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MODERN CONCEPTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COAL ENTERPRISES BASED
ON SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті розроблено наукові положення щодо забезпечення інвестиційної привабливості вугіль�
них підприємств на засадах соціальної відповідальності, що спрямовані на стимулювання соціаль�
ного інвестування у сферу безпеки праці та сприяють підвищенню інвестиційної привабливості ву�
гільних підприємств. Визначено концептуальний базис управління розвитком соціальної відпові�
дальності підприємств з урахуванням інтересів ключових стейкхолдерів. Систематизовано основні
дефініції, що характеризують категоріальний апарат концепції соціальної відповідальності, вияв�
лено відмінні класифікаційні ознаки між ними та запропоновано поняття соціальної активності
підприємств. Виділено та обгрунтовано стадії соціально відповідального управління, які відпові�
дають наявній ситуації у сфері вугільної промисловості України. На основі детального аналізу за�
конодавчої бази та наявних наукових підходів до трактування безпеки праці, сформовано власне
визначення в контексті соціальної відповідальності та із врахування синергетичного ефекту впли�
ву компонент, які утворюють систему безпеки праці. Запропоновано компонентну структуру без�
пеки праці, що визначається спрямованістю на зменшення собівартості видобутку вугілля, покра�
щення рівня якості життя персоналу та підвищення інвестиційної привабливості вугільних
підприємств. Представлено заходи, які сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості ву�
гільних підприємств в умовах загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

In the article it is elaborated the research provisions for the investment attractiveness of coal enterprises
based on social responsibility, directed to encourage social investment in the field of occupational safety
and enhance the investment attractiveness of coal mines. Conceptual basis for managing the development
of the social responsibility of coal enterprises in the interests of key stakeholders are also evaluated.
Systematized basic definitions that characterize the categories of corporate social responsibility, revealed
differences in classification features between them and propose the concept of social enterprise activity.
Identified and justified under socially responsible management that matches the current situation in the
coal industry of Ukraine. Based on a detailed analysis of the existing legal framework and scientific
approaches to the interpretation of safety formed its own definition in the context of social responsibility
and consider synergy affects components that make up the system safety. A safety component structure
produces, determined focus on reducing the cost of coal, improves the quality of life of staff, and increases
the investment attractiveness of coal enterprises. Also in this article are presented measures that would
increase the investment attractiveness of coal enterprises in increased competition in the domestic and
foreign markets.

Ключові слова: інвестиційна привабливість вугільних підприємств, соціальна відповідальність, соціаль�
на активність підприємств, безпека праці, соціально відповідальне управління.
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тєвими змінами в соціальній та економічній сферах

діяльності підприємств. Набуває поширення діяльність

підприємств, спрямована на зниження соціальної напру)

женості, поліпшення якості життя населення, захист на)
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вколишнього середовища, участь у подоланні соці)

альних проблем місцевого співтовариства. В контексті

поступального руху України до сталого суспільного

розвитку визначено провідне значення управління

підприємствами на засадах соціальної відповідальності.

Таким чином, формування соціальних імперативів роз)

витку економічної науки засвідчило необхідність зба)

лансування цілей підприємства щодо отримання прибут)

ку та застосування практик соціально відповідального

управління. Оскільки вугільні підприємства є основою

забезпечення національної економіки власними енер)

горесурсами, то забезпечення їх інвестиційної приваб)

ливості в контексті сучасних домінувальних тенденцій

соціально)економічної збалансованості засвідчує акту)

альність обраної теми й окреслює коло питань, які по)

требують грунтовного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що

проблема розвитку та підвищення інвестиційної приваб)

ливості вугільних підприємств є актуальною. Її вирішен)

ню присвячено наукові праці: О. Амоші, О. Вагонової,

Ю. Драчука, М. Ілляшова, А. Кабанова, В. Коберника,

А. Кравченка, В. Кучера, В. Макарова, М. Макортець)

кого, К. Мамченко, І. Новицького, В. Нейєнбурга, І. Пав)

ленко, Б. Райхеля, Л. Рассуждай, В. Саллі, О. Трифоно)

вої, Ю. Ященка та ін. Концептуалізації засад розвитку

соціальної відповідальності присвячено роботи таких

видатних вітчизняних та зарубіжних учених, як: Д. Баю)

