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ВСТУП
Для економіки України вугільна галузь є базовою, вона

є постачальником власного енергоносія для енергетики,
металургії та виступає гарантом енергетичної безпеки. У
сучасному енергогосподарстві світу частка вугілля складає
близько чверті, нафти — більше третини, а газ — лише п'я+
ту частину. Протягом декількох століть головним, майже
єдиним, енергоносієм у світі є вугілля. Провідна позиція
нафтогазових енергоносіїв збережеться ще недовго. Вра+
ховуючи те, що найближчим часом, за прогнозами експертів,
настане граничне вичерпання світових запасів нафти та газу,
вугілля як паливо виступає на перший план і є важливим,
навіть — головним енергоносієм. А з часом воно має стати
основним фундаментом світової економіки.

У зв'язку з цим державна політика головних вугледо+
бувних країн вже зараз спрямована на збільшення видобут+
ку вугілля. У сучасних умовах розвитку світового енерге+
тичного ринку, енергетика України завжди була базовою
галуззю та залишається основою національної економіки й
важливим фактором її розвитку. Збільшення обсягів видо+
бутку та споживання вугілля свідчить про високий потенц+
іал енергетичної надійності й ефективності країни.

Стійкий та сталий розвиток паливно+енергетичного
комплексу забезпечить майбутнє нашої країни. Для цього
вкрай необхідна розробка певних програм, кардинальних
реформ, визначення основних напрямів розвитку, спрямо+
ваних на постійний розвиток вугільної промисловості.
Отже, у першу чергу, реформи мають здійснюватися саме у
цьому секторі економіки.

Актуальність функціонування вугільної галузі України
зумовлена її надзвичайно важливим місцем в економіці
нашої держави, адже вугілля виступає єдиним національ+
ним енергоносієм, який здатний забезпечити енергетичну
безпеку і задовольнити потреби промисловості та населен+
ня України за рахунок власних ресурсів.

Тому розвиток вугільної галузі має стратегічну та пол+
ітичну складову. Вугільна галузь України, набираючи темпів
розвитку у форматі світового ринку вугілля, супровод+
жується багатьма невирішеними питаннями, які пов'язані з
політичним, економічним, а також соціальним станом дер+
жави. Для їх вирішення державою визначаються цілі та за+
дачі, підходи та способи поліпшення діяльності, розробля+
ються та постійно вдосконалюються нові програми перспек+
тивного розвитку галузі. Однак існує багато проблем та не+
визначеностей: збитковість багатьох шахт, велика креди+
торська заборгованість, організаційно+економічні, струк+
турно+функціональні проблеми вугільної галузі. Вихід вуг+
ільної промисловості зі складного сучасного стану висуває
головну задачу реформування державного регулювання,
перш за все, ринку вугілля, — реструктуризацію галузі у
цілому та створення належних умов для ефективної рест+
руктуризації кожного вугледобувного підприємства. Слід
зазначити, що найбільш надійним енергоресурсом із довго+
строкових та глобальних позицій енергетичної безпеки за+
лишається енергетичне вугілля. Тільки держава може забез+
печити будівництво нових та реконструкцію діючих перс+
пективних шахт, і це один із головних напрямів у оздоров+
ленні та розвитку вугільної промисловості України. Тому
слід зазначити, що необхідно посилити роль держави у
вугільній галузі. Для поліпшення стану вугільної промисло+
вості потребується ефективна та координуюча її роль.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— надати загальну оцінку державного впливу на сучас+

ний ринок вугілля;
— визначити напрями стабілізації вугільної галузі;
— розглянути перспективи розвитку державного регу+

лювання у вугільній галузі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державне регулювання господарської діяльності у

вугільній галузі здійснюється шляхом встановлення загаль+
них правил щодо господарської діяльності вугільних
підприємств всіх форм власності, надання ліцензій на
здійснення окремих видів діяльності, спеціальних дозволів
на користування вугленосними надрами, формування ціно+
вої політики та іншими економічними інструментами, що
визначаються законами.

