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КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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УДК 338.1
Крамчанінова М. Д., Горлова Н. М., Романова-Малиновська Н. Ю. Ключові напрямки поліпшення стану соціально-
екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вугледобувних підприємств державного сектора

Метою статті є визначення взаємозв’язків між державою, суспільством і підприємствами вугільної галузі та дослідження перспективних на-
прямків поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вуглевидобувних підприємств державної фор-
ми власності як найбільш значущих з позиції виконання своїх зобов’язань перед державою та суспільством. Виявлено, що вуглевидобувні підпри-
ємства в цілому є соціально відповідальними перед суспільством, в якому вони функціонують, щодо забезпечення ефективності, зайнятості та 
дотримання закону. У процесі функціонування вуглевидобувним підприємствам треба визначити і врахувати економічні, соціальні, екологічні 
аспекти та інтереси їх діяльності. У результаті дослідження запропоновано еколого-економічні заходи з модернізації вугледобувних підпри-
ємств державного сектора в рамках реалізації концепції соціальної відповідальності, впровадження яких принесе як суто економічний, так і со-
ціально-економічний ефект вугільним підприємствам, суспільству та державі.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, вугледобувні підприємства, еколого-економічні заходи, модернізація, соціально-еконо-
мічний ефект.
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Ключевые направления улучшения состояния социально-
экологической сферы корпоративной социальной ответственности 

угледобывающих предприятий государственного сектора
Целью статьи является определение взаимосвязей между государ-
ством, обществом и предприятиями угольной отрасли и исследо-
вание перспективных направлений улучшения состояния социально-
экологической сферы корпоративной социальной ответственности 
угледобывающих предприятий государственной формы собственно-
сти как наиболее значимых с точки зрения выполнения своих обяза-
тельств перед государством и обществом. Выявлено, что угледобы-
вающие предприятия в целом являются социально ответственными 
перед обществом, в котором они функционируют, по обеспечению 
эффективности, занятости и соблюдения закона. В процессе функ-
ционирования угледобывающим предприятиям надо определить и 
учесть экономические, социальные, экологические аспекты и инте-
ресы их деятельности. В результате исследования предложены эко-
лого-экономические мероприятия по модернизации угледобывающих 
предприятий государственного сектора в рамках реализации концеп-
ции социальной ответственности, внедрение которых принесет как 
чисто экономический, так и социально-экономический эффект уголь-
ным предприятиям, обществу и государству.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, угле-
добывающие предприятия, эколого-экономические меры, модерниза-
ция, социально-экономический эффект.
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The Key Directions of Improvement of the Status of the Socio-Ecological 
Sphere of Corporate Social Responsibility of Coal Mining Enterprises  

in the State-Owned Sector
The article is aimed at defining the relationships between the State, society 
and enterprises of coal industry and researching the perspective directions of 
improvement of the status of the socio-ecological sphere of corporate social 
responsibility of the State-owned coal mining enterprises as the most signifi-
cant in terms of fulfilling their obligations to the State and society. It is identi-
fied that coal mining enterprises are generally socially responsible towards 
the community in which they operate, in view of ensuring the efficiency, 
employment, and compliance with the law. In the operation, the coal min-
ing enterprises need to define and consider the economic, social, ecological 
aspects together with interests of their activities. On results of the research, 
the authors propose the ecological-economic activities as to modernization of 
coal mining enterprises of the State-owned sector in terms of implementation 
of the concept of social responsibility, introduction of which will bring both 
the purely economic and the socio-economic effect in favor of coal mining 
enterprises, society and the State.
Keywords: corporate social responsibility, coal mining enterprises, ecological-
economic measures, modernization, socio-economic effect.
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В умовах інтеграційних процесів України вітчиз-
няним виробникам необхідно враховувати 
взаємозв’язок політики ЄС у сфері енергетики 

з політикою, спрямованою на забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища та ресурсоз-
береження. Тому важливим завданням стає пошук 
інструментів і механізмів для досягнення згоди між 
зацікавленими сторонами – бізнесом, владою і су-
спільством у сфері природокористування та охорони 
навколишнього середовища. Як показує світовий до-
свід, значний потенціал соціальної єдності, стабіль-
ності та гармонійних відносин, у тому числі у сфері 
природокористування, має практика соціальної від-
повідальності бізнесу. 

