня 
2007 р.), які потрібні для покриття капітальних вкладень в  
очисну техніку відповідно до досягнутого обсягу виробництва. 

Залежності потрібних цін від освоєного рівня викорис-
тання основних фондів є такими: 

0.392
1

0.755
3

3641* ;

51806* ,

SD

SD

p q

p q

−

−

=

=
 

(2.12)

де pSD1, pSD3 – ціни на вугілля, які потрібні для забезпечення без-
збитковості інвестиційних проектів щодо оснащення лав (лише 
на очисні роботи) по шахтах Південнодонбаська № 1 та Півден-
нодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая (за рівнем 2007 р.), грн/т. 
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Рисунок 2.9 – Ціни на вугілля за рівнем 2007 р., необхідні для за-
безпечення беззбитковості інвестиційних проектів 

 
Наприклад, якщо шахта видобуває 500 тис. т на рік, то для 

шахти Південнодонбаська № 1 для забезпечення беззбитковості 
інвестиційного проекту необхідно, щоб ціна на вугілля стано-
вила не менше 318,58 грн/т за рівнем 2007 р. (приблизно 
1400 грн у цінах 2015 р.), а по шахті Південнодонбаська № 3 – 
474,96 грн/т за рівнем 2007 р., або 2070 грн/т за цінами 2015 р. За 
галузевими показниками поточна ціна рядового вугілля складала 
1009 грн за 1 т у 2014 р. і 1181 грн/т у 2015 р. Собівартість видо-
бутку вугілля по шахтах Міненерговугілля України становила 
1713,9 грн (2014 р.) і 1963,0 грн (2015 р.). 

Отже, економічна ефективність навіть тільки капітальних 
вкладень у південнодонбаські шахти є проблематичною. 

Точність оцінок є не дуже високою, але представлений екс-
прес-метод дозволяє здійснити певний зондаж ефективності 
вкладення коштів у конкретне вугільне виробництво.  

Виконані розрахунки демонструють не проблематичність 
беззбиткового інвестування розвитку південнодонбаських 
шахт – це певний вирок взагалі класичним проектам із державно-
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приватного партнерства, тій самій концесії шахти як цілісного 
майнового комплексу. Слід відзначити, що південнодонбаські 
шахти є одними з кращих на Донбасі. 

2.2.4 Вплив інвестиційних чинників на ефективність  
 проектів із видобутку вугілля 

Доцільно розглянути вплив чинників на систему інвес- 
тиційних проектів, які реалізуються у сфері експлуатації та ре- 
структуризації шахт на засадах публічно-приватного партнер- 
ства за формою концесії. 

За критерієм ≥ 0, що є сумою дисконтованих грошо-
вих потоків кожного проекту, = (1 + ) + (1 + ) − (І + ), (2.13)

де ,  – відповідні річні грошові потоки; 
 – приведені до нульового року капітальні вкладення пер-

шого і другого монопроектів; 
 – приведені до нульового року сумарні річні концесійні 

платежі за період реалізації мультипроекту. Розмір концесійного 
платежу визначається за методикою [112], затвердженою поста-
новою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 130. 
Концесійний платіж допустимо визначати трьома способами: як 
частку вартості наданого в концесію об’єкта; як частину чистого 
доходу від провадження концесійної діяльності; як частку вар- 
тості наданого в концесію об’єкта та частину чистого доходу від 
провадження концесійної діяльності. Важливим є те, що конце-
сійний платіж можна розглядати як чинник, що має тісну коре-
ляцію з іншими; 	– ставка дисконтування; 

L і M – терміни дії інвестиційних проектів. 

Річний грошовий потік проекту з доробки запасів вугілля 
дорівнює різниці між доходами від реалізації видобутого вугілля 
і сумарними експлуатаційними витратами. Дохідна частина  
залежить від обсягів видобутку і ціни на вугілля.  
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Річний грошовий потік проекту з ліквідації шахти  до-
рівнює різниці між доходами від реалізації шахтного майна і су-
марними витратами на процеси погашення гірничих виробок, де-
монтаж шахтних стаціонарних установок і споруд, рекультива-
цію поверхні, виконання екологічних заходів тощо. 

Якщо зробити допущення, що річний грошовий потік є 
ануїтетом, то нейтральний для концесіонерів-інвесторів вихід 
концесійного проекту настає при значенні 	, яке відповідає 
умові = 0. Тому  є річним грошовим потоком без-
збитковості. 

Із формули (2.13) випливає, що на значення  чинять 
вплив 5 чинників: , , , , 	 – час дії проекту з доопрацю-
вання готових до виїмки запасів вугілля, ставка дисконту (вар-
тість капіталу) і річний грошовий потік проекту з ліквідації 
шахти, необхідні капітальні вкладення, концесійний платіж. 

Економічну доцільність ДПП такого роду, незважаючи на 
його специфічність (різнорідні за сутністю проекти з доопрацю-
вання підготовлених запасів і фізичного закриття шахти) можна 
визначити через ефективність інвестиційного проекту, напри- 
клад, за допомогою регресійної моделі, одержаної експрес-мето-
дом [113; 114] на підставі поєднання методів проектного аналізу, 
регресійного аналізу і планування експерименту [115]. 

Оцінити чутливість річного грошового потоку беззбитко-
вості до зміни перелічених факторів можна за допомогою гіпо-
тетичного (поставленого на математичній моделі, що описує 

 концесійного проекту) експерименту. 
Якщо розглядати -модель як кібернетичну прозору 

скриньку, на виході якої під впливом вхідних сигналів (чинни-
ків) формується функція відгуку, то вона є цільовою функцією. 

У випадку п’яти чинників, позначених символами x1, x2, …, 
x5, функція у має такий вигляд: 

1 2 3 4 5y (x , , , , )x x x xλ=  (2.14)

де λ – функція відгуку; 
xi – чинник, який є змінною величиною, що набуває в деякий 

момент фіксованого значення. 
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Чисельні фактори можуть набувати будь-якого з безлічі до-
пустимих значень. Метод Бокса-Вілсона [116] припускає варію-
вання чинників лише на двох рівнях: нижньому, який познача-
ється «мінус» 1, і верхньому – «плюс» 1. 

,0

i

i
i I

XX
x

−=  (2.15)

де xi – кодоване значення чинника; 
Xi – натуральне значення чинника; 
X0 – натуральне значення основного рівня чинника (нульовий 

рівень); 
Ii – інтервал варіювання основного рівня; 
i – номер чинника. 

Кількість можливих комбінацій чинників (дослідів) при 
повному плані варіювання визначається згідно з формулою 

nN 2=  (2.16)
де N – кількість дослідів; 

n – кількість чинників; 
2 – кількість рівнів. 

Традиційно при визначенні параметрів функції відгуку по-
стулюється поліном першого ступеня виду 

ii xbby ⋅+= 0 , (2.17)

де b0, bi – коефіцієнти регресії. 

При двох рівнях і п’яти чинниках можлива кількість ком-
бінацій дорівнює 32. 

План варіювання факторів, спроектований за допомогою 
програми Statistica® для Windows® [117], наведено в табл. 2.7. 

У другому, наприклад, досліді п’ятий чинник (концесійний 
платіж) має бути заданий на верхньому рівні, а всі інші – на ни-
жньому. 
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Таблиця 2.7 – Матриця експерименту 

№ досліду    І К  

1 2 3 4 5 6 7 

1 -1 -1 -1 -1 -1 51 

2 -1 -1 -1 -1 1 203 

3 -1 -1 -1 1 -1 146 

4 -1 -1 -1 1 1 298 

5 -1 -1 1 -1 -1 0 

6 -1 -1 1 -1 1 152 

7 -1 -1 1 1 -1 95 

8 -1 -1 1 1 1 248 

9 -1 1 -1 -1 -1 31 

10 -1 1 -1 -1 1 251 

11 -1 1 -1 1 -1 168 

12 -1 1 -1 1 1 389 

13 -1 1 1 -1 -1 0 

14 -1 1 1 -1 1 220 

15 -1 1 1 1 -1 138 

16 -1 1 1 1 1 358 

17 1 -1 -1 -1 -1 14 

18 1 -1 -1 -1 1 75 

19 1 -1 -1 1 -1 52 

20 1 -1 -1 1 1 113 

21 1 -1 1 -1 -1 0 

22 1 -1 1 -1 1 61 

23 1 -1 1 1 -1 38 

24 1 -1 1 1 1 100 
1 2 3 4 5 6 7 
25 1 1 -1 -1 -1 4 
26 1 1 -1 -1 1 136 
27 1 1 -1 1 -1 87 
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Закінчення табл. 2.7 
1 2 3 4 5 6 7 

28 1 1 -1 1 1 219 
29 1 1 1 -1 -1 0 
30 1 1 1 -1 1 132 
31 1 1 1 1 -1 83 
32 1 1 1 1 1 215 

 
Експеримент, проведений на математичній моделі, що опи-

сує зміну NPV і відповідні значення річного грошового потоку 
беззбитковості згідно з варіацією чинників за матрицею виду 25 
з рівнями завдання чинників, привів до результатів, відображе-
них у табл. 2.8. 

 
Таблиця 2.8 – Значення рівнів завдання чинників 

Чинник 
Верхній 
рівень 

Основний 
рівень 

Нижній 
рівень 

Інтервал 
варію-
вання 

Період доробки запасів 
(L), років 

9 6 3 3 

Ставка дисконтування 
( ), % 

30 18,5 7 11,5 

Річний грошовий потік у 
період ліквідації шахти 
( ), млн грн 

0 -45 -90 -45 

Капітальні вкладення (І), 
млн грн 

250 125 0 125 

Концесійний платіж (К), 
млн грн 

400 200 0 200 

 
Рівні ставок дисконтування вибрані з орієнтацією на мак-

симальну та мінімальну облікові ставки НБУ за останні 5 років. 
Річний грошовий потік монопроекту з ліквідації шахти – з ура-
хуванням показників проектів, що плануються у вугільній галузі 
[118]. 
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Діаграма Парето демонструє силу впливу чинників. Наве-
дені на ній цифри – значення критеріїв Стьюдента (t-критерій), 
що відповідають чинникам. Діаграму Парето, одержану за ре-
зультатами виконаного у процесі досліджень експерименту, на-
ведено на рис. 2.10. 

 

 
Рисунок 2.10 – Діаграма Парето, яка відображає ефекти впливу 

чинників на річний грошовий потік беззбитково-
сті 

 
Рівняння регресії для значення річного грошового потоку 

беззбитковості має такий вигляд: = 127.42 − 44.3 + 24.51 − 12.34 + 44.26 ++	70.82 + 1.93 + 7.98 − 13.96 − 22.34 ++3.7 + 10.85 + 17.36 . 
(2.18)

 

Значення коефіцієнтів регресії та знак перед ними характе-
ризують силу впливу чиннику та його направленість і підтвер-
джують результати інтерпретації відповідної діаграми Парето. 
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Найбільш сильний вплив на формування умов беззбитко-
вості інвестиційного проекту з отримання шахти в управління за 
договором концесії має сам концесійний платіж (чинник 5): чим 
більше його обсяг, тим більшим має бути грошовий потік за про-
ектом із доопрацювання підготовлених державним підприєм- 
ством запасів. 

Друге-третє місця за впливом на CFBEP належать компаун-
дованим капітальним вкладенням І (чинник 4) та чиннику 1 (L), 
який відображає термін дії першого монопроекту зі складу муль-
типроекту. Дуже важливою рисою є знак мінус перед чинником 
L: чим триваліше перша фаза комплексної концесії, тим м'якше 
вимоги до її прибутковості. 

Другий чинник – ставка дисконту – за впливом виявився 
четвертим із суттєвим відставанням від трьох вказаних, а третій 
чинник – річний грошовий потік за проектом із закриття шахти – 
є статистично незначимим. 

Необхідно звернути також увагу на ефекти парних взаємо-
дій чинників. Більшість із них мають статистичну значимість. 
Якщо один із чинників перебуває на нижньому рівні, а інший – 
на верхньому, то комбінація чинників є «мінусовою»; якщо оби-
дві величини перебувають на одному рівні – додатною. Знак «мі-
нус» перед ефектом парних взаємодій у формулі (2.18) зменшує 
вимоги до беззбитковості, якщо чинники перебувають на одному 
рівні, і посилює їх, якщо вони різнорівневі. Таке, наприклад, має 
місце щодо LK та LI: за потреби у масштабних капітальних вкла-
деннях більш доцільними є довготривалі проекти і проекти з ве-
ликими концесійними платежами. 

Проте якщо концесіонер не має доступу до дешевих капі-
талів (r1=+1), то доцільна тактика «коротких» проектів (L=-1), 
але сила Lr1 (1,93) набагато менша, ніж, наприклад, LK (22,34), 
тому стратегія – довготривалі проекти. 

Слід відзначити, що чинник часу є недооціненим у прак-
тиці виконання інвестиційних проектів. На цьому наголошено в 
роботі [119]: за результатами досліджень останніх років [120] час 
посідає таке саме місце, як і здатність до підприємництва, як ін-
телектуальний капітал. Час, як фактор виробництва, є особливим 
економічним ресурсом, хоча він має універсальний характер. Без 
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наявності часу не відбувається ніяка діяльність, і в системі еко-
номічних відносин час завжди кількісно обмежений і не здатен 
відтворюватися [121].  

Шляхом регулювання концесійних платежів і забезпечення 
відповідного ступеня підготовки запасів вугілля до виїмки дер-
жава здатна створити умови для підвищення інвестиційної при-
вабливості проектів із ліквідації шахти за договорами концесії. 

 
2.2.5 Цивілізаційні зміни і перспективи розвитку  

 теплової енергетики та вугільної промисловості 

Проблеми залучення приватних капіталів за класичними 
схемами ДПП на перспективу стають більш складними через ци-
вілізаційні зміни, що відбуваються останнім часом. 

Вугільна енергетика, як і вугільна промисловість, не має 
перспектив через проблеми цивілізаційного розвитку. Саме па-
радигма сталого розвитку (sustainable development), сформульо-
вана в доповіді комісії під головуванням Гру Харлем Брундт-
ланд, стала потужною інституційною протидією розвитку світо-
вої вугільної промисловості та інших галузей викопних енерго-
ресурсів. 

«Сталий розвиток – це такий розвиток, що задовольняє на-
гальні потреби, але не ставить під сумнів здатність майбутніх по-
колінь задовольняти свої потреби» [122, с. 39]. Основу цієї нор-
мативістської концепції становить ідея нездатності природних 
комплексів до господарських навантажень (carrying capacity), що 
примушує істотно обмежити використання викопних видів па-
лива, аж до відмови, щоб дотримати precaution principle (прин-
цип обережності) [123, с. 67]. За викидами діоксиду вуглецю спа-
лювання вугілля дає 2,5-2,8 т на 1 т у.п. спалюваного ресурсу, 
нафти – 1,8, природного газу – 1,3 т/ т у.п. [124]. 