Основними завданнями державного регулювання гос+
подарської діяльності у вугільній промисловості є:

— дотримання пріоритету забезпечення економіки Ук+
раїни вугільною продукцією вітчизняного виробництва в
економічно виправданих обсягах і належної якості;

— правове і фінансове забезпечення реструктуризації
та інноваційного розвитку вугільної промисловості з метою
підвищення її конкурентоспроможності;

— адаптація підприємств галузі до ринкових умов гос+
подарювання та сприяння формуванню у галузі ринкового
конкурентного середовища;

— проведення ринкової цінової політики у вугільній
промисловості;

— надання державної підтримки вуглевидобувним
підприємствам незалежно від форми власності, виходячи з
критеріїв соціально+економічної ефективності використан+
ня державних коштів;

— створення однакових економічних умов господарсь+
кої діяльності для підприємств державного і недержавного
секторів із застосуванням важелів державного впливу на
виробничо+технологічний і фінансово+економічний стан
галузі.

Із початку проведення реструктуризації у вугільній про+
мисловості, яка розпочата з 90+х років минулого століття,
ліквідовано близько 160 вугледобувних підприємств галузі.
Цей згубний процес неухильно продовжується. На діючих
шахтах інтенсивно відпрацьовуються в основному найбільш
продуктивні за потужністю вугільні пласти, запаси яких із
часом вичерпуються; підготовка нових очисних виробок
проводиться з відставанням, унаслідок чого їх кількість зни+
жується. Це призводить до скорочення строку служби шах+
ти і, як наслідок, до її закриття. Якщо продовжуватиметься
реструктуризація з напрацьованими темпами ліквідації вуг+
ледобувних підприємств та приватизації державних шахт,
які зацікавлені лише у підвищенні прибутків, не дбаючи про
майбутнє галузі та економіку країни, то у майбутнє десяти+
річчя вугільна промисловість припинить своє існування, за
винятком деяких підприємств. Для підтримки вугільної га+
лузі, надання їй перспективного, упевненого розвитку, не
слід та й неможливо її повністю передавати у приватну
власність, враховуючи, що збиткові підприємства інвестиц+
ійно непривабливі. Практично всі шахти, на яких видобува+
ють енергетичне вугілля, є збитковими. Збитковість цих ву+
гільних підприємств пов'язана зі складними гірничо+геоло+
гічними умовами та ціною, яка є нижчою, ніж ціна на кокс+
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івне вугілля. Ціноутворення на вугілля в Україні не підхо+
дить до класичної схеми: "собівартість + рентабельність".
Завдяки централізованому збуту вугілля здійснюється ди+
ференційне ціноутворення, що надає можливість за раху+
нок рентабельних підприємств підтримати проблемні ву+
гільні підприємства та фінансово збалансувати економіку
вугледобувних підприємств міністерства.

Ще за радянських часів традиційно склалося, що збут
вугілля в Україні здійснювався централізовано. Так, з 2006
року і до цього часу державне підприємство "Вугілля Ук+
раїни", яке на сьогодні знаходиться у сфері підпорядкуван+
ня Міністерства енергетики та вугільної промисловості,
здійснює реалізацію вугільної продукції та забезпечує по+
пит на вугільну продукцію. Відповідно до статуту, затверд+
женого наказом Мінвуглепрому 01.03.2006 р. № 147, дер+
жавне підприємство "Вугілля України" створене з метою
удосконалення господарського механізму реалізації вугіль+
ної продукції, забезпечення балансу попиту та пропозиції
вугільної продукції, сталої та економічно ефективної ро+
боти вугільних підприємств, енергогенеруючих компаній,
підприємств коксохімічної промисловості та інших спожи+
вачів вугільної продукції, отримання прибутку та інше. На
сьогодні всі функції, які покладено на це підприємство і ви+
конуються ДП "Вугілля України", відносяться до активно
діючих підприємств.

Майже 80% вугілля, яке реалізується через ДП "Вугіл+
ля України", має енергетичне призначення. Враховуючи, що
вугільні підприємства, які видобувають коксівне вугілля,
здебільшого є приватними, дуже важливо зберегти видобу+
вання вугілля на нерентабельних державних вугільних
підприємствах, які не є привабливими для приватного бізне+
су, та забезпечити у повному обсязі енергетичним вугіллям
потреби населення та народного господарства. Саме забез+
печення енергетичними ресурсами економіки і соціальної
сфери країни є гарантуванням енергетичної безпеки украї+
нської економіки, а це — складова національної безпеки
держави, її незалежності.

ДП "Вугілля України" як оператор Оптового ринку ву+
гільної продукції України виконує посередницькі функції
між вугледобувними підприємствами та споживачами вуг+
ільної продукції: енергогенеруючими компаніями, коксохі+
мічними підприємствами, комунальними підприємствами,
задовольняє потреби населення у вугільній продукції та
здійснює експортні операції.