Соціальне партнерство передбачає вирішення 
суспільно значущих питань, а також створення меха-
нізмів громадського контролю за виконанням держа-
вою своїх соціальних зобов’язань. Перелік зобов’язань 
неухильно зростає, що приводить до зростання обся-
гів необхідного фінансування. Держава перекладає 
значну частину соціальної відповідальності на компа-
нії, які виступають роботодавцями. Але стосовно вуг-
ледобувних підприємств державного сектора виникає 
необхідність прийняття державою (як власником), со-
ціальних зобов’язань у повному обсязі.

Держава повинна створювати необхідні умови 
для впровадження принципів КСВ на українських 
вугледобувних підприємствах для забезпечення їх 
конкурентоспроможності та ресурсоефективності. 
Адже саме від ефективного використання власної 
вугільної сировини, яка добувається вугільними під-
приємствами, залежить забезпечення енергетичної 
безпеки держави, результативність соціального та 
екологічного розвитку як окремих регіонів, так і кра-
їни в цілому.

Впровадження основних принципів соціальної 
відповідальності має стати нормою ведення бізнесу 
не тільки для приватних вуглевидобувних підпри-
ємств, таких як «ДТЕК», але й для вуглевидобувних 
підприємств державного сектора. 

Мета статті полягає у визначенні взаємозв’язків 
між державою, суспільством і підприємствами ву-
гільної галузі та дослідженні перспективних напрям-
ків поліпшення стану соціально-екологічної сфери 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 
вуглевидобувних підприємств державної форми 
власності як найбільш значущих з позиції виконання 
своїх зобов’язань перед державою та суспільством.

Вивченню проблем розвитку та впровадженню 
корпоративної соціальної відповідальності присвя-
чені роботи таких зарубіжних вчених: Керролл А., 
Фредерік В., Акерман Р., Маквильямс А., Котлер Ф., 
Лі Н. [1–5]. Також теоретичні питання щодо необхід-
ності впровадження принципів КСВ розглядаються у 
вітчизняній літературі такими авторами, як: Грішнова 
О., Грицина Л., Баюра Д., Жуковська В. [6–9].

У даних роботах висвітлено загальнотеоретичні 
питання, розглянуто підходи та моделі корпоративної 
соціальної відповідальності, фактори, що впливають 
на впровадження корпоративної соціальної відпові-
дальності, системи оцінки рівня корпоративної со-
ціальної відповідальності промислових підприємств.

Проте недостатньо уваги приділяється аналізу 
наявного стану корпоративної соціальної відпові-
дальності та розробці напрямів його поліпшення на 
вугледобувних підприємствах, де існує дуже великий 
потенціал зростання показників КСВ.

Вугільна галузь належить до однієї з найбільших 
галузей промислового надрокористування та має 
значний вплив на екологічне та соціальне становище 
території міст, на яких розташовані вугледобувні під-
приємства. 

 Враховуючи особливості функціонування під-
приємств вугільної галузі, треба зазначити, що їх ді-
яльність негативно впливає не тільки на різні ком-
поненти навколишнього середовища, але й на стан 
здоров’я працівників та населення регіонів.

Для розміщення вуглевидобувних підприємств 
вилучаються сільськогосподарські землі. Діяльність 
з видобутку та збагаченню вугілля веде до утворення 
велика кількість відходів, для зберігання яких також 
необхідні землі.

У результаті видобутку вугілля змінюється гід-
рологічний режим поверхневих і підземних вод, вод-
ні ресурси виснажуються. Через те, що в підземні та 
поверхневі водні об’єкти потрапляють господарсько-
побутові та стічні води від підприємств вугільної 
промисловості та населених пунктів, відбувається за-
бруднення водних ресурсів. 