Інститут сталого розвитку – досить суб'єктивна і оспорю-
вана багатьма країнами та політиками модель, але вона працює. 
Зараз переважно вугільними збереглися лише китайська (70%), 
польська (61%), індійська (53%) і казахська (52%) економіки. 
Значну частку вугілля мають чеська (44%) та австралійська 
(43%) паливні бази. Вони здебільшого самі себе забезпечують 
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вугіллям, а недостатність компенсують імпортом. Однак проти 
такого існування їх енергетики виступає світове співтовариство, 
яке під гаслами захисту довкілля, збереження клімату вимагає  
відмови від вугілля. Швеція, наприклад, планує до 2020 р. стати 
першою країною, яка не використовує як енергоносій не те що 
вугілля, але і навіть нафту (oil-free nation) [125]. 

21 вересня 2016 р. відбулася церемонія ратифікації доку-
мента, прийнятого в грудні 2015 р. на Всесвітній конференції Ор-
ганізації Об'єднаних Націй у Парижі з метою запобігання незво-
ротним екологічним наслідкам. Прогноз, виконаний ОПЕК, пе-
редбачає в зазначеному контексті неухильне скорочення викори-
стання вугілля і, меншою мірою, природного газу. У звичних для 
ОПЕК одиницях виміру споживання вугілля в 2040 р. скоро-
титься до 91,5 млн барелів нафтового еквівалента (н.е.) на день 
(6,68 млрд т у.п./рік), що на 7% менше за попередні більш опти-
містичні викладки [126]. 

Такий прогноз є небезпідставним. У Великобританії у  
травні 2016 р. відбулася знаменна подія: протягом тижня, що  
розпочався 9 числа, на всю країну цілими днями вперше за весь 
час існування вугільної генерації (перша ТЕС була відкрита в Ло-
ндоні в 1882 р.) не працювала жодна (!) електростанція на ву- 
гільному паливі [127]. 

У 2015 р. частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у су-
купних встановлених потужностях перевищила світову частку 
вугілля. На вугільні електростанції припадало 39% всієї вироб-
леної у світі електроенергії, а на відновлювані джерела (включа-
ючи ГЕС) – 23% [128]. 

Особливо вражаючим зростання «чистої енергетики» (так 
називають відновлювані джерела в доповіді Міжнародного  
енергетичного агентства) сталося за останнє десятиліття. У пе-
ріод з 2006 по 2015 р. сумарні встановлені потужності відновлю-
ваної енергії зросли на 48%. При цьому потужності вітрової  
енергетики зросли майже в 6 разів, сонячної – у 33 рази. Найбі-
льшим ринком для відновлюваних джерел енергії є Китай, який 
збільшив обсяг інвестицій на 17% (до 110,5 млрд дол.). 

Крім кількісних показників, у світі чистої енергетики від-
буваються і зміни якісні. Один із головних трендів – перехід ви- 
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сокотехнологічних відновлюваних джерел енергії в дешеві та на-
дійні енергоджерела. 

За трендами у ближчому майбутньому капітальні витрати  
і вартість виробництва електроенергії у відновлюваній енерге-
тиці знижуватимуться, а  складність і вартість видобутку викоп-
ного палива – зростатимуть. Відновлювана енергія стала в рази 
дешевше або ж зрівнялася за ціною з викопними енергоносіями 
в більш ніж 30 країнах – Бразилії, Чилі, Австралії, Мексиці. Про 
це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). 
Аналітики Deutsche Bank прогнозують, що в найближчі кілька 
років кількість таких країн зросте до 80% від усіх країн світу 
[129]. 

Зазначені тенденції формують інституціональні особливо-
сті політики ведення бізнесу. Так, найбільші у світі банки, серед 
яких Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley і Wells Fargo, 
прийняли рішення про віднесення інвестицій, пов'язаних із роз-
витком вугільної промисловості та вугільних технологій, вклю-
чаючи електрогенерацію, у портфель заборонених угод, тобто 
уподібнили їх незаконній вирубці лісу та використанню дитячої 
праці [130]. 

JP Morgan Chase вже офіційно оголосив про відмову фінан-
сувати будівництво нових вугільних шахт і електростанцій у  
розвинених країнах. Підтримка на рівні національних урядів на-
даватиметься тільки «зеленим» технологіям й альтернативним 
видам палива. Поки це нововведення не стосується країн, серед 
яких і Україна. Але по відношенню до них буде застосована 
практика жорстких стандартів. Іноземні інвестиції у вугільні під-
приємства країн, що розвиваються, можуть бути здійснені лише 
за умови виконання низки жорстких вимог, що, зрештою, приз-
веде до подорожчання проектів і зробить їх непривабливими. 

Експерти великих фінансових компаній передбачають при-
пинення інвестування у вугільну промисловість найближчими 
роками, що, безсумнівно, позначиться на цінах: падіння цін на 
вугільну продукцію, швидше за все, триватиме. Після таких сер-
йозних акцій найбільших банків світу вислів кемеровського гу-
бернатора А. Тулєєва про те, що світова криза вугільної промис- 
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ловості – це «хрестовий похід» США та Євросоюзу проти ву-
гілля, виглядає не таким вже абсурдним [131]. 

Загальносвітова тенденція щодо досягнення якнайменшої 
частки енергетики на викопних видах палива, не тільки на ву-
гіллі, може зробити недоцільною та безперспективною глибоку 
модернізацію української теплової енергетики. 

У світовій енергетиці 70-х років ХХ ст. революційними 
були ядерні технології, сегмент атомних електростанцій стрімко 
розвивався і, мабуть, став би домінуючим, якби не чорнобиль-
ська катастрофа 1996 р. На тлі прогресу ядерної енергетики ак-
тивно розвивалася і теплова енергетика. Навіть вугільні ТЕС ста-
вали все більш екологічно придатними. Нові технології з внут- 
рішньоцикловою газифікацією вугілля (IGCC), циркулюючого 
киплячого шару (ЦКС) та ін. створювали перспективи «Вугілля – 
міст до майбутнього» [132]. Розробникам і будівникам котлоаг-
регатів вдалося до мінімуму знизити викиди шкідливих речовин 
в атмосферу, перш за все, оксидів сірки та азоту. Німецька ву- 
гільна енергетика вважалася найбільш екологічною в Європі. 
Але кампанія, що розгорнулася на тлі кліматичних зрушень, які, 
за фабулою ідеологів, породжує техногенна генерація парнико-
вих газів (двоокис вуглецю та ін.), вивела викопне паливо з кате-
горії допустимих за вимогами сталого розвитку видів ресурсів на 
користь вітрової, сонячної, термальної енергетики та біопалива. 

Українська економіка внаслідок від СРСР одержала газову 
й атомну енергетику. Країна, що до останніх років входила до  
12 найбільших вугільних держав світу, стійко випереджала бага-
тьох грандів світового господарства за споживанням природного 
газу. При виробництві 40 млн т н.е. вугільної продукції її спожи-
вання у передкризовому 2008 р. склало 30% національного об-
сягу первинних енергетичних ресурсів (ПЕР), тоді як природ-
ного газу – 41%, що втричі більше власного газовидобутку. 
Проте політичні й економічні труднощі ще до збройного кон- 
флікту викликали суттєві зміни структури національної паливної 
бази. Тенденції відмови від природного газу на користь вугілля 
особливо посилилися останніми роками, незважаючи на важке 
становище вітчизняної вугільної галузі (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Динаміка споживання природного газу та ву-
гілля на тлі ядерної енергетики 

 
У Європі, яка прагне до «зеленої» енергетики, зараз, як за 

часів пізнього СРСР, встановився режим «газової паузи», тобто 
заміни вугілля газом на ТЕС і в комунальному господарстві. В 
енергетиці ж України фактично триває вугільна контрреволюція, 
при якій більш прогресивне газове паливо заміщується менш 
екологічним, менш технологічним і навіть економічним. За роз-
рахунками науковців ІЕП НАН України [34], з урахуванням па-
ритету купівельної спроможності вітчизняне енергетичне ву-
гілля дорожче, ніж імпортний природний газ. Такими є україн-
ські реалії. 

 
2.2.6 Енергетичні зміни на тлі промислової революції 

Те, що в сучасному світі відбувається промислова револю-
ція, – факт беззаперечний. Одні називають її третьою промисло-
вою революцією, інші – четвертою, що приводить до Індустрії 
4.0. І справа не в тому, хто як рахує, а в принципово різному ро-
зумінні сутності індустрії майбутнього. Третя промислова рево-
люція передбачає заміну існуючого способу виробництва майже 
натуральним господарством; четверта – виходить із збереження 
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фабричного виробництва, але в зовсім іншому (набагато розум-
нішому, смарт) технологічному втіленні. 

На підставі узагальнення досліджень В.П. Вишневського  
і С.В. Князєва [133] можна дійти висновку про те, що в даний час 
відбувається канонізація смарт-промисловості у версії Індустрії 
4.0. У цьому особливих успіхів досягла McKinsey & Company 
[134; 135]. У суспільстві, відповідно, наполегливо формується 
уявлення про неминучість масового безробіття, викликаного то-
тальною роботизацією промислових підприємств.  

Для України та інших пострадянських економік, що від- 
різняються фізичним та моральним зносом виробничих фондів  
і несприятливим інвестиційним кліматом, спрямування ідеології 
четвертої промислової революції загрожує все більшим відста-
ванням від лідерів світового економічного зростання, консерва-
цією бідності та відсталості.  

Чи можливо вітчизняній економіці подолати староукладну 
закорінілість і в осяжній перспективі здійснити прорив на найви-
щий рівень життя? Такий шанс, як видається, закладено в «демо- 
кратизації» виробництва, притаманній поняттям третьої промис-
лової революції. 

В.П. Вишневський і С.В. Князєв, узагальнивши публікації 
щодо смарт-промисловості, трактують її як «комплекс смарт-за-
водів, об’єднаних через глобальні комп’ютерні мережі з дослід-
никами і розробниками, постачальниками, дистриб’юторами, кі-
нцевими споживачами та ін.». У свою чергу, сам смарт-завод є 
«гнучким кіберфізичним виробництвом, що забезпечує точне 
спрямування на споживача і засноване на використанні великих 
даних» [133, c. 22]. 

Очевидно, що ключовим у всій цій конструкції є «завод», 
у політекономії тотожний поняттю «фабрика», − велике, за  
словниковим тлумаченням, промислове підприємство з механі-
зованими процесами виробництва; комплекс виробничих, допо-
міжних, складських і транспортних будинків та споруд, об’єдна-
них єдиною технологією у промислове підприємство. 

Слід підкреслити, що всі ці виробництва за своєю органі-
зацією, статусом тощо залишаються традиційно великими і відо-
кремленими від сфери домогосподарств. 
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Парадигма ж третьої промислової революції, на відміну від 
Індустрії 4.0, за задумом Дж. Ріфкін, який сформулював її, засно-
вана на домінуванні горизонтальних зв’язків [136]. Горизонта-
льні зв’язки, що змінюють енергетику, економіку і світ призво-
дять до «народної» промисловості. Розподілений характер дже-
рел відновлюваної енергії (вітру, сонця тощо) потребує для отри-
мання електрики співпраці мільйонів суб’єктів, сполучених роз-
галуженими smart grid – розумними мережами електропоста-
чання. Саме домогосподарства, на думку ідеолога нового спо-
собу господарювання, стануть виробляти більшу частину елек- 
трики в країні, а зайві для внутрішнього споживання ресурси – 
обмінювати по інтернету, запасати у спеціальних сховищах. 

Горизонтальні, а зовсім не ієрархічні, енергетичні мере-
жеві структури створюють передумови для кардинального пере-
творення світової економіки і здатні стати полем вирощування 
безлічі нових видів економічної діяльності. Уже всерйоз гово-
рять про «домашні (у міських багатоповерхівках) агровиробни- 
цтва». Сміливі проектанти вже ризикнули зазіхнути на ство- 
рення першого в Азії «вертикального лісу». У 2018 р. у китай- 
ському місті Нанкін буде завершено будівництво об’єкта, авто-
ром якого є італійський архітектор С. Боері. Комплекс являє со-
бою дві вежі висотою 200 і 108 м, на терасах яких висадять понад 
1000 дерев і 2500 кущів. Такий ліс призначений для поліпшення 
якості повітря, його «потужність» становить 60 кг кисню на 
добу, отриманого в результаті природного перетворення СО2. 
Подібний ліс планують побудувати і в швейцарській Лозанні 
[137]. 

Економічні мережі підштовхують бізнес до глибокої  
трансформації: замість антагоністичних взаємовідносин продав-
ців і покупців приходить співробітництво постачальників і ко- 
ристувачів. Особисту вигоду замінює загальний інтерес. Праг-
нення до засекречування інформації витісняється мотивами  
спільного довірчого володіння даними. Це об'єктивність. Транс-
формації вже тривають. Так, паралельно з традиційно ринковою 
корпорацією Microsoft, яка сповідує принципи непорушності ін-
телектуальної власності, з’явилася Linux, перша з безлічі відкри-
тих мереж. Спільнота Linux – це тисячі програмістів, що присвя- 
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чують свій час і знання виправленню помилок і поліпшенню про-
грами, якою користуються мільйони. Усі зміни, відновлення і по-
ліпшення, внесені у програму, перебувають у відкритому доступі 
та є безкоштовними для всіх учасників мережі Linux. Частиною 
спільноти стали навіть такі глобальні компанії, як Google, IBM, 
US Postal Service і Conoco. 

Нещодавно стало відомо про спільний проект найбільших 
технологічних компаній у сфері створення штучного інтелекту. 
Корпорації Amazon, DeepMind/Google, Facebook, IBM і Microsoft 
оголосили про створення некомерційної організації мережі 
«Партнерство із штучним інтелектом на благо людей і суспіль- 
ства». У кожній компанії є свої серйозні розробки в галузі штуч-
ного інтелекту. Проте вони усвідомлюють необхідність партнер-
ського співробітництва для кращого розуміння технологій та їх 
значення для розвитку суспільства [138]. 

Розвиток горизонтальних зв'язків не тільки в енергетиці, 
але і в інших видах виробництва є найбільшою ознакою третьої 
промислової революції. Щодо смарт-промисловості, то можна 
припустити, що замість висококапіталізованих і централізованих 
фабрик, які обслуговуються безліччю штатних робітників, го- 
ловним стане масова співорганізація людей, що виготовляють 
вдома або в офісах своїх компаній одиничні товари для власного 
споживання або дрібні партії на продаж дешевше і швидше, але 
з гарантованою якістю, ніж найсучасніші (і навіть смарт) фаб-
рики традиційного типу. 

Енергетика третьої промислової революції – це розподі-
лена генерація електричної і теплової енергії з використанням 
інноваційних перетворювачів природних енергоресурсів. За ана-
логією: смарт-виробництво – це нова «розподілена мануфак-
тура» на базі інноваційних пристроїв, тих же 3D-принтерів. Мі-
льйони людей освоїли власний випуск товарів, аж до виробів 
тривалого користування. Ера нових технологій рішуче розши-
рює звичні межі промисловості, перетворює її майже на розподі-
лене виробництво.  