Правилами Оптового ринку вугілля передбачено збір
інформації щодо постачання вугільної продукції операто+
ром, що надає можливість реально оцінити потребу у
вугільній продукції та визначити її якісний склад. За раху+
нок чіткого визначення попиту на вугілля, існує можливість
раціонального розподілу ресурсів вугілля, оптимізації вит+
рат на збут вугільної продукції, які відповідно впливають
на оптову ціну вугілля.

Питання ціноутворення в ДП "Вугілля України" відно+
сяться до функцій Ради Оптового ринку вугільної продукції.

Координаційну Раду з питань ціноутворення вугільної про+
дукції затверджено наказом Мінвуглепрому від 30 січня 2007
року № 44, яка щомісяця розглядає на засіданні звернення вуг+
ледобувних підприємств та встановлює ціну закупки вугілля
оператором ринку вугілля у вугледобувних підприємств. Основ+
ною метою Координаційної ради з питань ціноутворення вуг+
ільної продукції є посилення контролю за виконанням техніко+
економічних показників галузі, підвищенням відповідальності
керівників підприємств, що входять до сфери управління
міністерства, проведення всебічного аналізу і оцінки результатів
виробничо+господарської діяльності підприємств, забезпечен+
ня своєчасного виявлення чинників, що зумовлюють зниження
ефективності господарювання та прийняття управлінських
рішень, спрямованих на поліпшення роботи підприємств.

Кожне рішення Ради Оптового ринку вугільної продукції
України доводиться протоколами до вугільних підприємств.

Всі рішення Ради ОРВПУ розглядаються в контексті особ+
ливих умов на ринку вугілля, а саме: існування одного покуп+
ця на енергетичне вугілля — НАК "Енергетична компанія Ук+
раїни" і більше 30 оптових продавців вугільної продукції. Саме
реалізація через ДП "Вугілля України" надає можливість
підтримати фінансовий стан збиткових підприємств: ДП "Ор+
джоникідзевугілля", ДП "Донбасантрацит", ДП "Лисичансь+
квугілля", ДП "Первомайськвугілля", які можуть втратити ри+
нок збуту своєї продукції, враховуючи, що інші вугільні
підприємства мають нижчу за ціною вугільну продукцію.

Рада ринку диференціює ціни на вугілля шляхом усе+
реднення ціни вугільної продукції для споживачів і це дає

можливість вугледобувним підприємствам мати визначену
вартість готової товарної продукції, планувати витрати,
зменшити навантаження на державний бюджет.

На даний час формування ціни на енергетичне вугілля
здійснюється на двох рівнях. На першому рівні регламенту+
ються взаємовідносини між вугільними підприємствами та
оператором Оптового ринку енергетичного вугілля, а на
другому — між оператором Оптового ринку енергетичного
вугілля та енергогенеруючими компаніями. Ціна другого
рівня визначається відповідно до Прогнозного балансу елек+
троенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС.

Відповідно до Указу Президента від 7 лютого 1996 року
№ 116/96 "Про структурну перебудову вугільної промисло+
вості", в умовах ринкових перетворень та створення конку+
рентного середовища вугільні підприємства з моменту набран+
ня чинності вищезазначеного Указу самостійно реалізовують
власну продукцію за договірними цінами, тобто ринок вугілля
лібералізований. Ціна на вугілля формується за ринковим ме+
ханізмом: пропозицією вугільних підприємств та попитом спо+
живачів. Законом України "Про ціни і ціноутворення" декла+
рується вільне встановлення цін і тарифів на продукцію, за
винятком тих, на які здійснюється державне регулювання.
Підприємства вугільної промисловості не відносяться до
суб'єктів природних монополій, але на вугілля можливе вста+
новлення державних фіксованих та регульованих цін, як на ре+
сурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень
і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соц+
іальне значення. Особливістю реалізації вітчизняної цінової
політики у вугільній сфері є те, що вона законодавчо базуєть+
ся на ринковому ціноутворенні, але поєднана з елементами
державного регулювання — встановлення фіксованої ціни на
енергетичне вугілля для постачання на генеруючі компанії
(ТЕС). Так, на основі балансу попиту та пропозицій складено
Прогнозний баланс електроенергії, палива та витрат генеру+
ючих компаній ТЕС на 2010 рік, затверджений Першим віце+
прем'єр+міністром України. Відповідно до ресурсної бази
77,25% вугільної продукції державних підприємств — це вугі+
лля енергетичного призначення. Враховуючи, що при вироб+
ництві електроенергії тепловими електростанціями переваж+
но використовується вугілля, яке складає близько 80 % від за+
гального обсягу умовно+паливної складової, яка ще містить
газ та мазут, ціна на енергетичне вугілля, що постачається теп+
ловим електростанціям, регулюється державою.