Постійними джерелами забруднення є породні 
відвали, які чинять негативний вплив на атмосфер-
не повітря, підземні та поверхневі води, ґрунтовий 
покрив на прилеглій території. Особливу небезпеку 
для довколишніх населених пунктів і навколишнього 
середовища представляють палаючі породні відвали, 
які виділяють в атмосферу велику кількість таких 
шкідливих газоподібних речовин, як оксиди вуглецю, 
діоксин сірки, вуглеводень, сірководень.

Таким чином, зона техногенного впливу вугіль-
них підприємств виходить далеко за межі про-
мислових майданчиків, гірничих і земельних 

відводів. Від діяльності підприємств вугільної галузі 
страждають всі компоненти навколишнього середо-
вища. Через численні викиди шкідливих речовин у 
шахтарських регіонах відбувається погіршення стану 
здоров’я населення. 

У незадовільному стані перебуває й промис-
лова безпека та охорона праці шахтарів. Низький 
рівень безпеки та протиаварійного захисту шахт зу-
мовлений складними гірничо-неологічними умовами 
вуглевидобутку, незадовільним станом основних ви-
робничих фондів, недостатнім фінансуванням для їх 
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поновлення, відсутністю управління безпекою, зни-
женням державного нагляду і громадського контр-
олю за станом охорони праці.

Оскільки всі природні ресурси є обмеженими, 
дуже важливим є питання їх раціонального вико-
ристання. Через обмеженість самовідновлювальних 
природних ресурсів з боку науковців все більше уваги 
приділяється процесам ресурсозбереження на вугле-
добувних підприємствах, які включають в себе: раці-
ональне використання мінерально-сировинних і па-
ливних ресурсів; упровадження ресурсозберігаючої 
техніки і технологій; широке використання техноген-
них відходів; відновлення та стабілізацію земельного 
фонду: відродження родючості землі, рекультивацію 
відпрацьованих промислових об’єктів (кар’єрів, від-
валів, шламосховищ) тощо [10].

Отже, вугільна галузь характеризується висо-
ким рівнем соціальної напруженості в регіоні, 
високим рівнем травматизму в галузі та за-

гальним екологічним неблагополуччям. Дана ситуа-
ція виникла через недосконалість управління на рівні 
як вугільних підприємств, так і на рівні регіональних 
і державних структур. Ураховуючи ступінь інтегра-
ції в глобальні економічні процеси, для вирішення 
проблем вугільні підприємства повинні рухатися на 
шляху до збільшення корпоративної прозорості, со-
ціальної відповідальності та ефективності. Адже КСВ 
організації має значний вплив на соціально-економіч-
ний розвиток країни, тільки при спільній діяльності 
підприємства, влади і суспільства можна досягти по-
зитивного результату. Держава має високий рівень 
зобов’язань по відношенню до суспільства (забезпе-
чення робочими місцями, підтримання енергетичної 
безпеки країни, соціальний захист та ін.) і вугледобув-
ного підприємства (підтримання на законодавчому 

рівні програми реформування, інвестування необхід-
них для розвитку напрямів діяльності та ін.). 

Тому ефективна взаємодія зі стейхолдерами, 
тобто державою, яка є власником вугільних 
підприємств, має стати одним із пріоритетних 

напрямів корпоративної соціальної відповідальності 
на вугледобувних підприємствах. На рис. 1 визначено 
ключові напрямки соціально відповідальних відносин, 
які виникають у процесі взаємовідносин між держа-
вою, суспільством і підприємствами вугільної галузі.

До функцій держави відносно суспільства та 
вугледобувних підприємств у колі соціальної відпо-
відальності можна віднести: вдосконалення законо-
давчої влади; розвиток і використання різних форм 
державної підтримки; створення ефективного, ком-
фортного інвестиційного та соціального середовища; 
формування прозорого ринку та впливу на суміжні 
галузі паливно-енергетичного комплексу; моніто-
ринг і контроль державних органів влади за виконан-
ням визначених завдань.