У 2013 р. компанія Solid Concepts розпочала здійснення ви-
пробувальних відстрілів надрукованої на принтері бойової зброї 
[139]. Слід зауважити, що Solid Concepts − не збройна фірма, а 
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компанія, яка рекламує можливості сучасної промислового 3D-
друку. Вибір нею моделі Браунінга зразка 1911 р., а не, скажімо, 
роторного двигуна Ванкеля, був зроблений виключно для біль-
шого залучення уваги публіки. Але вже є і більш дивні речі. У 
2014 р. американська компанія Local Motors на виставці 
International Manufacturing Technology Show (IMTS), що відбу-
лась у Чикаго, зібрала і показала перший  у світі автомобіль із 
надрукованим на 3D-принтері кузовом [140]. Однак виріб Local 
Motors під назвою Strati – не перший у світі зразок такого роду, 
але вперше його виготовили за такий короткий термін – за 44 го-
дини. 

Нові технології обумовлюють вид «фабрики» майбут-
нього: без розподілу на масове та індивідуальне, без зайвих ви-
трат матеріалів й утилізації відходів, без містких цехів – тільки 
невеликі виробничі офіси [141]. Прецедентом, що підтверджує 
життєвість таких форм, може служити той же автомобіль із «на-
друкованим» кузовом, оснащений електроприводом, – він був 
вироблений не в цеху автозаводу, а прямо під час шоу безпосе-
редньо в експозиційному павільйоні, на очах у публіки. 

«Бути меншим, легшим і більш рухливим, – як відзначив З. 
Бауман, – це ознака досконалості та прогресу» [142, с. 20]. 
Схоже, і справді, «... епоха домінантності «масивного» залиша-
ється в минулому» [143, с. 8] – промисловість з ієрархічної (ве-
ликі фірми, холдинги вертикально і горизонтально інтегрованої 
структури) все більше стає гетерархічною, мережевою. Вироб-
ничі сектори все чіткіше поділяються на трансформаційні та  
трансакційні, тобто на тих, хто виробляє продукцію, і тих, хто 
забезпечує це виробництво [144]. У цьому полягає причина  
зростаючої актуальності індустріальних парків. «Економіка до- 
ступу», як назвав її Дж. Ріфкін, але в контексті культури гіперка-
питалізму [145], стає все ближче і реальніше. 

К. Андерсон, початківець «руху творців» (Maker 
Movement), вважає, що головною силою нової промислової ре-
волюції буде співтовариство винахідників, юних техніків, моде-
лістів, гуртків «самодіяльників». У США в Каліфорнії, Мічигані 
та Північній Кароліні вже з’явилися «публічні майстерні» (тех-
шопи), посилився рух лабораторій персональних виробництв 
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ФабЛаб. Тех-шоп – це одночасно майстерня, магазин і клуб за 
інтересами. Власники цих закладів пропонують абонентам за 
скромну помісячну плату доступ до різноманітного промисло-
вого устаткування новітнього покоління загальною вартістю в 
мільйони доларів, включаючи програмовані верстати, лазерні 
ножі тощо. Існує рух виробничих лабораторій, іменованих  
ХакЛабами, у яких люди виробляють продукти не тільки для 
себе, але і на замовлення великих фірм. Тобто по суті виникає 
новий клас індустріальних фрілансерів [141]. 

У масштабах глобального господарства 3D-підприємни- 
цтво на основі так званого адитивного виробництва здатне,  
завдяки скороченню кількості матеріалу, більш низькій енерго-
ємності виробництва та елімінації енерговитрат на перевезення, 
дати такий стрибок економічної ефективності, який неможливо 
було й уявити за часів попередніх промислових революцій. 

Щорічна 46 сесія Всесвітнього економічного форуму в Да-
восі (2016 р.) була присвячена четвертій індустріальній револю- 
ції. Виступаючи на форумі, К. Шваб, німецький економіст, за-
сновник і беззмінний президент цього форуму, зазначив, що Ін-
дустрія 4.0 являє собою такий саме виклик міжнародному спів-
товариству, як і нестабільна геополітична ситуація, а також ці-
лий ряд економічних, соціальних і природоохоронних питань, 
які не вдається вирішити протягом багатьох років. Вона, зазна-
чив Шваб, серйозно змінить ланцюжок створення доданої варто-
сті, зникнуть цілі традиційні галузі, і світовим компаніям по- 
трібно серйозно до цього готуватися. Найбільші шанси на успіх 
матимуть ті корпорації, які володіють власним виробництвом. А 
на сьогоднішній день ситуація така, що світові гіганти свого про-
дукту не мають. Так, у найбільшої таксомоторної компанії Über 
немає власного автопарку, медіагігант Facebook не створює  
власного контенту, найдорожчий ритейлер у світі Alibaba не має 
власних товарів, а Airbnb, найбільший у світі готельний сервіс, 
не володіє нерухомістю [146]. 

У цьому коментарі відображена вся різниця між сутністю 
явищ, пронумерованих, як третя і четверта промислові револю-
ції. Названим Швабом корпораціям не потрібна звична для кла-
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сичних фірм нерухомість – вони вже оперують у просторі гори-
зонтальних зв'язків, господарюють за мірками майбутнього. 
«Виробляти – це в світі знову актуально і круто», – стверджують 
M.N. Baily та J. Manyika, назвавши свою статтю «Is Manufactu-
ring «Cool» Again?» [147]. Є привід сумніватися у правильності 
канонізації саме моделі «Індустрія 4.0». 

Так, модель «великого підприємства» в контексті неоінду-
стріалізації приваблює багатьох (наприклад, С.С. Губанов [148]), 
хто ностальгує за колишньою виробничою потужністю. І це зро-
зуміло: у другій половині ХХ ст. у традиційно промислових кра-
їнах відбулася деіндустріалізація. В Україні за роки незалежно-
сті падіння промислового виробництва призвело до скорочення 
ВВП майже в два рази [149]. І якщо промисловість колишніх  
республік СРСР увійшла у глибоку кризу через розпад єдиного 
господарського простору, то у США на момент приходу до влади 
республіканської адміністрації Дж. Буша молодшого (2000 р.) 
становище теж було критичним. Лідерству США було кинуто  
серйозний виклик – Японія і Китай стали впевнено наздоганяти 
їх за кількістю підготовлених інженерів. А за темпами освоєння 
нових технічних ідей США поступилися лідерством навіть Пів-
денній Кореї і Тайваню. З активної науково-технічної діяльності 
пішло покоління інженерів, винахідників і вчених, які влилися в 
цю сферу на хвилі «ефекту супутника» та замінити їх було ніким. 
Найважливіша конкурентна перевага американської нації – най-
потужніший у світі науково-технічний комплекс – виявилася під 
загрозою [150, c. 48]. «Якщо ми хочемо мати здорову, зростаючу 
економіку», – заявив у 2011 р. президент Б. Обама, – «нам потрі-
бен здоровий виробничий сектор» [151]. На президентських ви-
борах 2016 р. Д. Трамп отримав вагому частину голосів виборців 
завдяки обіцянці  відродити «Іржавий пояс Америки», повернути 
робочі місця у вугільний регіон Аппалачів тощо. Однак навряд 
чи суспільство влаштує перспектива знову зіткнутися з безробіт-
тям, потіснившись у зв’язку з приходом роботів. 

Концепція Індустрії 4.0, безумовно, є правильною. Не  
можна недооцінювати безперечну прогресивність її інформа-
ційно-комунікаційних технологій (англ. Information and Com-
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munications Technologies, ICT), «промислового інтернету», а та-
кож «промислового інтернету речей» (англ. Industrial Internet; 
Industrial Internet of Things, IIoT), управління на основі обробки 
великих масивів даних (англ. data-driven decision making, DDD), 
але при цьому не можна випускати з уваги й інші варіанти побу-
дови смарт-промисловості. 

Для кращого розуміння конструктивності й ефективності 
альтернативних підходів доречною є цитата з інтерв'ю з А. Дом-
бровським: «У нас в країні легкових автомобілів трохи більше 
7 млн, можливо, 8 млн. Давайте уявімо, що мільйон автомобілів 
ми замінили електромобілями, і вночі ми їх заправляємо деше-
вою електроенергією, яку виробляють АЕС. Ми інвестуємо ко-
лосальні кошти в гідроакумулюючі станції. Навіть прості розра-
хунки свідчать, що один мільйон електромобілів в Україні, які 
будуть заряджатися вночі й використовувати атомну енергію, 
крім величезного позитивного екологічного потенціалу, дадуть 
можливість регулювати баланс до 3 ГВт електричної потужно-
сті. Я не кажу, що це треба робити сьогодні, я хочу сказати, що 
з’являються абсолютно нові завдання з новими цілями моделю-
вання, з новою системою управління» [152]. 

Таким шансом, який закладений в ідеях третьої промисло-
вої революції, необхідно скористатися і Україні, і постіндустріа-
льним економікам. 

Хоча контентом смарт-промисловості є «революція»,  
добре, щоб розвиток індустрії був би все ж еволюційним – не 
«через коліно», а з розумінням того, що «мотиви поведінки лю-
дей визначаються, крім міркувань раціональності та інституцій-
них чинників, їх природним прагненням до виживання та «егої-
стичністю генів» [153]. «Біологічна» різноманітність підпри-
ємств малих, середніх і великих у різних видах переробної про-
мисловості має визріти як природний прояв місцевих умов, про-
сторових та історичних характеристик процесу генокультурної 
ко-еволюції [154, с. 37]. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ  
 ТА РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО  
 ПАРТНЕРСТВА У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
 ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТЕПЛОВОЇ  
 ЕНЕРГЕТИКИ 

3.1 Місія публічно-приватних партнерств в умовах  
 змін парадигми 

Промислові революції, коли з’являється притаманний їм 
основний набір технологічних товарів, завжди породжують кон-
флікти. К. Перес у книзі [155, с. 66-70] наводить приклади етапів 
становлення нових техноценозів. Залізниця Ліверпуль-Манчес-
тер завершила функціонування галузі магістральних гужових пе-
ревізників, і не тільки їх, але і цілої армії супутніх працівників − 
від трактирників до ветеринарів. Експлуатація Суецького ка-
налу, що дозволив замість трьох місяців постачати товари до Ін-
дії за місяць, знищила цілу складську галузь в Англії, припинила 
домінування великих торговельних компаній і відкрила дорогу 
більш дрібним; бесемерівська сталь знищила виробництво кова-
ного заліза; сталеві пароплави-рефрижератори відкрили продук-
тові ринки північної півкулі скотопромисловцям півдня; масове 
автомобілебудування зумовило спад активності залізниць і кін-
них екіпажів. Але щоб автомобільний транспорт став у тих же 
США домінуючим, знадобилася складна і розгалужена інфра-
структура – від правил дорожнього руху до мереж заправок,  
станцій обслуговування, мотелів та ін. 

Як тільки більш досконала технологія, що має вищу про- 
дуктивність і явний потенціал подальшого зростання, стає до- 
ступною, результат подій у середньостроковому періоді стає 
практично вирішеним – революційний розвиток виникає, коли 
можливість вигідних вкладень у рамках попередньої парадигми 
знижується. 

Однак існує певна фаза, достатньо тривала, коли промис-
ловість старих укладів ще потрібна, але її деградація наростає, а 
перспективність галузей нових технологічних укладів вже є оче-
видною, проте їх потужність ще недостатня для відмови від того, 
що стало архаїчним. 
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Фірми ключових галузей попередньої революції, які все ще 
є сильними, швидше за все, відчувають на собі наслідки вичер-
пання її парадигми і починають активно модернізуватися. К. Пе-
рес нагадує про залізниці, які свого часу перейшли на сталеві 
рейки та вдосконалені двигуни, про старіючу автомобільну про-
мисловість, яка у 1970-1980-х роках за японським прикладом по-
чала широко застосовувати електроніку у транспортному сере-
довищі, керовану комп'ютерами промислову техніку та гнучкі 
організаційні моделі [155]. 

Згідно з концепцією Ю.В. Яременка у нормально функціо-
нуючій економіці технологічні уклади нижнього рівня, що збері-
гаються, приймають на себе компенсаційне навантаження, обу-
мовлене дефіцитом якісних ресурсів, і підтримують економіку в 
технологічній рівновазі. Технологічні уклади верхніх рівнів реа-
лізують функцію заміщення масових ресурсів якісними, забезпе-
чуючи тим самим перехід відстаючих секторів на вищий рівень, 
а отже, до нового, вищого укладу. «Таким чином, в економіці ви-
никають якісь заміщуючі потоки, які сприяють зрушенню всієї 
системи вгору за ієрархією рівнів технологічного розвитку. Об-
разно кажучи, економіка сама себе «тягне за волосся». До того ж 
цей «мотор» є підтримкою технологічної рівноваги [156, с. 102-
103]. «Плоскі» (однорівневі) економіки дрібнотоварного укладу 
в міру технологічного розвитку стають структурно неоднорід-
ними, поки знову не стануть плоскими, як у високорозвинених 
країнах» [157]. 

Сталий економічний розвиток, за Ю.В. Яременком, вклю-
чає дві фази: підйом окремих секторів економіки на вищий тех-
нологічний рівень (фаза зростання); підтягування секторів, що 
відстали в розвитку (фаза «застою») [158, с. 26]. 

В Україні вже не перше десятиліття існують різні види на-
пружень, притаманні періодам парадигмальних зломів, про які 
попереджає К. Перес:  

між старими і новими галузями;  
між сучасними (модернізованими або новими) фірмами  

і фірмами, які дотримуються старих методів;  
у регіональній сфері – між регіонами, де зміцнилися старі 

галузі, та регіонами, вже зайнятими або запланованими до осво-
єння новими галузями;  
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у сфері можливостей – між тими, хто вміє працювати з но-
вими технологіями, і тими, чиї навички все більше застарівають;  

у робочому середовищі – між тими, хто працює в сучасних 
фірмах або живе в регіонах, що розвиваються, і тими, хто зали-
шається в застійних (фірмах і регіонах) і перебуває під загрозою 
звільнення або нестабільного доходу;  

у структурній сфері – між новими процвітаючими галузями 
і старою регулятивною системою;  

у міжнародній сфері – між країнами, що розвиваються ра-
зом із новими технологіями, і тими, що залишаються позаду. 