Рівень базової договірної ціни 1 тонни вугілля без ПДВ
та вартості перевезень з урахуванням базових показників
якості за марками вугілля, яке постачається ДП "Вугілля
України" для потреб теплоелектростанцій генеруючих ком+
паній, було зафіксовано спільним наказом Мінвуглепрому
та Мінпаливенерго у січні 2010 року.

станом на 01.01.2010 року
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До підписання вищезазначеного спільного наказу при
таких же показниках діяла ціна на 10 % нижча, яка склада+
ла 527,76 грн. за 1 тонну.

На основі балансу попиту та пропозицій ДП "Вугілля
України" спільно з НАК "Енергетична компанія України"
складають Прогнозний баланс електроенергії, палива та
витрат генеруючих компаній ТЕС на кожний рік, який зат+
верджується Кабінетом Міністрів України.

ДП "Вугілля України" здійснює реалізацію вугільної
продукції енергогенераціям за наступною ціною:

станом на 01.01.2011 року
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Тобто на даний час відсутній ринковий механізм щодо
визначення ціни на енергетичне вугілля. Ринкове ціноутво+
рення на вугілля не діє і не може діяти через монополізацію
суміжного ринку — ринку електроенергії, тому ціна енер+
гетичного вугілля формується на рівні, який запропонова+
ний споживачем — енергогенеруючими компаніями.

Фінансове балансування через ціноутворення — один
із механізмів державного регулювання ринку вугілля. Так,
для державних вугледобувних підприємств, які отримують
держпідтримку, ціна визначається як різниця між підтвер+
дженими витратами на видобуток вугілля і обсягом бюджет+
ного фінансування з розрахунку на 1 тонну вугільної про+
дукції.

Враховуючи збитковість вугільних підприємств, держа+
ва надає їм державну підтримку.

Так, звісно, державі складно належним чином утриму+
вати дотаційну галузь, необхідно шукати шляхи залучення
коштів для розвитку з боку інвесторів, розробки заохочу+
вальних програм вкладення капіталів. Але контроль за фун+
кціонуванням галузі, науковими розробками, гірничошахт+
ним будівництвом, розвитком шахт, планування та виконан+
ня виробничих програм, використання державних коштів
однозначно є державною функцією, і слід надалі залишити
її за державою. Кожний рік, вугільні підприємства отриму+
ють кошти за реалізацію вугільної продукції та державну
на собівартість для покриття виробничих витрат. Так, у 2009
році державними вугільними підприємствами планувалося
видобути 34,7 млн тонн енергетичного вугілля вартістю 10,7
млрд грн. Витрати із собівартості товарної вугільної про+
дукції склали 16,6 млрд грн. Витрати можливо компенсува+
ти державною підтримкою. Економічно не доцільно, щоби
ціна на вугілля була нижче собівартості. В той же час ціни
не можуть набагато перевищити собівартість, бо немає шан+
су бути конкурентоспроможними. Встановити ціни на рівні,
які повністю покривали б виробничі витрати життєздатних
шахт і наближалися до економічно обгрунтованої вартості,
неможливо без субсидій. Субсидування негативно впливає
на економічні стосунки учасників ринку. Оскільки вироб+
ники вугілля та основні його споживачі впевнені у готов+
ності держави компенсувати будь+які виробничі втрати.
Тому виробники і споживачі не зацікавлені у створенні рин+
кових відносин та позбавлені стимулу зменшення виробни+
чих витрат.

Однією з основних причин зростання собівартості то+
варної вугільної продукції є значний диспаритет у динаміці
цін на вугілля і матеріально+технічні ресурси, які викорис+
товуються для його видобутку. Майже 90% гірничошахтно+
го обладнання постачається приватними структурами. В
умовах монополізації ринку виробники та постачальники
гірничого обладнання встановлюють на нього монопольно
високі ціни і отримують надприбутки, а шахти, в свою чер+
гу, мають великі збитки. Покриття цих збитків можливе че+
рез ціноутворення на вугільну продукцію, а саме: впровад+
ження методики визначення базових цін на вугільну про+
дукцію з урахуванням її енергетичної, технологічної
цінності та цін на альтернативні види палива, цін на
зовнішніх вугільних ринках. Саме ціна надасть можливість
фінансово збалансувати вугледобувні підприємства.