ри, О. Благова, Г. Боуена, С. Бермана, А. Вікса, M. Ван

Марревійка, М. Веласкеса, К. Девіса, Х. Джонсона, П. Дру)

кера, А. Керолла, Дж. МакГуїра, О. Новікової, М. Пор)

тера, Дж. Поста, Л. Престона, С. Сеті, Н. Сімченко,

М. Стародубської, О. Степанової, А. Фельдмана, Р. Фрі)

мена, М. Шварца, Дж. Шепарда та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Не)

зважаючи на різноманітність досліджень з даної про)

блематики, низка питань залишаються недостатньо дос)

лідженими та обгрунтованими, зокрема такі, як підви)

щення інвестиційної привабливості вугільних підпри)

ємств в контексті соціальної відповідальності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сучасних концепт забез)

печення інвестиційної привабливості вугільних

підприємств на засадах соціальної відповідальності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Повільний спад у діяльності вугільної промисловості

України почався ще за радянських часів, коли пріори)

тети розвитку галузі перемістилися, без достатніх на те

підстав, на східні вугільні басейни. Головна причина ни)

нішньої кризи вугільних підприємств — постійне вкрай

недостатнє та неефективне їх фінансування — ще й досі

зумовлене недооцінкою значення власного вугілля для

економіки та енергетичної безпеки України. Самостійно,

без серйозної фінансової підтримки, вугільні підприєм)

ства не вийдуть з кризи. Шахти є вкрай непривабливи)

ми для інвестування, порівняно з підприємствами інших

галузей. Існує кілька причин нинішнього кризового ста)

ну вугільних підприємств. Одна з них — тривалий час

галузь була "донором" інших секторів ПЕК і національ)

ної економіки в цілому.

Варто зазначити, що приватизація підприємств з ви)

добутку вугілля підземним способом є набагато склад)

нішим завданням, ніж будь)які інші. Про це свідчить, зок)

рема те, що в деяких вугледобувних країнах, де не було

соціалістичних форм господарювання, шахти кілька

разів націоналізували та знову передавали до приват)

них власників. Це наслідок не лише низької рентабель)

ності та навіть збитковості підземного видобутку, але й

надзвичайно високої (порівняно з іншими виробництва)

ми) трудомісткості, енергоємності, капіталоємності,

низької і тривалої окупності інвестицій, високого ступе)

ню ризику.

Існуючі проблеми визначають низьку інвестиційну

привабливість вугільних підприємств. Проте для забез)

печення їх безперебійної роботи та збільшення обсягів

видобутку, необхідне застосування нових технологій та

сучасного обладнання, що в значній мірі вимагає масш)

табних інвестиційних вкладень та мобілізації фінансо)

вих ресурсів. Вихід з цієї ситуації полягає у здійсненні

інвестиційно)інноваційної діяльності, оскільки іннова)

ційні зміни неможливі без залучення інвестиційних ре)

сурсів [1, 6, 15].

Тому інвестиційна політика підприємств повинна на)

бувати нового змісту і спрямовуватися на пошук мож)

ливостей накопичення власних інвестиційних коштів, за)

лучення інвестицій ззовні і від тих галузей вітчизняної

промисловості, які зацікавлені у вугільній продукції. Для

цього необхідно проводити оцінку інвестиційної приваб)

ливості вугільних підприємств за певною кількістю по)

казників, які комплексно характеризують його діяль)

ність у сучасних економічних реаліях.

З метою підвищення інвестиційної привабливості ву)

гільних підприємств необхідно спершу на державному

рівні перебудовувати систему державного управління

промисловою політикою, сформувати дієву систему сти)

мулів до інвестування в інноваційну діяльність, сприяти

залученню вітчизняних та зарубіжних інвестиційних ре)

сурсів для реалізації проектів.

Визначення рівня інвестиційної привабливості дає

змогу виявити слабкі місця діяльності підприємств та

прийняти обгрунтовані управлінські рішення щодо по)

ліпшення їх стану й подальшого розвитку, а зовнішнім

користувачам (інвесторам, кредиторам) — отримати не)

обхідну інформацію щодо потенціалу можливого об'єк)

та інвестування та прийняти рішення про доцільність

вкладання коштів.