Зазначені тенденції до поляризації мають властивість по- 
гіршуватися, коли фірми, пов’язані з попередньою парадигмою, 
потерпають від наростаючого виснаження колишніх інновацій-
них напрямів розвитку, менших прибутків, стагнації продуктив-
ності та ринків, у той час як нові фірми видають звіти про над-
звичайні прибутки, зростаючу продуктивність і швидке проник-
нення на ринок. Залежно від промислової та макроекономічної 
структури конкретного періоду старі фірми мають на своїх де-
градуючих ринках дефляцію або інфляцію. Регіони, де вони до-
мінують, відчуватимуть занепад; місцеві робітники – зростаюче 
безробіття. Різниця між динамічністю нових фірм і повільністю 
відсталих призводить до поляризованого розподілу доходів. 
Коли відбуваються зміни, необхідні для розквіту нових техноло-
гій, ситуація, в якій опиняються немодернізовані фірми, стає ще 
більш складною. Поступово, в міру того як багаті й успішні ста-
ють ще багатшими й успішнішими, а бідні та слабкі – біднішими 
та слабшими, законність встановленого політичного режиму ви-
кликає великі сумніви, а тиск, що вимагає подолати відцентрові 
тенденції, стає все сильнішим і наполегливішим. «Загалом те, що 
починається як «золотий вік», закінчується економічними труд-
нощами і гострою політичною конфронтацією. І те, і інше робить 
свій внесок у визрівання наступної технологічної революції,  
і цикл повторюється, нехай в іншому, унікальному вигляді» [155, 
с. 75]. 

На парадигмальному зламі лише публічно-приватне парт-
нерство здатне стати дійсно стратегічним, але для цього воно має 
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виконати функції «парашута» для галузей, що деградують, і пев-
ного «бустера» (катапульти) для галузей, що розвиваються. Не-
обхідно, щоб ДПП проявило себе на межі двох укладів: у сучас-
ній енергетиці це вугільна промисловість й енергетика на відно-
влюваних джерелах. Обидві галузі можуть об’єднати, наприклад, 
накопичувачі енергетичних ресурсів на базі шахт. 

3.1.1 Енергетичні індустріальні парки на базі шахт 

Саме акумуляція енергії є проблемою розвитку «зеленої» 
(вітряної та сонячної) енергетики. Майже всі провідні економіки 
зараз опікуються цими проблемами. Японське міністерство еко-
номіки, торгівлі та промисловості розглядає можливість стиму-
ляції ринку систем зберігання електроенергії для промислових, 
комерційних і побутових споживачів, а також вживання заходів 
щодо підвищення енергоефективності шляхом надання субсидій 
у розмірі до 800 млн дол. У 2014 р. вже було виділено 300 млн 
дол. на сховища потужністю від 15 до 60 МВт·год, зокрема на 
острові Хоккайдо [159].  

Міжнародна енергетична компанія AES ввела в експлуата-
цію сховище електроенергії на платформі власної розробки 
Advancion, яке має ємність 20 МВт·год і поєднане з єдиною  
енергосистемою Нідерландів [160]. 

За оцінками GTM Research, ринок зберігання енергії в 
США до 2020 р. зросте до 2,6 ГВт·год, тобто у 12 разів порівняно 
з 2016 р. При цьому вартість ринку збільшиться до 3,2 млрд дол., 
або в 10 разів [161]. 

Весною 2016 р. південнокорейська енергетична компанія 
Kokam оголосила, що вона запустила у промислову експлуата-
цію дві системи зберігання електроенергії на нікель-марганцевих 
і літій-іонних батареях. Характеристики першої системи: ємність 
9 МВт·год і потужність 24 МВт; другої – 6 МВт·год і 16 МВт від-
повідно. Ці дві системи зберігання електроенергії функціонують 
із кінця січня 2016 р. Також у серпні 2015 р. у Південній Кореї 
була введена ще одна система зберігання ємністю 5 МВт·год  
і потужністю 16 МВт. Усі ці системи зберігання електроенергії є 
частиною найбільшого в світі проекту з регулювання частоти в 
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енергосистемі, який просуває компанія Kokam. Усього до 2017 р. 
компанія планує розгорнути в Південній Кореї систем зберігання 
електроенергії на 500 МВт [162]. 

У травні 2017 р. на зустрічі з міністром енергетики та ву- 
гільної промисловості України корейська і шведська делегації 
представили свої проекти у сфері акумулювання і зберігання  
електроенергії. Зокрема, представники корейської компанії 
Kokam розповіли про пілотний проект компанії «Фрі Енерджі 
Технолоджіс» з ДП «НЕК «Укренерго» щодо створення енерго-
акумулюючих станцій. Шведська і корейська компанії мають на-
мір побудувати в Україні резервні сховища електроенергії. Під 
час зустрічі з делегаціями міністр енергетики та вугільної про-
мисловості І.С. Насалик підкреслив важливість таких проектів 
для України, яка прагне до 2020 р. збільшити частку «зеленої» 
енергії до 11%. Тому системи зберігання електроенергії є надзви-
чайно важливими, враховуючи велику частку атомної генерації 
(60%) та потребу енергосистеми України у збільшенні регулю- 
ючих потужностей. Енергосховища можуть бути корисними для 
забезпечення рівномірності поставок електроенергії в європей-
ські країни [163]. 

Цікавий заочний діалог відбувся між І. Маском і україн- 
ським прем’єр-міністром В.Б. Гройсманом. Маск висловився 
про готовність встановити в Південній Австралії акумуляторну 
систему зберігання енергії Powerwall 2 за 100 днів. Якщо ж сис-
тема не почне повноцінно працювати за цей час, то батареї  
дістануться Південній Австралії безкоштовно. Пізніше до роз-
мови підключився прем’єр-міністр України В. Гройсман. «Укра-
їна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. 
Давайте поговоримо про це докладніше», – запропонував укра-
їнський політик [164]. 

Незважаючи на готовність брати участь в інвестиційних 
проектах з побудови потужних акумуляторів енергетичних ре- 
сурсів, українські урядовці нехтують можливостями створення 
таких систем на базі існуючих вугільних шахт. Навпаки, Мініс-
терство енергетики та вугільної промисловості України оприлю-
днило плани з реструктуризації шахтного фонду, якими перед- 
бачено ліквідувати майже третину (11 об’єктів із 33) державних 
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шахт [165]. Програма закриття шахт та адаптації звільнених пра-
цівників (компенсації та створення нових робочих місць) не була 
реалізована ні у 2016 р., ні в наступні роки через неможливість 
фінансового забезпечення. 

Ліквідація глибоко збиткових шахт цілком лежить у пло-
щині ринкової ідеології, але в умовах поточного дефіциту ре- 
сурсів державного бюджету, зокрема фінансових, реальність та-
кої політики реструктуризації, особливо в частині, пов’язаній із 
соціальними наслідками, викликає великі сумніви. 

Донбас унаслідок збройно-політичного конфлікту вже пе-
ребуває у стані «примусової реструктуризації». І те, що більша 
частина шахтного фонду опинилася по той бік лінії протисто-
яння, не означає зменшення масштабу проблеми. Навпаки, на тлі 
воєнних дій відбулася масова міграція населення на підкон- 
трольну уряду України територію. Серед внутрішньо переміще-
них осіб не тільки сім'ї шахтарів, але і металургів, машинобудів-
ників, хіміків та ін. Чисельність вимушено переміщених осіб пе-
ревищує 1,7 млн чол. Україна не може вирішити проблему зай-
нятості колишніх шахтарів і внутрішньо переміщених осіб із 
Донбасу у традиційний спосіб – «ємність» локальних ринків 
праці в інших регіонах є дуже обмеженою внаслідок економіч-
ного спаду останніх років. 

Проте і Донбас не здатен самотужки подолати наслідки ре-
структуризації шахтного фонду. І не тільки тому, що воєнний 
конфлікт у країні − не кращий для цього час. Навіть за мирних 
часів у країнах Європи, США деіндустріалізація шахтарських 
міст, орієнтація їх господарства на надання послуг, розвиток ви-
соких технологій тощо не дали бажаного ефекту [166]. Негатив-
ним виявився і вітчизняний досвід закриття шахт: соціальні про-
блеми не знайшли реального вирішення протягом здійсненої  
кампанії. Через недостатність коштів реструктуризаційні про-
цеси стають довготривалими, їх вартість з часом набагато збіль-
шується. При цьому зазвичай страждає фінансове забезпечення 
соціальної та екологічної частин проектів. 

У нинішній ситуації в країні важко очікувати на кращі ре-
зультати. Регіон покинула чимала частина активних, креативних 
і самодостатніх громадян працездатного віку, мешканці шахтар- 
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ських регіонів, які залишилися здебільшого не готові до пере- 
кваліфікації на діяльність, не пов’язану з видобутком та пере- 
робкою вугілля. Крім того, на Донбасі відсутня розвинена інфра-
структура сучасної якості.  

У зв’язку з вищезазначеним кардинальні заходи на кшталт 
закриття підприємств мають бути ретельно обґрунтованими  
і скрупульозно прорахованими. Аналіз проблеми демонструє ра-
ціональність звернення до варіантів поєднання внутрішнього по-
тенціалу регіону з новими технологіями, яких не було на момент 
завершення «ери вугілля і металу», коли у ХХ ст. відбувалася ре-
структуризація старих промислових регіонів в інших країнах 
світу. Тільки це здатне не просто зменшити негативні наслідки 
ліквідації неперспективних вугільних шахт та інших вироб-
ництв, а, навпаки, збільшити зайнятість населення місцевих гро-
мад і забезпечити похідні впливи на фінансову сферу, соціально-
економічний розвиток територій. 

Найбільш прийнятним стосовно поліпшення економічної 
та соціальної ситуації у шахтарських регіонах і державному сек-
торі вугільної промисловості є перетворення шахт і збагачуваль-
них фабрик на інноваційні енергетичні комплекси, зокрема з ге-
нерації та акумулювання електроенергії.  

Реструктуризація паливно-енергетичного комплексу є до-
цільною на платформі енергетичних індустріальних парків шля-
хом законодавчого врегулювання питання їх створення на базі 
вугільних підприємств і нарощування потенціалу перспективної 
«зеленої» енергетики. Тобто найбільш прийнятною є диверсифі-
кація діяльності вугільних підприємств, перетворення шахт на 
енергетичні комплекси, що виробляють електроенергію і воду 
питної якості, додана вартість яких більше за вартість вугілля. 

3.1.2 Регіональні публічно-приватні партнерства  
 екологічної спрямованості  

Великою сучасною проблемою, яка пов’язана з вугільною 
промисловістю, є регіональна екологія. За прогнозами вже до 
2050 р. половина громадян Європейського Союзу буде спожи-
вати електроенергію, вироблену з використанням вітряних елек- 
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тростанцій, сонячних батарей, стаціонарних батарей, електро- 
котлів й електромобілів [167]. 

Політика пріоритету сталого розвитку обтяжує і без того 
складне економічне становище шахтного видобутку вугілля. Як 
зазначено вище, великі збитки мають не тільки вітчизняні під- 
приємства, що розробляють родовища зі  складними гірничо- 
геологічними умовами, але і австралійські та американські ком-
панії світового класу. За три роки (2012-2014 рр.) було ліквідо-
вано декілька десятків американських, канадських, британських, 
австралійських, новозеландських і південноафриканських шахт 
із сумарним випуском більше 75 млн т [168, с. 15-16], і ліквідації 
шахт тривають. 

Проте проекти з ліквідації шахт є настільки дорогими, що 
не під силу навіть великим американським компаніям. Амери- 
канська письменниця К. Стюарт у книзі з символічною назвою 
«На узбіччі дороги» [169], художньо, але без перебільшень опи-
сує похмурий пейзаж техногенного запустіння: шахтні води, що 
виступили на поверхню, прояви метану, відвали, які горять, ки-
нуті іржаві вантажівки та старі холодильники тощо. Такі депре-
сивні шахтарські міста з покинутими багатоповерховими будів-
лями, зруйнованими шахтними спорудами існують і в Україні. 

Екологічна та цивілізаційна катастрофа на розташованому 
в центрі Європи Донбасі може мати великі негативні континен-
тальні наслідки. І справа не тільки в тому, що це суцільно  
браунфілди з накопиченими протягом двох століть відходами 
збагачення та видобутку вугілля, катастрофа вугільної промис-
ловості, спричинена воєнними подіями 2014 і подальших років, 
здатна з підтопленням шахтними водами активізувати небезпе-
чні технологічні, радіаційні, хімічні, токсичні та ін. шкідливі ре-
човини, що знаходяться в численних могильниках підприємств 
[170]. 

Європа просто не має дозволити занепад шахтарських ре-
гіонів Донбасу, тому всебічна підтримка безпеки й економічного 
розвитку місць розташування шахт, а саме їх енергетична смарт-
спеціалізація [171], є справою інтернаціональною. 
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На доцільність енергетичної смарт-спеціалізації вказує на-
явність тут ресурсів, які можна використати і які створюють, 
якщо їх не утилізувати, небезпеку для здоров’я людей і довкілля: 
понад 190 млн т вуглевмісних матеріалів, що забруднюють  
довкілля пилом, але можуть бути перетворені за оригінальною 
технологією на електроенергію та високотехнологічні будівельні 
матеріали; великі поклади метану (парникового газу), що є су- 
путніми вугільним; великі притоки високомінералізованих шах-
тних вод, які можуть бути збагачені до питної якості; самі шахти 
як об’єкти акумуляції енергетичних ресурсів, здатні стати енер-
гетичними хабами європейського виміру [65; 172]. 

На думку Е. Остром тільки люди, життя яких безпосеред-
ньо залежить від їх ставлення до Ресурсів суспільного доступу 
(Common Pool Resources), якими, перш за все, є повітря та вода, 
здатні на раціональне ставлення до них [173]. Саме через це міс-
цеві громади є найбільш зацікавленими у смарт-спеціалізації. 
Тому об’єкти з переробки відходів збагачення на електроенергію 
і будівельні матеріали доцільно створювати за угодами пуб- 
лічно-приватного партнерства із залученням до цього підпри-
ємств й енергетичних кооперативів [174; 175]. 

Політику розподіленої генерації все більше опановують у 
Європі. За результатами досліджень [176] через два десятиліття 
37% усієї електроенергії розподіленого виробництва будуть да-
вати кооперативи; мікро- і малі підприємства ‒ 39, домашні гос-
подарства ‒ 23, а державні організації ‒ 1%. Навряд чи в шахта-
рських регіонах домогосподарства одержать таку велику частку 
постачання енергоресурсів, проте інші відносно дрібні вироб-
ники стануть підґрунтям успішної децентралізації і в адміністра-
тивній, і в енергетичній сферах, запорукою економічного процві-
тання та соціальної стабільності. 

Вельми перспективними в цьому плані є технології пере- 
творення високозольного вугілля на електричну і теплову енер-
гію та будматеріали. Можливість ознайомитися з технологією 
використання тунельних котлів, що є зручними як для вуглезба-
гачувальних, так і для вугледобувних підприємств, дає відео 
[177] (на яке також є посилання в тексті статті [178]). Ця техно- 
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логія може стати  справжньою базою установок розподіленої ге-
нерації, здатних виступити альтернативою великих ТЕС. 

Разом з тим глибокі вугільні шахти, навіть ті, що є безпер-
спективними як вугледобувні підприємства, можуть стати інно-
ваційними елементами ланцюгів доданої вартості, тобто зайняти 
свою нішу в неоіндустріальних структурах, – достатньо добуду-
вати їх піковими електростанціями з акумуляторами енергії [65]. 