Для прибуткових державних підприємств ціна визна+
чається як сума питомих витрат на виробництво 1 тонни
вугільної продукції і певного обсягу прибутку на забезпе+
чення розширеного відтворення.

Протягом декількох десятиліть державна підтримка
вугільних підприємств призвела до того, що галузь втрати+
ла стимули до пошуку та використання внутрішніх резервів.
Значна частка коштів держпідтримки здебільшого спрямо+
вується економічно слабким підприємствам, що не дозво+
ляє вирішувати стратегічно важливі задачі галузі, а перс+
пективні підприємства, які певним чином розраховують на
держпідтримку, слабшають, із часом деякі переходять до
розряду збиткових. Не викликає надій на поліпшення стану
галузі приватизація шахт у розрізі передачі їх до приватної
власності. Будь+яку ситуацію, як і ситуацію з передачею
шахт власникові, слід оцінювати індивідуально. Але має
місце досвід хижацького способу відпрацювання шахтних
горизонтів та раніше підготованих виїмкових дільниць без
необхідних капітальних вкладень. Часто не виділяються
навіть фінансові та матеріальні засоби на підтримання існу+
ючого рівня видобутку. Необхідно враховувати світовий
досвід субсидування вугільної галузі, який свідчить про те,
що найбільший ефект субсидування досягається, коли суб+
сидії надаються:

— за прозорими правилами на чітко визначені цілі;
— на обмежений період часу.
На сьогодні вугільна промисловість України функціо+

нує як багатоукладна галузь, структура якої за формами
власності формується згідно з Програмою роздержавлен+
ня вугільної промисловості, що розробляється Кабінетом
Міністрів України та затверджується Верховною Радою
України разом із переліком шахт, розрізів та інших вироб+
ничих об'єктів, що залишаються у державній власності і не
підлягають приватизації.

Державний сектор галузі має сприяти забезпеченню
економіки країни вугіллям в необхідних обсягах, належної
якості й за прийнятними цінами, запобігаючи можливим
негативним деформаціям ринку вугільної продукції.

До державного сектора галузі відносяться переважно
шахти, що видобувають вугілля енергетичних марок, тер+
моантрацити та вугілля особливого призначення для потреб
населення та промисловості.

Основні напрями державної політики у вугільній про+
мисловості визначає Верховна Рада України шляхом зако+
нодавчого регулювання відносин.

Забезпечує реалізацію державної політики у вугільній
промисловості Кабінет Міністрів України через уповнова+
жений центральний орган виконавчої влади, на сьогодні —
Міністерство палива та вугільної промисловості України.

Суб'єктом організаційної структури управління дер+
жавного сектора вугільної промисловості є шахта.

Шахта не має статусу юридичної особи, тому із запро+
вадженням дворівневої системи управління: уповноважений
орган — державні підприємства — шахта отримає статус
юридичної особи. Передбачається також трирівнева систе+
ма управління: уповноважений орган — державні підприє+
мства — шахти (шахтоуправління).

Надалі система управління може змінюватися з ураху+
ванням впливу внутрішніх і зовнішніх макроекономічних
факторів, а також у залежності від темпів і якості ринкової
трансформації галузі, рівня рентабельності вуглевидобув+
них підприємств, змінення їх організаційно+правового ста+
тусу, форми власності та підпорядкування. Рішення про
структурне реформування вугільної промисловості з метою
підвищення рівня керованості галуззю приймає Кабінет
Міністрів України за поданням уповноваженого органу,
погодженому з обласними державними адміністраціями вуг+
левидобувних регіонів та галузевими профспілками. Управ+
ління недержавними підприємствами вугільної промисло+
вості здійснюється їх власниками при дотриманні вимог чин+
ного законодавства.