У взаємовідносинах з державою в контексті со-
ціальної відповідальності вугледобувному підприєм-
ству необхідно зосередитись на: виконанні законів та 
постанов; цільовому використанні грошових коштів 
державної підтримки; визначенні стратегії відповід-
но до програми та можливостей виконання завдань 
стосовно соціальної сфери (рис. 2).

Основними ланками (елементами) ланцюга вза-
ємодії між державою та вугледобувним підприєм-
ством є:
 забезпечення умов розвитку державних вуг-

ледобувних підприємств для можливої реалі-
зації інноваційних проектів;

 удосконалення існуючих технологій видобут-
ку на підприємствах для підвищення ефек-
тивності;

 

Справедливе ціноутворення
Підтримка на законодавчому рівні

програми реформування
Залучення інвестицій

Соціальний за
хист

Політи
ка енергети

чної б
езп

еки

Рівень зо
вніш

ньої корупції

Довкілля

Ресурсозбереження

Охорона праці

Держава
Вугледобувні
підприємства

Суспільство

Рис. 1. Модель взаємозв’язку між державою, суспільством і підприємствами вугільної галузі
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Держава Вугледобувне підприємство 

Удосконалення законодавчої бази
вугільної галузі  

Розвиток різних форм державної
підтримки  

Створення комфортного
інвестиційного та соціального

середовища

 

 

Моніторинг і контроль
за виконанням поставлених 

завдань
 

 

Забезпечення умов розвитку
вугледобувних підприємств

у соціально-економічній сфері 

Цільове використання коштів
державної підтримки  

Вибір стратегії у відповідності
до програми та можливостей

підприємства  

Структурні перетворення 

Забезпечення стабільності
діяльності підприємства 

Виконання задач соціальної сфери

Модернізація виробництва
вугільної продукції з метою

підвищення економічної
ефективності та ефективності

показників КСВ
 

 

Рис. 2. Функції держави та вугледобувних підприємств у рамках реалізації концепції соціальної відповідальності

 запровадження перспективних екологічно 
«чистих» технологій (методу попередньої де-
газації вугільних пластів, технології глибокої 
переробки вугілля на основі м’якого піролізу 
та ін.) [14].

 забезпечення безпеки функціонування вугле-
добувних підприємств;

 поетапна реалізація заходів програми рефор-
мування вугледобувних підприємств за учас-
ті держави.

У рамках Концепції реформування та розви-
тку вугільної промисловості на період до 2020 року 
Міністерство енергетики та вугільної промисловос-
ті планує шахтний фонд розподілити на три групи: 
частину перспективних шахт залишити в державній 
власності, неперспективні підприємства вивести 
на беззбитковість і приватизувати, а останню групу 
ліквідувати. Під час ліквідації цих підприємств буде 
запропоновано впровадити систему соціальної під-
тримки звільнених працівників, а також фінансувати 
заходи з охорони навколишнього середовища на за-
критих об’єктах [15].

Але водночас необхідно враховувати масштаб 
еколого-економічних наслідків ліквідації вугледобув-
них підприємств для регіону.

З огляду на виробничо-економічну необхідність 
реструктуризації вугільної промисловості для еко-
номіки України, а також свою відповідальність за її 
соціальні наслідки, держава поряд з розробкою за-
гальної стратегії нормативно-правового та інститу-
ційного забезпечення реструктуризації повинна ак-
тивно здійснювати її фінансову підтримку за такими 
напрямками:

 науково-технічне і проектне забезпечення 
реструктуризації вугільної промисловості;

 реалізація програм розвитку та забезпечення 
зайнятості населення вуглепромислових те-
риторій;

 реалізація програми соціальної реконверсії 
регіонів, що включає організацію громад-
ських робіт з відбудови інфраструктури, 
створення нових робочих місць, консульта-
тивну та фінансову підтримку підприємниць-
ких ініціатив, створення бізнес-інкубаторів, 
запровадження тимчасових спеціальних ре-
жимів економічної діяльності в районах за-
криття шахт;

 формування і використання централізованих 
резервних фондів реструктуризації вугільної 
промисловості та соціальної підтримки пра-
цівників ліквідованих і діючих підприємств 
галузі;

 надання організаціям вугільної промисло-
вості інвестицій на розробку науково-техніч-
них програм;

 здійснення заходів щодо створення безпеч-
них умов роботи у вугільній галузі;

 субсидування процентних ставок за залуче-
ними кредитами на модернізацію діючого 
виробництва.