Притаманні шахтам перепади висот і є певним ресурсом 
«зеленої» енергетики. Найперспективніші накопичувачі, акуму-
лятори енергоресурсів, яких гостро потребує сучасна цивіліза-
ція, – це сховища стисненого повітря (Сompressed air energy 
storage − CAES). У світі вже є дві працюючі газотурбінні елект-
ростанції з підземними пневмоакумуляторами: одна розташо-
вана поблизу німецького Ханторфа, інша – біля американського 
Макінтоша (штат Алабама). Електрогенеруючі частини цих ста-
нцій потужністю 290 і 110 МВт відповідно розташовані на ден-
ній поверхні, а високооборотні сховища стисненого повітря – на 
глибині 600-800 м. Однак ситуація може швидко змінитися на 
користь енергетичних індустріальних парків при вугільних шах-
тах. Останніми роками практика створення CAES збагатилася 
ідеями Energy Bag, запропонованими групою вчених із Ноттін-
гемського університету (Великобританія). 

Акумулятори енергії можуть бути як на стисненому по- 
вітрі, так і гідравлічними [179]. Перетворення вугільної шахти на 
гігантський акумулятор енергії, нехай не пневматичного, а гід- 
равлічного типу, − це досить сміливе, але цілком реальне рі-
шення. Так, виведену з експлуатації як вугледобувне підприєм- 
ство німецьку шахту «Проспер-Ханіель» в землі Північний Рейн-
Вестфалія передбачається переробити на електростанцію [180], 
за допомогою якої в окрузі здійснюватиметься електропоста-
чання 400 тис. житлових будинків [181; 182]. 

Намір Німеччини перетворити вугільну шахту на гідроаку-
мулюючу електростанцію – об’єкт energiewende (енергетичної 
революції) – веде до вирішення двох найскладніших проблем, 
що з'явилися в результаті переходу країни на чисту енергію. На 
місцевому рівні таке перетворення забезпечить регіони новими 
робочими місцями – для багатьох поколінь викопне паливо було 
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основою існування. Крім того, енергосховище дозволить підтри-
мувати енергетичну стабільність у регіоні та забезпечувати по-
дачу електроенергії навіть у безвітряну і похмуру погоду. 

Пікові електростанції – перспективні складові механізмів 
синхронізації інтернаціоналізованих енергосистем й енергорин-
ків. Необхідність синхронізації функціонування національних 
енергетичних структур мотивована не зростанням експорту – це 
інструмент зняття бар’єрів для передачі електроенергії в будь-
якому напрямі. Паралельна робота забезпечує перспективу віль-
ної торгівлі електроенергією на всьому просторі [183] і тому так 
потребує «енергетичних хабів». 

Донбас, який є кластером шахт, за умов їх добудови «піко-
вими» електростанціями здатен перетворитися на енергоакуму-
люючий центр, може, і європейського масштабу. За часів «про-
валу» попиту профіцитні енергетичні ресурси, наявні в Україні, 
доцільно витрачати на закачування повітря у підземні сховища, 
а за часів дефіциту енергоресурсів − спрацьовувати накопичене 
повітря з виробленням електричної енергії. Такі умови – велика 
кількість глибоких шахт – збереглися на європейському просторі 
лише в Україні та Польщі. 

Розвиток регіональної/транснаціональної електроенерге-
тики за участю енергогенеруючих і енергопостачальних компа-
ній, що інвестують й експлуатують енергетичні індустріальні  
парки на базі підприємств вугільної промисловості, слід визнати 
перспективним напрямом розвитку і вітчизняної енергетики, і у 
вугільній промисловості. «Енергетичні хаби» в контексті енерге-
тики на відновлюваних джерелах цілком відповідають прийня-
тому світовим співтовариством рішенню щодо «нульового вуг-
лецевого майбутнього» (кліматичний саміт 2015 р. у Парижі), 
яке Міжнародна організація праці вважає генератором зайнято-
сті. 

Таким чином, інтенсивне впровадження нових технологій 
має значний потенціал для поліпшення економічної, соціальної 
та екологічної ситуації в шахтарських регіонах. Є підстави очі-
кувати глибоких структурних зрушень на мікро-, мезо- і макро-
рівнях. 
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Нові технології здатні кон’юнктурно трансформувати ха-
рактер мезоекономіки регіону за рахунок формування нових  
кластерів енергетичних індустріальних парків і підприємств бу-
дівельної індустрії, продукція яких буде вкрай потрібною для 
відбудови Донбасу.  

Енергоблоки на високозольному вугіллі, зокрема на відхо-
дах вуглезбагачення, за умови їх достатнього поширення здатні 
змінити структуру і підвищити надійність функціонування па- 
ливно-енергетичного комплексу країни, сприяти оптимізації  
структури паливної бази, зміцнити енергетичну безпеку та поси-
лити енергетичну незалежність національного господарства. 

Зменшення кількості відходів збагачення внаслідок їх ви-
користання як палива і сировини для будівельної промисловості 
приведе до істотного поліпшення екологічного стану шахтар- 
ських регіонів. 

Інновації у сфері генерації та акумуляції електроенергії 
здатні стати потужним поштовхом до розвитку вітчизняного ма-
шинобудування, добувної та переробної промисловості. Крім 
того, децентралізація в результаті поширення установок розпо-
діленої генерації (ТЕЦ малої та середньої потужності на підпри-
ємствах як альтернативи поодиноким великим електростанціям) 
відповідає принципам четвертої промислової революції. 

Мезоекономічні зрушення здатні позитивно змінити соціа-
льну сферу старопромислових регіонів – створення нових робо-
чих місць та підвищення економічної активності населення, роз-
виток сервісного малого і середнього бізнесу, багатовимірні 
зміни і поліпшення якості життя населення. 

Нові підходи до реструктуризації шахтного фонду – це ін-
струмент розв’язання комплексу завдань регіонального та націо-
нального розвитку, можливість участі в енергетичній сфері країн 
Європейського співтовариства. Донбас може виступити прикла-
дом нової моделі реструктуризації старих промислових регіонів, 
а Україна – зробити свій внесок у становлення соціального пакту 
щодо майбутнього сталого розвитку людства. 

Таким чином, енергетичні індустріальні парки, побудовані 
за схемою концесії державної шахти приватною бізнес-структу- 
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рою автоматично перетворюються на публічно-приватні парт-
нерства. 

Щодо інституційних аспектів, то власником підземних  
елементів тривимірної системи (пневмоакумулятори, метанові 
копальні) може виступати не шахта, а енергетична або будь-яка 
інша фірма, готова вкласти кошти у їх спорудження. Для шахти – 
великого споживача електричної та пневматичної енергії – уч-
асть в індустріальному парку створює синергетичний ефект, 
який проявляється у зниженні собівартості гірничих робіт і під-
вищенні надійності енергоспоживання. До того ж це є додатко-
вим джерелом доходів. Тут простежується певний баланс інтере-
сів усіх потенційних учасників тривимірних індустріальних пар-
ків. І це свідчить на користь таких утворень. Державна власність 
є зручною для прийняття кардинальних рішень щодо диверсифі-
кації діяльності вугільних підприємств, а держава – надійний га-
рант для енергетичних фірм, що побажали б взяти участь у  
функціонуванні парків. 

Однак доцільність публічно-приватних партнерств не об-
межується лише енергетичними індустріальними парками. У 
процесі трансформації застарілої вітчизняної теплової енерге-
тики їх потужним підґрунтям можуть стати кооперативи у сфері 
енергетики. 

3.1.3 Публічно-приватні партнерства на підґрунті 
 енергокооперативів 

У багатьох розвинутих країнах на хвилі загострення еколо-
гічних проблем, зростання вартості енергоносіїв, неефективності 
системи тепло-енергопостачання й енергоефективності усього їх 
господарства виникли добровільні об’єднання громадян, підпри-
ємств та організацій, метою яких є, як правило, реалізація різно-
манітних локальних проектів у сфері відновлюваної енерге-
тики – енергетичні кооперативи. 

На думку одного із засновників кооперативного руху в Ні-
меччині Ф.В. Райффайзена, кооператив дозволяє консолідувати 
ресурси і направити їх на вирішення спільних енергетичних про-
блем, суттєво більших за масштабом. Безумовно, кооперативний 
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рух не в змозі вирішити цілком такі складні проблеми, але може 
внести вагомий внесок у їх вирішення [184]. 

Енергетичні кооперативи (нім. Energiegenossenschaften) у 
Німеччині, Австрії, Данії, Нідерландах, Швеції, Австралії, Вели-
кобританії є поширеною формою залучення громадян до модер-
нізації енергозабезпечення та розвитку сфери відновлюваної 
енергетики. Історія деяких енергетичних кооперативів почина-
ється з 40-х, 30-х, або навіть 20-х років XX ст. Як самостійні  
учасники енергетичного ринку, такі суб’єкти підприємницької 
діяльності здійснюють, як правило, децентралізоване, незалежне 
від енергокомпаній та концернів виробництво енергії. Крім того, 
енергетичні кооперативи створюють можливості для інвесту-
вання в локальні та регіональні енергетичні проекти. Найчастіше 
такі об’єднання спрямовують свої зусилля на децентралізоване 
виробництво енергії з відновлюваних джерел із дотриманням 
екологічних вимог.  

Енергетичні кооперативи в Німеччині працюють за різ-
ними моделями. Крім тих, які заробляють на «зеленому» тарифі 
від сонячної енергії, існують сотні енергокооперативів, що забез-
печують місцевих жителів теплом, електроенергією, мереже-
вими послугами. Багато з них створені мешканцями однієї ву-
лиці для того, щоб влаштувати на ній централізоване опалення з 
використанням місцевої сировини. Слід зауважити, що це лише 
найпростіші приклади моделей енергетичних кооперативів. На-
справді, їх є набагато більше. Так, у Німеччині існує кооператив 
«Друзі Прокона», який займається управлінням проектами з  
розвитку у сфері відновлюваних джерел енергії, у США сотні  
кооперативів забезпечують електроенергією сільські території та 
мають значні мережі розподілу, генеруючі потужності.  

Енергетичний кооператив – важливий учасник енергетич-
них ринків розвинутих країн. Одним із перших прикладів цього є 
Німеччина, яка швидкими темпами рухається від викопної та 
атомної енергетики до все ширшого використання відновлюва-
них джерел енергії, де працює більше 700 активних енергетич-
них кооперативів (дані 2012 р.), у той час як у 2001 р. їх налічу-
валося лише декілька десятків. Вони створені з найрізноманітні-
шими цілями. Найбільше серед них тих, які поєднують фінансові 
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ресурси громадян для того, щоб скористатися можливістю заро-
бити на «зеленому тарифі». Це створило ситуацію, за якої у 
2012 р. приватні домогосподарства та енергокооперативи 
(citizens and coops) володіли 47% встановлених потужностей у 
відновлюваній енергетиці Німеччини [185]. 

Енергетичні кооперативи стали однією з рушійних сил ні-
мецького енергетичного переходу (Energiewende) і дозволили за-
лучити до «зеленої» економіки мільярди євро від звичайних гро-
мадян Німеччини ще тоді, коли німецькі енергетичні гіганти 
дуже скептично ставилися до перспектив відмови від викопного 
палива. 

Першочерговим пріоритетом кооперативів є підтримка 
економічних інтересів його членів. Кожен член енергетичного 
кооперативу є одночасно його власником та бенефіціаром, тобто 
отримує безпосередню користь від підприємницької діяльності. 
Однак, незважаючи на те що енергетичні кооперативи є комер-
ційними установами, вони також виступають формою так званої 
громадської активності (нім. Bürgerbeteiligung), тобто участі 
громадян в окремих суспільних процесах та прийнятті рішень, 
переважно на регіональному та місцевому рівнях, надають гро-
мадянам можливість зробити свій внесок у боротьбу з глобаль-
ним потеплінням, а також у реалізацію концепції сталого розви-
тку.  

Існує багато різних моделей енергетичних кооперативів – 
від створених виключно фізичними особами, тобто так званих 
енергетичних кооперативів громадян (нім. Bürgerenergiegenos-
senschaften), до комунальних кооперативів (нім. Kommunale 
Energiegenossenschaften), учасниками яких є комуни (громади), 
комунальні підприємства й енергетичні кооперативи громадян.  

Вступ до енергетичного кооперативу в Німеччині не перед-
бачає складних адміністративних процедур і відбувається без 
участі нотаріуса (достатньо лише заяви, зміст якої визначається 
законодавством). Рішення про вступ приймається кооперативом. 
За загальним правилом вихід є можливим у кінці фінансового 
року та передбачає подання письмової заяви не менше, ніж за  
3 місяці до його закінчення.  
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Законодавство Німеччини не вимагає наявності мінімаль-
ного капіталу для заснування енергетичного кооперативу. Забез-
печеність власним капіталом залежить виключно від виробничо-
економічних і господарських критеріїв. Проте визначення міні-
мального капіталу у статуті є можливим і навіть бажаним у ви-
падку великих стартових інвестицій. Як і інші суб’єкти підпри- 
ємницької діяльності, кооператив може залучати не лише влас-
ний, але і чужий капітал, а також виплачувати дивіденди на вкла-
дений капітал.  

Оскільки основна мета кооперативів полягає в підтримці 
його членів, а не в одержанні прибутку, у німецькому праві є ін-
струмент кооперативної компенсації (нім. genossenschaftliche 
Rückvergütung) за придбані у кооперативу його членами товари 
чи послуги (у тому числі енергію). Кооперативна компенсація  
відрізняється від дивідендів і є особливою формою розподілу 
щорічного прибутку кооперативу між його членами, що не опо-
датковується при дотриманні вимог. Тобто кооператив вправі  
розподіляти між своїми членам надлишкові кошти, отримані в 
результаті торговельних операцій із його членами. 

Спеціальних законів про енергетичні кооперативи в біль-
шості країн, зокрема в Німеччині та Австрії, немає. Правовий 
статус енергетичних кооперативів регулюється виключно зага-
льними законами про кооперативи та енергетичним законодав-
ством. Отримання дозволів та ліцензій на ведення господарської 
діяльності енергетичними кооперативами здійснюється також на 
загальних засадах, тобто на умовах, передбачених для інших під-
приємств енергетичної сфери. Державна та місцева підтримка 
кооперативів надається з дотриманням вимог конкурентного 
права, положень європейського та національного законодавства 
про державну підтримку. 

Однак порівняно з іншими організаційно-правовими фор-
мами ведення господарської діяльності в енергетичній сфері ене-
ргетичні кооперативи мають такі переваги: відносна простота за-
снування і реєстрації, демократичний характер внутрішніх про-
цедур, широка автономія у формуванні статутних документів, а 
також регулярний контроль з боку кооперативних союзів. Участь 
у кооперативному союзі є обов’язковою законодавчою вимогою 
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не лише для заснування, але і для здійснення всієї діяльності  
кооперативу. 