Основою для планування виробничої діяльності є про+
грама розвитку вугільної промисловості на підставі палив+
но+енергетичних балансів країни, в тому числі баланси ви+
робництва і споживання вугільної продукції в натурально+
му вимірі, які розробляються на сьогодні Міністерством
енергетики та вугілля, але це питання відноситься до зав+
дання Міністерства економічного розвитку і торгівлі Украї+
ни. Необхідно забезпечити складання зазначених балансів
на кожний наступний рік та складати перспективний — се+
редньостроковий баланс до 5 років та довгостроковий ба+
ланс попиту та пропозицій вугілля до 10—15 років.

Виходячи із зазначених балансів та стратегії розвитку
вугільної промисловості як складової Енергетичної стра+
тегії країни, відповідно до Закону України "Про державні
цільові програми" необхідно розробити довгострокову ком+
плексну державну цільову програму реструктуризації, роз+
витку та реформування вугільної промисловості, розроби+
ти заходи щодо відтворення виробничих потужностей, тех+
нічного переоснащення і реконструкції, будівництва нових
та ліквідації безперспективних шахт і розрізів; підвищити
рівень безпеки гірничих робіт; захистити навколишнє сере+
довище у вуглевидобувних регіонах; удосконалити механі+
зми господарювання і державного регулювання у галузі та
інше.

Державна цільова програма затверджується Кабінетом
Міністрів України і щороку коригується з урахуванням за+
конодавчо визначених обсягів державного фінансування
галузі, змін в умовах її діяльності та ринкової кон'юнктури.

Перспективне та поточне планування обсягів і техніко+
економічних показників виробництва вугільної продукції
можливо буде здійснювати на всіх рівнях управління галуз+
зю.

Державні вугільні підприємства розробляють плани
відповідно до встановлених для них Міністерством енерге+
тики та вугільної промисловості або уповноваженим орга+
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ном завдань щодо обсягу випуску продукції, її собівартості
та фінансових показників. Підприємства недержавного сек+
тора галузі розробляють плани самостійно за поданням
уповноваженому органу необхідної інформації для розроб+
лення програм розвитку галузі в цілому, на підставі балан+
су попиту та пропозицій вугільної продукції. На сьогодні
держава дотує тільки державні вугільні підприємства. Для
зберігання галузі державна фінансова підтримка може на+
даватися діючим вуглевидобувним підприємствам усіх форм
власності, залежно від їх економічного рівня та з урахуван+
ням їх виробничого потенціалу.

Державне фінансування вугільної промисловості є за+
собом макроекономічного регулювання, що має на меті за+
безпечення виробництва конкурентоспроможної вітчизня+
ної вугільної продукції в обсягах, необхідних для енерге+
тичної безпеки країни.

Основними завданнями державного фінансування вуг+
ільної промисловості є:

— створення економічних умов для рівноправної рин+
кової конкуренції вугільних підприємств з різною рента+
бельністю, з різними об'єктивними природними і виробни+
чими показниками вуглевидобувних підприємств;

— забезпечення ефективної реструктуризації вугільної
промисловості;

— сприяння науково+технічному розвитку вугільної
промисловості;

— вирішення соціальних та екологічних проблем, зумов+
лених збитковістю вуглевидобувних підприємств та пов'я+
заних з реструктуризацією вугільної промисловості.

На сьогодні державне фінансування вугільної промис+
ловості здійснюється за такими напрямами:

— підтримка діючих вуглевидобувних підприємств;
— будівництво нових шахт, розрізів та інших об'єктів

вугільної промисловості;
— ліквідація безперспективних шахт, розрізів;
— виконання наукових і науково+технічних робіт;
— охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуг+

левидобувних та шахтобудівельних підприємствах;
— виконання гірничорятувальних заходів;
— здійснення заходів щодо захисту навколишнього се+

редовища.
Наведений перелік напрямів державного фінансування

вугільної промисловості не є вичерпним. За межами цих
напрямів підприємства вугільної промисловості можуть
фінансуватися державою для здійснення заходів за спец+
іальними державними програмами.

У якості надзвичайного заходу з фінансового оздоров+
лення підприємств вугільної промисловості можливе спи+
сання або реструктуризація заборгованості підприємств
перед державним бюджетом, погашення за кошти держав+
ного бюджету їх заборгованості перед іншими суб'єктами
господарської діяльності.