Таким чином, високий рівень зобов’язань дер-
жави по відношенню до суспільства та до вугледобув-
ного підприємства, власником і стейкхолдером якого 
вона є, свідчить про достатньо тісний взаємозв’язок 
між цими суб’єктами в контексті соціальної відпові-
дальності.
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У рамках схваленої Енергетичної стратегії Укра-
їни на період до 2035 року «Безпека, енерго-
ефективність, конкурентоспроможність» [11] 

уряд наголошує, що буде створено ринок вугільної 
продукції. Реструктуризація вугільної промисло-
вості супроводжуватиметься комплексом заходів з 
пом’якшення соціальних та екологічних наслідків 
ліквідації/консервації вугільних шахт і соціальної 
реконверсії регіонів закриття шахт відповідно до 
найкращих європейських практик. Вугільний сектор  
у цей період має досягнути конкурентних і прозорих 
умов функціонування.

Першим кроком до створення гарантії прозорих 
«правил гри» у вугільній галузі стало створення за-
конопроекту «Про забезпечення прозорості у видо-
бувних галузях» [12]. Це не тільки дасть можливість 
громадськості оцінювати політику держави у сфері 
надрокористування, контролювати місцеву владу на 
предмет відповідності місцевих бюджетів отриманим 
коштам від видобувних компаній, визначати участь 
цих компаній в інфраструктурних і соціальних про-
ектах, а також відкриє місцевим громадам дані про 
соціальні, екологічні та інші зобов’язання компаній, 
які підписують угоди на видобуток природних ресур-
сів, і посприяє забезпеченню додаткової інвестицій-
ної привабливості для країни.

Стосовно необхідності впровадження прозо-
рості діяльності видобувних підприємств і напрямів 
витрачання їх податків та зборів, пов’язаних з видо-
бувною діяльністю, на охорону навколишнього се-
редовища, І. М. Семененко зазначила: «Ці податки  
і збори складають значні кошти, які можуть бути ви-
користані на розвиток та відновлення регіону, охоро-
ну навколишнього середовища громади, на території 
якої видобуваються корисні копалини. Проте, чи дій-
сно витрачаються ці кошти на зазначені заходи, є не-
відомим» [13].

На сьогоднішній день відсутня досить обґрун-
тована методологія оцінки економічної ефективності 
заходів у сфері охорони навколишнього середовища в 
грошовому вимірі. Прийнято, що витрати на компен-
сацію соціальних матеріальних збитків від природо-
охоронних заходів повинна нести держава й регіони. 
Таке положення не відповідає вимогам входження га-
лузі до ринкових відносин і створює великі додаткові 
навантаження на державний бюджет.

У своїй роботі Драчук Ю. З. визначив взаємо-
звя’зок впливу нововведень у сфері екології на ре-
альні економічні показники діяльності конкретної 
шахти [16].

Отже, розглядаючи спроби держави вирішувати 
проблеми охорони довкілля, вкрай важливо поряд із 
соціальними питаннями проводити й економічне об-
ґрунтування відповідних рішень і заходів, механізм 
фінансування природоохоронних заходів повинен 
бути прозорим та ефективним. Одним із напрямів 
вирішення проблем вугільної галузі, пов’язаних із за-

брудненням навколишнього середовища, є розвиток 
і використання різних форм державної підтримки, 
які спрямовані на пряме рішення проблем довкілля 
через механізм модернізації та впровадження ресур-
созберігаючих технологій.