Установлені законодавством Німеччини, Австрії регулярні 
незалежні перевірки господарської діяльності кооперативів є за-
порукою їх стійкості до банкрутства, адже вони гарантують за-
хист не лише кооперативу, але і його членів та партнерів від фі-
нансових проблем. Однак ані Закон ФРН про кооперативи, ані 
Закон про відновлювані джерела енергії не містять окремої спе-
ціальної статті, в якій зазначались би державні гарантії діяльно-
сті енергетичних кооперативів. 

Хоча в Західній Європі енергетичні кооперативи мають 
значну популярність, яка поширюється з кожним роком, особли-
вої потужності рух енергетичних кооперативів набув у США. 
Американський досвід створення енергетичних кооперативів є 
одним із найдавніших і найвдаліших.  

США відомі як осередок багатьох світових енергетичних 
гігантів. Їх ринкова капіталізація становить 10 млрд дол.  
Зокрема, ринкова вартість найбільшого в країні монополіста у 
сфері електро- і газопостачання Duke Energy дорівнює 53,2 млрд 
дол. Його найближчий конкурент – Next Era Energy оцінюється 
у 52,8 млрд дол., Southern Co – 45,3, Dominion Resources – 
43,2 млрд дол. Однак менш відомо те, що в США одним із най-
більших гравців електроенергетичного ринку є громади, які 
об’єдналися в енергетичні кооперативи. Усього в цій країні пра-
цює 903 кооперативи, які налічують 43 млн членів. За даними 
асоціації енергетичних кооперативів Touchstone, яка налічує  
750 членів, енергетичні кооперативи присутні в 46 штатах.  
Сукупно вони утворюють найбільшу в США енергетичну ме-
режу, забезпечуючи енергією мільйони американців, які є їх 
співвласниками. 

Енергетичні кооперативи виступають невід’ємною части-
ною електроенергетичного ринку США, який оцінюється нині у 
364 млрд дол. Ціна їх активів, за даними NRECA (National Rural 
Electric Cooperative Association – Національна асоціація сіль- 
ських електричних кооперативів), на сьогодні становить 
164 млрд дол. Вони володіють і підтримують у робочому стані 



116 

42% від загальної кількості розподільчих ліній передачі електро-
енергії загальною довжиною 2,6 млн миль (4,2 млн км).  

Багато сільських енергетичних кооперативів у США бе-
руть свій початок з першої половини ХХ ст. Вони становлять ос-
нову електрифікації сільських районів у цій країні. Це стало ре-
зультатом ухвалення закону про електрифікацію сільської місце-
вості (The Rural Electrification Act) у 1936 р. та формування Ад-
міністрації для електрифікації сільської місцевості (REA – Rural 
Electrificati Administration). Тоді ж американський уряд через 
REA розпочав надання електроенергетичним кооперативам без-
відсоткових кредитів для розбудови ними власних мереж. Усі ці 
заходи були вжиті у зв’язку з тим, що компанії, які постачали 
електроенергію в міста, не бачили для себе можливості отримати 
суттєві прибутки від електрифікації сільської місцевості. У той 
же час сільські місцеві громади були готові об’єднуватися заради 
підключення електричного струму. Тепер, завдяки державно-
приватному партнерству, сільські енергокооперативи доставля-
ють до кінцевих споживачів 11% усієї електроенергії, яка поста-
чається щорічно споживачам у США, а також генерують близько 
5% загальної кількості електроенергії, що виробляється у США.  

В енергетичних кооперативах працевлаштовано 72 тис. 
американців. Щороку електроенергетичні кооперативи поверта-
ють близько 800 млн дол. кредитів, які витрачаються на під- 
тримку і розширення енергетичної інфраструктури. Оперування 
електромережею потребує значної технічної компетенції та ор-
ганізаційної спроможності, адже сучасні електричні мережі є 
складними з точки зору техніки та їх організації, особливо коли 
до них приєднані сторонні виробники електроенергії або спожи-
вачі. Щоб підтримувати високий рівень надійності постачання 
енергією своїх членів й успішно конкурувати на ринку з вели-
кими вертикально інтегрованими компаніями, американські  
енергокооперативи об’єднані кількома асоціаціями. Найбіль-
шими серед них є NRECA та Tochstoune Energy Cooperatives, що 
охоплюють понад 750 енергокооперативів. Об’єднання в такі 
асоціації надає місцевим енергетичним кооперативам вагомі пе-
реваги і можливості, а саме: популяризація найуспішніших прак-
тик у сфері управління електричними мережами і менеджменту 
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енергетичних кооперативів; лобіювання власних інтересів в ор-
ганах влади на федеральному рівні та рівні штатів; спільні до- 
слідження і розробки, інноваційна діяльність; зменшення витрат 
на послуги зовнішніх підрядників і консультантів тощо. 

Сьогодні у США найпоширенішими і найчисленнішими є 
енергетичні кооперативи, діяльність яких спрямована на генеру-
вання електроенергії та її розподіл кінцевим споживачам, а та-
кож на електрифікацію (переважно сільських) територій. Проте, 
крім них, існує велика кількість кооперативів, що забезпечують 
своїх членів найрізноманітнішими енергетичними ресурсами  
і послугами. Так, Piedmont Biofuels Cooperative, розташований у 
м. Пітсборо (штат Північна Кароліна), забезпечує своїх членів 
біодизелем, виробленим із відходів харчової промисловості. Ще 
один приклад енергетичного кооперативу у США – Evergreen 
Energy Solutions, що займається встановленням сонячних елек- 
тростанцій у Клівленді. Кооператив наймає на роботу насампе-
ред місцевих мешканців, а серед його клієнтів − клівлендські клі-
ніки, шпиталь місцевого університету, муніципальні служби  
міста тощо [186]. 

Електроенергетичні кооперативи працюють здебільшого 
як неприбуткові організації. Відповідно до американського зако-
нодавства такий статус можуть мати кооперативи, які отримують 
не менше 85% доходу від своїх членів. При цьому згідно із зако-
нодавством можливий прибуток має бути розподілений між чле-
нами кооперативу. Останні часто реінвестують прибутки у вдос-
коналення діяльності самого енергокооперативу. 

В українському контексті досвід функціонування енерге-
тичних кооперативів у світі, особливо у країнах ЄС, є дуже важ-
ливим. Адже імплементація принципів європейського енерге- 
тичного законодавства в українське передбачена угодою про 
приєднання України до Європейського Енергетичного Співтова-
риства та Угодою про асоціацію [34]. 

Недосконалість українського законодавства  певним чином 
гальмує розвиток енергетичних кооперативів. Незважаючи на це, 
такі організації створюють потенційну можливість щодо надій-
ного забезпечення українців місцевими енергетичними ресур-
сами.  
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Якщо існують кооперативи (кілька господарів, які об’єдна-
лися для того, щоб купити обладнання за спільні кошти) з вико-
ристання таких найпростіших пристроїв, як механізми з пере- 
робки відходів деревини10, то знайдуться члени громади, які по-
будують комплекси з переробки відходів збагачення за схе-
мою «громада (публічний сектор) – кооператив (приватний сек-
тор) − збагачувальна фабрика (приватний сектор) на підставі ак-
ціонерного спільного підприємства». Енергетичні кооперативи 
можуть виробляти брикети/пелети не тільки з деревини, але і з 
відходів вуглевидобутку та збагачення, будувати біогазові та со-
нячні електростанції тощо. Як свідчить світова практика, для під-
тримки будь-якої ініціативи найчастіше необхідні лише еконо- 
мічні стимули, законодавчі ініціативи, фінансові механізми. 

За словами голови Агентства держенергоефективності 
С.Д. Савчука, в Україні для створення енергетичних кооперати-
вів існує чимало передумов. По-перше, це значний ресурсний по-
тенціал, наявний у кожному регіоні. По-друге, завдяки впрова-
дженій фінансовій децентралізації місцева влада отримує до- 
статньо фінансування, яке варто спрямувати на необхідні для 
громад потреби, особливо на стале забезпечення енергоресур-
сами. Також, на його думку, велике значення має створення нор-
мативно-правової бази з цих питань за ініціативою профільних 
експертів, представників громадських організацій і Верховної 
Ради України. За сприяння «Єврооптимістів» та представництва 
фонду Г. Бьолля підготовлено концепцію законопроекту «Про 
споживчі енергетичні кооперативи» і розпочато його відкрите 
обговорення [187]. 

Централізований спосіб існування енергосистем вичерпав 
себе. Однак можливість реального здійснення децентралізації 
ПЕК залежить від появи серед владної, провладної та бізнес-

                                           
10 Цей простий пристрій коштує від 25 тис. грн, проте далеко не ко-

жен господар в Україні може дозволити собі його придбати. Такий щепо-
подрібнювач буде простоювати в індивідуального власника 90% часу. Од-
нак поєднання фінансових зусиль невеликої мікрогромади надає відчутні 
переваги всім її членам. 
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еліти послідовних реформаторів, які відчувають відповідаль-
ність за країну і готові здійснювати реформи, виходячи на ризик 
конфлікту з різними групами інтересів. Останнє ставить під сум-
нів прогрес реформізму, що насаджується в Україні «згори». Ре-
форматорський потенціал суспільства в тих умовах, які форму-
валися протягом довгого часу в будь-яких секторах економіки, 
передусім у ПЕК, не вичерпується діяльністю різних еліт. Більш 
оптимістичним є розвиток, що залежить від інтенсивності, якості 
та інноваційної спрямованості верств населення, які мають хоча 
і менші, але досить відчутні економічні, політичні та техноло- 
гічні ресурси. 

Певну надію щодо довгоочікуваних зрушень у цьому про-
цесі може надати децентралізація влади і реформа місцевого са-
моврядування, яка базується на основі положень Європейської 
Хартії місцевого самоврядування і впроваджується на основі 
Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади [188]. 

Законодавчі ініціативи, засновані на принципі добровіль-
ності, сприяли об’єднанню 794 сільських, селищних та міських 
рад у перші 159 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які 
вже у 2016 р. перейшли на прямі міжбюджетні відносини з дер-
жавою та отримали повноваження і відповідні фінансові ресурси 
для їх здійснення. 

Починаючи із 2015 р. держава фінансово підтримувала 
об’єднані територіальні громади та в державному бюджеті було 
передбачено окрему субвенцію на формування інфраструктури 
їх територій – відбувся перший етап фінансової децентралізації. 
У 2015 р. із Державного бюджету України до місцевих бюджетів 
було надано трансфертів на загальну суму 174,0 млрд грн [189]. 

Проте на проекти у сфері енергоефективності значних ко-
штів не витрачалося. Найбільшу частину фінансових ресурсів 
громади направляли на реалізацію повноважень у соціально- 
культурній сфері (60-70%) та інфраструктурних об’єктів й ін- 
вестиційних проектів (25-30%) [184].  

Наразі як центральні органи влади, так і органи місцевого 
самоврядування демонструють здебільшого слабку спромож-
ність (або навіть повну неспроможність) давати відповідь на  
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енергетичні виклики сьогодення. Реформування місцевого само-
врядування та децентралізація влади поки що не похитнули 
централізований спосіб існування енергосистем країни. Одним із 
виходів із такої ситуації є самоорганізація громадян для вирі-
шення питань енергозабезпечення та розвитку сфери відновлю-
ваної енергетики на місцевому рівні. Це і є головний ресурс ре-
форматорського руху на місцевому рівні.  

У ст. 140 ч. 6 Конституції України визначено, що сільські, 
селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів 
створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи само-
організації населення і наділяти їх частиною власної компетен-
ції, фінансів, майна [72]. Конституцією України передбачено  
можливість застосування ініціативи самоорганізації людей за  
певними територіальними ознаками в інтересах як цієї групи лю-
дей, так і всієї громади. Органи самоорганізації населення (ОСН) 
не є новиною для України, їх історія є досить давньою. Після ух-
валення законів України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» та «Про органи самоорганізації населення» у більшості міст 
діють (діяли) такі органи або міські статути передбачають мож-
ливість їх утворення [190]. Усе це дає підстави розглядати енер-
гетичні кооперативи як чинник розвитку місцевої енергетики, 
що наближає промислову революцію в Україні.  

Ухвалення Закону України № 514-VIII від 04.06.2015 р. 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпе-
чення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтер-
нативних джерел енергії» посилює оптимізм, оскільки завдяки 
застосуванню «зеленого» тарифу й інших інституційних засобів 
з’являються привабливі для інвесторів у сфері «зеленої» енерге-
тики умови. 

Однак є ризик, що в умовах українського суспільства, як у 
північних регіонах Італії, розповсюджені добровільні об’єд-
нання громадян можуть перетворитися на клієнтели (системи 
приватного патерналізму), корпоративні клани, мафіозні угрупо-
вання [191].  

Національні особливості соціальної взаємодії разом із  
слабкістю державних інститутів гальмують і майже унеможлив-
люють в Україні, зокрема на Донбасі, розвиток місцевого само- 
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врядування на засадах самоорганізованої діяльності громадян, а 
також процес децентралізації ПЕК демократичним шляхом. 

У принципі, будь-яка реформа у сферах інфраструктури 
зводиться до формування моделі поєднання ринкових і неринко-
вих механізмів, яка оптимізувала б їх функціонування за бага-
тьма соціально-економічними критеріями і часто протилежними 
інтересами різних груп тиску. З урахуванням зазначеної специ-
фіки завданням проекту реформи стає створення таких норм, у 
межах яких заходи здійснювалися б не тільки з максимальним 
результатом, але і з мінімальними витратами примусу. Виходячи 
з цього постає необхідність створення ще на стадії проекту ре-
форми певних стимулів для її реалізації всіма зацікавленими сто-
ронами. 

Розгляд перспектив публічно-приватних партнерств як 
форм «народної» енергетики був би неповним без визначення 
поняття «краудфандинг», що набуває все більшого поширення у 
світі. 

3.1.4 Публічно-приватні партнерства – рух  
 краудфандингу 

Статую Ісуса в Бразилії, Статую Свободи у Сполучених 
Штатах Америки, собор Паризької Богоматері було споруджено 
за рахунок численних невеликих пожертв простих громадян 
[192]. Підприємства вугільної галузі не настільки близькі до ши-
роких верств населення, щоб чекати на фінансову підтримку з їх 
боку, але сучасна ситуація, як свідчить світовий досвід крауд- 
фандингу, здатна змінюватися швидко і кардинально.  

Відомо два типи краудфандингу: краудлендинг – своєрідна 
біржа позик і краудінвестинг – механізм, який дає змогу залу-
чити до інноваційних проектів інвестиції «від народу».  

Наразі є краудінвестинг акціонерний (вклади громадян в 
інвестпроекти на довгостроковій основі); борговий (краудфанди-
нгові позики в обмін на частку прибутку) і нагородний (з метою 
якось нагороди) [193].  