Так, перспективно можна розглядати питання держав+
ної фінансової підтримка діючих вуглевидобувних
підприємств у виді:

— дотацій на відшкодування збитків від зумовленого
природними гірничо+геологічними і виробничими чинника+
ми перевищення собівартості товарної вугільної продукції
над її ринковою вартістю;

— на капітальні вкладення у відтворення виробничих
потужностей з видобування вугілля у разі нестачі аморти+
заційних відрахувань на ці цілі;

— субсидій на розвиток підприємств, тобто розширене
відтворення виробничих потужностей з видобування вугіл+
ля;

— субвенцій на виняткові витрати:
1) погашення заборгованості минулих років із заробіт+

ної плати і виплат за регресними позовами;
2) відшкодування збитків від утримання соціальних

об'єктів на балансі підприємств та витрат, пов'язаних з пе+
редачею цих об'єктів до комунальної власності;

3) відшкодування витрат на здійснення заходів щодо
безпеки робіт на діючих шахтах;

4) відшкодування витрат на підготовку шахт, розрізів
до ліквідації — утримання виробничих об'єктів в режимі
консервації, здійснення заходів щодо захисту навколишнь+
ого середовища від наслідків припинення виробничої діяль+
ності шахт, оперативної фінансової допомоги в разі непе+
редбачених надзвичайних обставин; несподіваного істотно+
го ускладнення гірничо+геологічних або виробничих умов,
аварій тощо.

У разі, коли вітчизняним вуглевидобувним, а також

вуглепереробним підприємствам завдає або загрожує зав+
дати значної шкоди зростання імпорту вугільної продукції,
вони можуть отримати державну підтримку шляхом засто+
сування тимчасових захисних заходів відповідно до чинно+
го законодавства України, визнаних нею міжнародних норм
та укладених міждержавних угод. З метою удосконалення
використання державної підтримки можливо систематизу+
вати вугільні підприємства за групами з урахуванням їх еко+
номічного рівня.

Економічний рівень вуглевидобувного підприємства ха+
рактеризується рівнем його нормативної рентабельності:
прибутковості, збитковості та розрахункової нормативної
собівартості вугільної продукції підприємства. Виробничий
потенціал вуглевидобувного підприємства характеризуєть+
ся обсягом промислових запасів, якістю та дефіцитністю ма+
рок вугілля, що видобувається, виробничою потужністю та
технічним рівнем шахт, розрізів, що входять до складу
підприємства.

Виходячи з оцінки економічного рівня та виробничого
потенціалу діючих вуглевидобувних підприємств, з метою
отримання окремих видів державної фінансової підтримки
можливо виділити наступні групи підприємств.

Перша група — нормативно+високорентабельні та рен+
табельні вуглевидобувні підприємства, які можуть отриму+
вати капітальні дотації, субсидії на розвиток та субвенції
на виняткові витрати;

Друга група — нормативно високорентабельні вуглеви+
добувні підприємства, які можуть отримувати капітальні до+
тації, субсидії на розвиток та субвенції на виняткові витра+
ти.

Третя група — нормативно+збиткові вуглевидобувні
підприємства, які можуть отримувати поточні і капітальні
дотації, субсидії на розвиток та субвенції на виняткові вит+
рати.

Четверта група — збиткові вуглевидобувні підпри+
ємства, що підлягають ліквідації після відпрацювання про+
мислових запасів вугілля, що можуть отримувати: поточні
дотації, капітальні дотації та субвенції на виняткові витра+
ти.

Такий порядок надання державної підтримки надасть
можливість відслідковувати цільове використання держав+
них коштів. Однак подібна підтримка повинна відбуватися
паралельно зі здійсненням структурних реформ, що з ча+
сом дозволить безперешкодно здійснювати зовнішню торг+
івлю вугілля, враховуючи вступ України до СОТ. Будь+які
подальші реформаторські заходи вимагатимуть створення
нового або зміни існуючого законодавства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, перспективними пріоритетними завдан+

нями залишаються: удосконалення управління ву+гільною
промисловістю на всіх рівнях, удосконалення механізму
утворення цін на вугільну продукцію, зміна порядку надан+
ня державної підтримки.

Незважаючи на нерентабельність вугільної галузі, на+
ціональні інтереси України диктують необхідність збере+
ження галузі в складі економіки, здатної збільшити видо+
буток вугільної продукції при одночасному закритті особ+
ливо збиткових шахт. Забезпечення України вугіллям грун+
тується на максимальному задоволенні потреби держави за
рахунок видобутку власної вугільної продукції через еко+
номічно обгрунтоване збільшення обсягів власного видобут+
ку, необхідних для енергетичної безпеки країни.
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