Під ресурсозбереженням у вугільній галузі ро-
зуміється система заходів, спрямованих на оптимі-
зацію сукупних витрат ресурсів на всіх стадіях ре-
сурсного та життєвого циклу виробленого продукту з 
метою отримання максимального позитивного ефек-
ту від використання ресурсів за умови збереження 
якості навколишнього природного середовища

Використання корисних супутніх ресурсів забез-
печить вугільній галузі сталий і збалансований 
розвиток. Впровадження ресурсозберігаючих 

технологій на державних вугледобувних підприєм-
ствах дозволить вирішити проблему негативного 
впливу на навколишнє середовище, внаслідок чого в 
майбутньому знизяться витрати на усунення негатив-
них наслідків цієї проблеми. Тобто підприємство мати-
ме відвернений збиток – зниження можливих збитків у 
результаті проведення природоохоронних заходів. 

На рис. 3 зображено розроблену систему еколо-
го-економічних заходів з модернізації вугледобувних 
підприємств державного сектора в рамках реалізації 
концепції соціальної відповідальності та відображе-
но ефекти від їх впровадження. 

Всебічна мобілізація внутрішніх резервів забез-
печить підвищення ефективності виробництва при 
максимально можливому використанні підприєм-
ствами власних ресурсів з одночасним вирішенням 
соціальних проблем. Дуже важливим і ефективним є 
вирішення проблеми на початковому етапі її виник-
нення, а не усунення її негативних наслідків. Це до-
зволить державним вугільним підприємствам отри-
мати зворотний ефект і зменшити навантаження на 
державний бюджет.

ВИСНОВКИ
У процесі аналізу було виявлено, що в контексті 

соціальної відповідальності держава, суспільство та 
підприємства вугільної галузі знаходяться в тісному 
взаємозв’язку. Досліджено, що вугільні підприємства 
мають значний вплив на екологічний, соціальний та 
економічний стан шахтарських регіонів, від ефек-
тивної роботи підприємств вугільної галузі залежить 
енергобезпека та енергоефективність країни в ціло-
му. Тому вирішення соціально-економічних проблем 
вугільної галузі потребує скоординованих міжвідом-
чих дій на загальнодержавному, регіональному та 
об’єктовому рівнях. 

Одним із перспективних напрямів зниження 
негативного впливу на навколишнє середовище та 
підвищення економічної ефективності є впроваджен-
ня заходів з модернізації підприємств вугільної галу-
зі шляхом всебічної мобілізації внутрішніх резервів.  
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Економічний ефект
 

Зростання обсягів видобутку
 

Зростання рівня продуктивності
 Зниження собівартості

1 тонни вугілля

 Отримання додаткових доходів
за рахунок реалізації корисних

побіжних компонентів  

 Скорочення витрат
на рекультивацію земель

 

Заходи 

Удосконалення існуючих технологій видобутку  
Запровадження екологічно «чистих» технологій
(у т. ч. попередня ї дегазація вугільних пластів) 

 
Технологія глибокої переробки вугілля на основі

м’якого піролізу
 

Подальше використання шахтних відвалів
 

Використання технології переробки
шламонакопичувачів

 Упровадження технології очищення шахтної води 

 

Переведення на замкнуту систему 
водопостачання технологічних процесів 

 Соціально-економічний ефект  

Поліпшення стану охорони праці  

Зниження викидів шкідливих
речовин в атмосферу

 
Зменшення площі виведення
з природного обороту земель 

 

Подовження терміну експлуатації
діючих шламонакопичувачів

без відчуження додаткових площ
 

 Запобігання забруднення річок
і водойм 

водойм 

Переведення на замкнуту систему
водопостачання технологічних процесів

Зниження витрат бюджетних 
коштів на водопостачання

Рис. 3. Можливий економічний і соціальний ефекти від впровадження еколого-економічних заходів з модернізації 
вугледобувних підприємств

У даній роботі запропоновані еколого-економічні 
заходи з модернізації вугледобувних підприємств 
державного сектора в рамках реалізації концепції со-
ціальної відповідальності, впровадження яких при-
несе економічний та соціально-економічний ефекти 
вугільним підприємствам, суспільству та державі.   
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