Відмітною рисою краудінвестингу є інвестиції, які залуча-
ються невеликими сумами за спрощеною процедурою. Вони мо- 
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жуть бути неприбутковими (некомерційними) – у соціальній 
сфері, сферах охорони здоров’я, захисту природного середо-
вища, розвитку міської інфраструктури і прибутковими (комер-
ційними). Прибуткові краудінвестингові проекти можуть органі-
зовуватися в різних сферах як для існуючих, так і для майбутніх 
компаній. Ініціаторами проектів, здатних зацікавити широке 
коло інвесторів, можуть бути функціонуючі компанії, що потре-
бують коштів для розробки і виробництва нового продукту або 
послуги. Крім того, венчурні фонди можуть залучати кошти вка-
заним способом. Проекти проміжного типу спочатку здійсню-
ються як некомерційні, але з часом починають приносити прибу-
ток. Прикладом проміжного проекту можна назвати всім відо-
мий Skype. 

Краудінвестингові вклади поділяються за категорією на 
пожертвування, активне інвестування і пасивне інвестування. 
Пасивні інвестиції передбачають тільки надання коштів інвесто-
рами в розрахунку на вигоду (фінансову або нефінансову) без 
участі у прийнятті рішень, генеруванні ідей, обговореннях. У  
більшості випадків компенсацією є отримання продукту, по- 
слуги, грошової винагороди. Активне інвестування передбачає 
надання коштів з можливістю активної участі у проекті, примі-
ром, прийняття рішень. 

Найбільш потужним інвестиційним інструментом краудін-
вестинг стає у випадку колективного пайового інвестування, 
тобто за участі в акціонерному капіталі, отриманні дивідендів, 
які можуть бути у вигляді роялті (фаундер, який є засновником, 
отримує винагороду у вигляді частини доходів або прибутку 
проекту, який він фінансує); фіксованого відсотка з поверненням 
суми вкладу (фаундер-кредитор отримує фіксований відсоток  
і повернення вкладеної суми упродовж чітко визначеного пері-
оду згідно з графіком); участі в акціонерному капіталі [194]. 

Краудфандингом за моделлю залучення боргового капі-
талу (Lending & Debt) у сфері відновлюваної енергетики вже ко-
ристуються дві компанії: «Solar Mosaic» (США) і «Abundance 
Generation» (Великобританія). Перша спеціалізується на проек-
тах з виробництва сонячної електроенергії (краудінвестинговий 
проект «Сонячне дерево» зібрав 2,5 млн дол. від венчурних ін- 
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весторів і отримав грант на 2 млн дол. від Міністерства енерге-
тики США), друга охоплює ще і вітроенергетику. Так, на будів-
ництво вітротурбіни на південному заході Великобританії 
«Abundance Generation» хоче зібрати до 1,4 млн фунтів стерлін-
гів. Учасникам обіцяно до 8% прибутку протягом 20 років. Роз-
мір внеску – від 5 фунтів (Solar Mosaic) [195]. 

При залученні  акціонерного капіталу (Equity based croud-
funding) інвестор отримує частку в компанії, право голосу і право 
на отримання дивідендів, коли компанія почне приносити при-
буток. З іншого боку, інвестор розділяє з компанією і всі ризики. 
Якщо компанія зазнає збитків, то інвестор може втратити всі 
вкладені кошти. 

У проекті можуть брати участь не лише беккери (термін 
«беккер» означає людину, яка вкладає свої гроші в доки ще не 
існуючий проект з метою підтримати його і/або отримати надалі 
якийсь бонус): для акціонерного краудінвестингу можливою, на-
приклад, є схема, за якою мажоритарний 51-відсотковий пакет 
акцій належить ініціатору проекту, 25% отримує великий прива-
тний фаундер або венчурний фонд, а решта ділиться і продається 
беккерам, які не є професійними інвесторами, але готові вкласти 
невеликі кошти в один або декілька цікавих для них проектів ре-
ального сектору економіки. 

Важливою перевагою акціонерного краудінвестингу є фік-
сація прав беккерів на проект. Тому при законодавчому вирі-
шенні прав краудінвесторів передовою формою краудінвестингу 
є саме акціонерний, який передбачає отримання фаундером ви-
нагороди у вигляді частини володіння компанії, акцій, дивіден-
дів або права голосування на загальних зборах акціонерів. Така 
модель краудінвестингу обумовлює великий інтерес з боку біз-
нес-співтовариств, оскільки надає нові можливості компаніям, 
які ще не мають розміщення на біржі, отримати необхідне фінан-
сування для запуску або розширення свого бізнесу. 

Беккери можуть, наприклад, отримати акції компанії, яка 
збирає кошти, або власність, тобто частку активів краудінвес- 
тингового проекту. Можливий і варіант кредитування – в цьому 
випадку позичальник повинен буде повернути позичені у  
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краудінвесторов гроші з відсотками. Існують й інші схеми  
краудінвестування. 

Відсутність чіткого розуміння стратегії розвитку вугільної 
галузі в державі, а також коштів на її інноваційне забезпечення, 
попиту з боку вугільних підприємств на інновації, невдала рест-
руктуризація вугільної галузі, занепад галузевої науки та недіє-
вість механізмів залучення потенціалу академічних інститутів 
для виконання прикладних розробок, відсутність власного інно-
ваційного ринку вугільного машинобудування та вуглепромис-
лових технологій (для підвищення продуктивності праці з вугле-
видобутку, а також для поліпшення умов праці шахтарів) – усе 
це призводить до поглиблення технічної та технологічної відста-
лості вугільної галузі. Нині підприємства вугільної галузі не в 
змозі реалізовувати заходи щодо реконструкції та/або реоргані-
зації виробництва, а інвестиції переважно вкладаються в завер-
шення розпочатих проектів і здійснення короткострокових висо-
корентабельних заходів. Тим більше, що на сьогодні вугільна га-
лузь не належить до пріоритетних галузей інноваційного роз- 
витку країни.  

Поки що застосуванню краудфандингу не приділяють 
уваги, але децентралізація управління на місцях і розвиток гро-
мад, особливо в шахтарських регіонах, що мають монопродук-
тову спеціалізацію, здатні перетворити це джерело фінансування 
проектів на дієвий чинник публічно-приватного партнерства. 
Краудфандинг (crowd – «натовп», «народ», funding – «фінансу-
вання») навіть у найбіднішій або розореній кризою чи війною 
країні здатен винайти хай невеликі, але масові, бо народні, кошти 
на розвиток інфраструктури міста, в якому мешкає громада, під-
приємства, на якому її члени працюють. Саме краудфандинг 
може виступати внеском членів громад у забезпечене майбутнє. 
Тому інноваційний розвиток як економіки в цілому, так і її галу-
зей, регіонів зокрема залежить від здатності залучення й ефек- 
тивного використання народних фінансових ресурсів [196]. 

Краудфандинг, як форма ППП, є справжнім «лакмусовим 
папірцем» ефективності й реальності проектів. Тут, як відзначає 
В. Швальц, є свій набір дій:  

1. Оцінка рівня попиту та зменшення ризиків.  
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2. Перевірка маркетингових матеріалів і розробка реклам-
ної кампанії.  

3. Довіра і додаткове просування.  
4. Отримання контактної інформації, створення бази спо-

живачів.  
5. Стратегічна відкритість новим можливостям [197]. 
До цього можна додати певні переваги краудфандингу по-

рівняно з економічними агентами, а саме він: 
поєднує дві функції − акумуляцію коштів і визначення на-

прямів витрат; 
характеризується більшою гнучкістю у впровадженні про-

ектів; 
уможливлює швидке виділення коштів (термін збору кош-

тів чітко визначений); 
забезпечує прозорість інформації щодо проекту, підзвіт-

ність і відповідальність перед фаундерами та беккерами; 
дозволяє не тільки отримувати прибуток підприємствам, 

але й упроваджувати проекти благоустрою інфраструктури, до-
помоги певним соціальним категоріям населення тощо; 

дозволяє знизити трансакційні витрати на організацію фі-
нансування проектів завдяки меншій кількості посередників; 

масово залучає інвесторів, звертаючись не лише до еконо-
мічних мотивів, але і до спільних соціальних інтересів. 

Краудфандинг, а точніше краудінвестинг, не має зазначе-
них недоліків ні щодо традиційного фінансування досліджень та 
розробок, ні щодо венчурного фінансування, але має істотні пе-
реваги для інвестування інноваційних проектів, оскільки знімає 
ряд певних обмежень традиційних способів фінансування. За-
вдяки інноваційним характеристикам краудфандинг (краудін- 
вестинг) має всі підстави стати найближчим часом повноцінним 
гравцем на ринку фінансових ресурсів, потіснивши в конкурент-
ній боротьбі банки та інших фінансових посередників. 

Однак краудінвестинг має певні труднощі для впро- 
вадження, особливо великих інноваційних проектів, – публічно-
приватне партнерство такого роду потребує нормативно-право-
вого та методичного вирішення: ухвалення закону про крауд- 
фандинг (краудінвестинг); організації документальної бази; 
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створення механізмів управління величезною кількістю інвесто-
рів; введення обмежень на обсяг фінансування; захисту інформа-
ції про фаундера, який інвестуватиме проект. 

Для правового вирішення цих проблем необхідно ухвалити 
ряд законодавчих актів, що дозволяють: 

визначити порядок здійснення краудфандингу (краудін- 
вестингу); 

закріпити за Міністерством енергетики та вугільної проми-
словості виконання функції контролю за веденням краудфан- 
дингу (краудінвестингу); 

підтримувати на початковому етапі проекти, які почали 
своє функціонування з використання краудфандингу (краудін- 
вестингу), застосовуючи до них знижені ставки податків; 

визначити певні привілеї для фаундерів (великі компанії, 
венчурні фонди) та беккерів, тобто для широкого кола зацікавле-
них громадян (робітників вугільних підприємств, їх родин, під- 
приємців, інших мешканців шахтарських поселень); 

визначити роль ЗМІ у висвітленні краудфандингу (краудін-
вестингу). 

Наразі структурування краудінвестингу можливе двома 
способами: через укладання договорів, які передбачають вне-
сення інвестицій в обмін на частку у прибутку особи, яка реалі-
зує проект (договір про розподіл прибутку), або через придбання 
частки у статутному капіталі юридичної особи-реципієнта ін- 
вестицій (через збільшення статутного капіталу або реалізацію 
казначейських часток/акцій). Можливі і змішані варіанти, коли 
надання коштів здійснюється на основі договору, який передба-
чає обов’язок одержувача коштів передати частку у своєму ста-
тутному капіталі в майбутньому (наприклад, через опціон або 
договір конвертованої позики). 

Спеціально передбачені законодавством інструменти залу-
чення колективних інвестицій, що потребують отримання будь-
яких ліцензій/дозволів на залучення коштів (наприклад, ство-
рення інвестиційного фонду) ще не затребувані ринком через 
значні витрати на їх застосування. Використання корпоративних 
інструментів потребує дотримання корпоративних процедур,  
часто тривалих і дорогих. У результаті саме тому доцільно виб- 
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рати договірний спосіб як більш простий у реалізації. За догово-
ром про розподіл прибутку реципієнт інвестицій зобов’язується 
при настанні передбачених у договорі обставин (наприклад, до-
сягненні прибутку / певного розміру прибутку / настання інших 
обставин, пов’язаних із діяльністю компанії) виплатити кошти 
інвестору, наприклад, у вигляді дивідендів. 

Окреме питання полягає у можливому терміні дії договору, 
тобто в договорі про розподіл прибутку доведеться передбачити 
певний термін дії. Зазначення в договорі як підстави припинення 
зобов’язання досягнення певної суми виплат на користь інвес-
тора також потребуватиме встановити строк, після закінчення 
якого зобов’язання припиниться незалежно від розміру фак- 
тично здійснених виплат (оскільки зобов’язальний зв’язок навіть 
у стані очікування настання скасувальної умови не може існу-
вати вічно). Оскільки краудінвестинг передбачає велику кіль-
кість інвесторів, то важливо мати можливість укладати договори 
онлайн. 

Однак, як зазначено вище, крім таких краудінвенстингових 
проектів необхідно запропонувати можливість участі членів гро-
мади в розвитку не тільки вугільного підприємства, але й інфра-
структури міст, поліпшенні стану довкілля, рівня та якості життя 
всіх громадян. Лише тоді участь у таких проектах зацікавить  
мешканців міста і місцевих підприємців. 

 

3.2 Державно-приватні партнерства у специфічних  
 сферах вуглевидобутку 

3.2.1 Алгоритм створення індустріальних парків  
 на базі державних шахт за схемою корпоративної  
 розробки шахтного поля 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни або особи, здатні виступити приватними партнерами, мають 
підготувати і подати на розгляд Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України пропозиції про укладання договору кон-
цесії за формою індустріального парку з техніко-економічним 
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обґрунтуванням й аналізом ефективності реалізації проекту (за 
формою, затвердженою наказом Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу  
ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 
27.02.2012 р. № 255 [198]).  

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
має перевірити результати аналізу ефективності створення ін- 
дустріального парку та виявити можливі ризики за проектом, 
урахувати соціально-економічні та екологічні наслідки концесії 
індустріального парку типу КРШП з порівнянням основних по-
казників за проектом експлуатації шахти із залученням приват-
ного партнера та без проекту (порядок проведення аналізу ефек-
тивності здійснення ДПП визначається Постановою Кабінету 
Міністрів України «Порядок проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного партнерства» від 11.04.2011 р. 
№ 384 [199]; виявлення можливих ризиків, пов’язаних із реаліза-
цією ДПП, оцінка та визначення форми управління ними – По- 
становою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ме- 
тодики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним  
партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними» 
від 16.02.2011 р. № 232 із змінами від 16.09.2015 р. № 713 [200]). 

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
на підставі результатів виконаних досліджень має прийняти рі-
шення про доцільність створення індустріального парку типу 
КРШП на базі шахти. 

3. За участю підприємств, установ, організацій і громадян, 
які мають намір здійснити проект КРШП на певній шахті, Дер-
жавна служба геології та надр України має провести аукціон з 
продажу спеціальних дозволів на користування ділянками надр 
(ч. І ст. 19 Кодексу України про надра [201]). 

4. Управляюча компанія індустріального парку під конт-
ролем Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ук-
раїни має укласти договори з власниками ліцензій на користу-
вання ділянками родовища щодо правил взаємодії та надання 
платних послуг. Визначення умов оплати технологічних послуг 
має здійснюватися за спеціальною методикою, єдиною для всіх 
учасників парку.  
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Наведений порядок можна вважати алгоритмом легітимі-
зації корпоративної розробки шахтного поля як державно-при- 
ватного партнерства, що надає йому всіх правочинностей як за 
законом про партнерства, так і за законом України про індустрі-
альні парки. Крім того, унеможливлюється опортуністична пове-
дінка партнерів, зокрема з державного сектору, як це відбулося у 
ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», яке співпрацювало 
з ТОВ «Краснолиманське» [202]. 

3.2.2 Синдикати як форма партнерств у збутовій  
 діяльності вугільних підприємств 

У державному секторі вугільної промисловості існують 
проблеми із збутом вугільної продукції. Раніше функціонувало 
створене за наказом Міністерства палива та енергетики України 
від 14.11.2003 р. № 669 ДП «Вугілля України», що мало на меті 
вдосконалення господарського механізму реалізації вугільної 
продукції та вирішувало, з якого регіону та в яких пропорціях 
має надходити вугілля до енергогенеруючих компаній. Однак ця 
організація наразі перебуває у стадії ліквідації (розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 591-р від 04.06.2015 р.).  

У даний час не сформовано жодної організаційної струк-
тури управління збутовою діяльністю державних вугледобувних 
підприємств, хоча функціями Міненерговугілля України є визна-
чення пріоритетів розвитку паливно-енергетичного комплексу; 
формування прогнозного балансу вугілля та вугільної продукції; 
затвердження стратегічних планів державних підприємств і гос-
подарських товариств, по відношенню до яких здійснюється уп-
равління корпоративними правами держави; формування та за-
безпечення здійснення заходів щодо підготовки підприємств до 
сталого функціонування в особливий період тощо [203]. 

Відповідна структура могла б мати вид синдикату, який на 
основі домовленості вугледобувних підприємств різних форм 
власності (наприклад, ДП «Львіввугілля» та ДТЕК) вирішував би 
широкий комплекс завдань щодо управління державними під- 
приємствами. 
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У рамках державно-приватного партнерства синдикат має 
перспективи перетворитися на ефективну форму партнерства 
між великими вертикально інтегрованими компаніями, які одно-
часно виступають виробниками і споживачами вугільної про- 
дукції, та державними вугледобувними підприємствами з метою 
організації, контролю та регулювання спільної збутової діяльно-
сті. Це не суперечить чинному законодавству України, в якому 
зазначено про можливість об’єднання підприємств за галузевим 
принципом. 

Оскільки те ж ДП «Львіввугілля» належить до сфери уп-
равління Міненерговугілля України, відносини між ними мають 
регулюватися на основі укладеного договору про управління 
майном, що відповідає Положенню про Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості України (ст. 1029 Цивільного ко- 
дексу України, ст. 5 Закону України «Про державно-приватне 
партнерство»). 

Згідно зі ст. 1029 Цивільного кодексу України [204] за до-
говором управління майном одна сторона (установник управ-
ління – у даному випадку Міненерговугілля України) передає 
другій стороні – спеціально створеному синдикату за участю 
ДТЕК – в управління майно ДП «Львіввугілля» на певний строк, 
а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого 
імені управління цим майном в інтересах установника управ-
ління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державно-при- 
ватне партнерство» [15] дохід між учасниками синдикату варто 
розподіляти за умовами договору про спільну діяльність. У 
ст. 1130 гл. 77 Цивільного кодексу України регламентовано, що 
за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зо-
бов’язуються діяти разом без створення юридичної особи для до-
сягнення певної мети. У даному випадку (на прикладі синди-
кату) − без об’єднання внесків учасників з метою організації  
спільної виробничо-збутової діяльності. Умови договору про 
спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учас-
ників, покриття їх витрат і збитків, участь у результатах спільної 
діяльності та ін., визначаються за домовленістю сторін. 
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З метою правового регулювання ефективного функціону-
вання вугільного синдикату в Україні на засадах державно-при-
ватного партнерства доцільним є внесення змін і доповнень до 
чинних нормативно-правових актів і законопроектів, зокрема до 
Господарського кодексу України (ст. 120), щодо розширення пе-
реліку організаційно-правових форм об'єднань, оскільки сучасне 
правове поле синдикатів не передбачає. 

3.2.3 Концесії у сфері реструктуризації шахт 

У рамках даного дослідження методично доцільним є роз-
гляд інвестиційних проектів на базі шахт як комплексу заходів 
щодо доопрацювання запасів і закриття шахти. 

За масштабом будь-які проекти традиційно розподіля-
ються на малі (до 10 млн дол.), середні (10-50 млн дол.), великі 
(50-100  млн дол.) та надвеликі (понад 100 млн дол.). За склад- 
ністю – монопроекти (окремий проект певного виду і масштабу), 
мультипроекти (комплексний проект, що складається з окремих 
монопроектів) і мегапроекти (комплексний проект із розвитку 
регіонів, що складається з кількох моно- і мультипроектів,  
об'єднаних загальною метою). За терміном дії – короткострокові 
(до 3 років); середньострокові (3-5 років) і довгострокові (понад 
5 років) [205]. 

Проект концесії на доробку підготовлених запасів шахт-
ного поля з подальшою ліквідацією вугледобувних підприємств 
за своєю природою є довгостроковим мультипроектом: проекти 
ДПП не можуть тривати менше 10 років, а за логікою – ком- 
плексність проекту надають монопроекти, один із яких пов'яза-
ний із доопрацюванням запасів шахтного поля (видобуток і реа-
лізація вугілля), а інший – з фізичною ліквідацією підприємства 
(рис. 3.1). 

Монопроекти, що складають мультипроект, різняться за 
принципами формування грошових потоків та обсягами інвести-
цій. Монопроекти з доопрацювання запасів шахтного поля, як 
правило, не мають жорстких часових обмежень і мають бути на-
стільки високодохідними та маловитратними, щоб сформованих 
грошових потоків вистачило не тільки на покриття здійснених 
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капітальних вкладень, але і на фінансування проектів із закриття 
шахти, дохідність яких є слабопрогнозованою, оскільки основну 
виручку від ліквідації вугледобувних підприємств дає реалізація 
шахтного майна в основному як металобрухту. 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема мультипроекту щодо доопрацювання під-

готовлених запасів вугілля і наступного фізичного 
закриття шахти 

 
За масштабами проекти концесії, як правило, є середніми. 
На відміну від проектів з доопрацювання існуючих запасів, 

проекти з ліквідації підприємств у вітчизняній вугільній про- 
мисловості плануються таким чином, щоб їх загальний строк не 
перевищував 27 місяців. Цей норматив практично ніде і ніколи 
не виконується, але в умовах концесії ставлення до його обов'яз-
ковості може бути доволі жорстким. 

Шанс на успіх нової моделі надає те, що, як відомо з історії 
експлуатації об’єктів вуглевидобутку не тільки в Україні, але і в 
інших країнах світу, 5-6 років до закриття шахти є найбільш при-
бутковими: головні капітальні вкладення вже здійснені, а вироб-
ничі фонди ще цілком працездатні, тобто саме час «збирати 
плоди». Цю стадію комерційно прийнятної експлуатації підпри-
ємства можна використати для акумуляції коштів, одержаних у 
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процесі реалізації видобутого вугілля, щоб здійснити після виче-
рпання підготовлених запасів закриття шахти. Тобто на кшталт 
ROT, ROO, BOT та ін. формулу концесії нового типу можна ви-
значити як OC (operate-close: використай та закрий). 

Аналіз впливу чинників на ефективність концесій як муль-
типроектів з доопрацювання запасів вугілля на державних шах-
тах і закриття підприємств (п. 2.2.4) свідчить, що найбільший 
вплив на формування умов беззбитковості інвестиційного про- 
екту з отримання шахти в управління за договором концесії має 
сам концесійний платіж, тому шляхом регулювання концесійних 
платежів і забезпечення відповідного ступеня підготовки запасів 
вугілля до виїмки держава здатна створити умови для підви-
щення інвестиційної привабливості проектів з ліквідації шахти 
за договорами концесії [206]. 

З урахуванням потенційної безприбутковості проектів з  
ліквідації вугледобувних підприємств актуальним постає пи-
тання про визначення можливих форм участі приватного капі-
талу в рамках процесів ліквідації шахт. З метою його вирішення 
запропоновано модель державно-приватного консорціуму як ор-
ганізаційно-правової форми, що обумовлює принципи участі 
приватного капіталу в рамках проектів ліквідації вугледобувних 
підприємств. Особливістю наведеної моделі є використання  
внутрішньошахтного ресурсу як засобу оплати послуг приватних 
учасників консорціуму − за рахунок цього досягається ефект мі-
німізації державних витрат у сфері ліквідації вугледобувних під-
приємств [207].  
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Головною сучасною нормою публічно-приватного парт-
нерства у сфері теплової енергетики, зокрема вуглевидобутку, є 
концесія. Певного поширення можуть набути акціонерні товари-
ства (спільні підприємства) за участю держави. 

Концесії у добувних галузях промисловості поділяються 
на дві великі групи, одна з яких є актуальною на початковій ста-
дії відпрацювання родовищ (типу ВОТ), інша – на стадії зага-
сання (типу ROT), тобто пов’язана з відновленням (реабіліта-
цією) підприємств. 

Приклади концесій за формулою ROT у вітчизняній ву- 
гільній промисловості існують (стосовно ДП «Ровенькиантра-
цит» і «Свердловантрацит»), але не мають поширення. 

Як свідчить аналіз експлуатації південнодонбаських шахт 
(№ 1 та № 3), виконаний із використанням оригінальних одно- 
факторних виробничих функцій, сформованих за реальними  
ретроспективними даними, інвестиційні проекти з відновлення 
виробничих фондів підприємств, навіть у дуже обмеженому об-
сязі (лише з розвитку очисних робіт), комерційної цінності не ма-
ють: вони не дають змоги шахтам отримати беззбитковість. 

Виходом із важкого економічного стану, у якому перебу-
вають державні вугільні підприємства, як свідчить досвід, є еко-
номічні мережі за участю енергетичних і металургійних корпо-
рацій, що мають брати участь у вуглевидобуванні за формою  
корпоративної розробки шахтного поля. 

Щоб надати корпоративній розробці шахтного поля ста-
тусу державно-приватного партнерства, доцільною є форма ін-
дустріального парку, управляюча компанія якого бере державну 
шахту в концесію, а недиверсифіковані фірми (SPE), які є аген-
тами великих компаній-споживачів вугільної продукції, працю-
ють як учасники індустріального парку. 

Найбільший вплив на формування умов беззбитковості ін-
вестиційного проекту і отримання шахти в управління за догово-
ром концесії має сам концесійний платіж, тому шляхом регулю-
вання концесійних платежів і забезпечення відповідного ступеня 
підготовки запасів вугілля до виїмки держава має створити 
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умови для підвищення інвестиційної привабливості проектів з 
ліквідації шахти за договорами концесії. 

Концесійні платежі та максимальна транспарентність є го-
ловними заходами протидії корупції у сфері партнерств між дер-
жавою та бізнесом у вуглевидобутку. Реальної транспарентності 
можна досягти лише наданням гласності стосовно концесійних 
угод, наприклад, оголошенням їх основних положень на сайті 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Аналіз проектів із забезпечення екологічної придатності  
вітчизняних ТЕС дає підстави вважати, що модернізація існую-
чих великих державних об’єктів електрогенерації не є привабли-
вою для приватних інвесторів, − це заважає розвитку державно-
приватного партнерства в даній сфері. 

Великі проблеми вітчизняної теплової енергетики (па- 
ливна криза на тлі втрати антрацитових шахт, моральна і фізична 
зношеність виробничих фондів, посилення вимог сталого роз- 
витку, зміни парадигм), обумовлені черговою промисловою ре-
волюцією, диктують доцільність зміни політики розвитку пуб- 
лічно-приватного партнерства. 

Публічно-приватне партнерство з розвитку теплової енер-
гетики на сучасному етапі має розвиватися таким чином, щоб ви-
ступити «парашутом» для галузі, яка загасає, і бустером для га-
лузі, яка розвивається. Перспективними, наприклад, можуть 
бути індустріальні парки на базі державних шахт, оснащені аку-
муляторами енергії, необхідними для сектору «зеленої енерге-
тики». 

Сучасний розвиток технологій переробки відходів вугле-
видобування і вуглезбагачення дає підстави для поліпшення еко-
номічної та екологічної ситуації в шахтарських регіонах завдяки 
поширенню установок розподіленої генерації при підприємствах 
і в комунальному секторі. 

На тлі зазначених трансформацій у паливно-енергетич-
ному секторі суттєво підвищується інвестиційна роль енергети-
чних кооперативів, які вже набирають потужності та впливовості 
у розвинених країнах і з’явилися у вітчизняній практиці. Важли-
вим джерелом інвестиційного розвитку енергетики і вуглевидо-
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бутку на місцях може стати краудфандинг. Енергетичні коопера-
тиви і краудфандингові системи в контексті публічно(громади)-
приватного партнерства в тісній співпраці з великими корпора-
ціями, представленими в регіонах, можуть розглядатися як поча-
ток народної енергетики, яка відповідає засадам третьої (за  
Ріфкіном) промислової революції. 

Урядова політика щодо розвитку вітчизняної вугільної 
промисловості та теплової енергетики не відповідає сучасним  
тенденціям і не налаштована на активізацію публічно-приват-
ного партнерства. 

 
Рекомендації для державних органів влади і місцевих гро-

мад: 
1 Розвивати на базі шахт державного сектору індустріа-

льні парки, що  відповідають законам України, із використанням 
наведеного алгоритму. 

2 З метою диверсифікації діяльності вугледобувних під- 
приємств сприяти створенню енергетичних індустріальних пар-
ків на базі шахт за участю вітчизняних й іноземних енергетичних 
корпорацій, що прагнуть розвивати системи акумуляції енерге-
тичних ресурсів на підтримку енергетики з відновлюваними 
джерелами, видобувати шахтний метан, здійснювати очищення 
шахтних вод та ін. 

3 Сприяти створенню за участю енергетичних кооперати-
вів та інвестицій великих енергетичних корпорацій, а також  
коштів, отриманих на засадах краудфандингу, інноваційних ін-
дустріальних парків з переробки відходів збагачення на енерго-
ресурси і будівельні матеріали задля забезпечення економічного, 
соціального й екологічного розвитку в шахтарських регіонах  
і модернізації теплової енергетики країни. 

4 Застосовувати в державному секторі вугільної промис-
ловості на засадах концесії мультипроекти з доопрацювання під-
готовлених запасів і закриття шахт, які здатні зекономити дер- 
жавні ресурси на реструктуризацію шахтного фонду. 

5 Розглянути доцільність створення в галузі збутових  
синдикатів і передачу їм в управління державних підприємств на 
засадах державно-приватного партнерства. У випадку визнання 
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такої форми управління доцільною внести необхідні доповнення 
в законодавчу базу. 

6 З метою оснащення шахт, що доопрацьовують запаси,  
і для недиверсифікованих фірм, які прагнуть здійснювати видо-
буток вугілля за формою корпоративної розробки шахтного 
поля, організувати розробку та виготовлення техніки за зразком 
буро-шнекових установок, яка є відносно недорогою і здатною 
забезпечити видобуток вугілля без присутності людини в очис-
ному вибої. 

7 Оголосити серед вітчизняних і зарубіжних проектних 
компаній конкурс на розробку високоефективних сховищ для 
акумуляції енергоресурсів на базі шахт. 

8 Підвищувати транспарентність з приводу концесійних 
договорів між державою і бізнес-структурами у сфері вуглевидо-
бутку. Для цього практикувати публікацію їх основних поло-
жень на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни. 
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