Проведений огляд досліджень [4, 5, 6, 11, 12] пока)

зав, що на сьогодні єдиного визначення поняття "інвес)

тиційна привабливість" не існує. Найчастіше інвестицій)

на привабливість розглядається як справедлива кіль)

кісна і якісна характеристика зовнішнього і внутрішнь)

ого середовища об'єкта потенційно можливого інвес)

тування та як економічна доцільність інвестування, що

базується на узгодженні інтересів і можливостей інвес)

тора та реципієнта, що забезпечує досягнення цілей

кожного з них при прийнятному рівні дохідності і ризи)

ку інвестицій. Найбільш прийнятним вважається визна)

чення інвестиційної привабливості що надала І.М. Бо)

ярко, яка характеризує привабливість як справедливу

кількісну та якісну інтегральну характеристику внут)

рішніх і зовнішніх можливостей об'єкта потенційного

інвестування, здатного залучати та використовувати

інвестиційні ресурси для свого розвитку і забезпечува)

ти максимізацію економічного ефекту суб'єктам інвес)

тування за мінімального інвестиційного ризику.

Очевидно, що шахта зі складними гірничо)геологі)

чними умовами: глибина залягання вугільних пластів,

температурний режим, газодинамічні явища (гірничі

удари, викиди газу)метану та гірничих порід, вибухо)
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небезпечність вугільного пилу), висока газонадмірність

— не є інвестиційно привабливою навіть з великими за)

пасами вугілля. Єдиною умовою успішного функціону)

вання шахти — є її безпечність. Лише нівелювання вище

описаних гірничо)геологічних умов надасть підприєм)

ству змогу працювати безаварійно, без простоїв вироб)

ництва, величезних витрат на ремонти та реконструкції,

що і є визначальними чинниками у формуванні сьогод)

нішньої надвисокої собівартості вугілля.

Усі зусилля та матеріальні ресурси необхідно кон)

центрувати на підвищенні рентабельності шахт, які в

стислі терміни можна зробити привабливими для інвес)

тування та приватизації: нарізати нові лави, оснастити

їх обладнанням високого технічного рівня, застосувати

прогресивні технології видобутку, забезпечити міжна)

родного рівня безпеку праці. Тим більше, що галузева

наука пропонує методологію забезпечення високоефек)

тивного функціонування вугільного підприємства як єди)

ного технологічного комплексу з комп'ютеризованою

системою управління. Працюючи за такою методоло)

гією, звичайна шахта з типовими для Львівсько)Волинсь)

кого регіону гірничо)геологічними умовами здатна ви)

добувати 1 млн т вугілля на рік із рентабельністю 20%.

За таких умов, звіти про реструктуризацію засвідчать

рентабельність більшої частини шахт, створення в га)

лузі інституту приватної власності, впровадження рин)

кових відносин, забезпечення здорових умов життя та

праці в шахтарських регіонах, а не констатуватимуть

кількість неробочих шахт, високий рівень безробіття,

сотні квадратних кілометрів зон екологічного лиха та

високий рівень соціальної напруженості [6, 15].

Для досягнення стратегічних цілей галузі Енергетич)

ною стратегією України до 2030 року передбачено три

етапи розвитку вугільної галузі. У результаті залучення

у вугільну галузь приватних інвестицій передбачається

підвищити ефективність економічно привабливих шахт

і провести масштабну модернізацію шахтного фонду.

Максимальні додаткові економічно виправдані обсяги

видобутку енергетичного вугілля можуть скласти до 30

млн т на рік за інвестицій близько 50 млрд грн. Реаліза)

ція цієї стратегії за рахунок держави неможлива не лише

через значний обсяг необхідних інвестицій, але й у зв'яз)

ку з відсутністю управлінських ресурсів для проведен)

ня одночасної модернізації на великій кількості шахт та

відсутністю досвіду зі значного підвищення ефектив)

ності роботи шахт у державному секторі [8].

Уряди України вносили свої корективи в програму

реструктуризації вугільної галузі — але не вирішувало)

ся таке принципове питання, як порядок і терміни при)

ватизації шахт. У Росії цей процес розпочався вже дав)

но, і в результаті традиційно збиткову і дотаційну галузь

із великою кількістю внутрішніх проблем і суперечнос)

тей (насамперед соціального характеру) за короткий час

вдалося трансформувати в прибуткову. Наразі перші

кроки зроблені і в Україні, процес приватизації затвер)

джений законом "Про особливості приватизації вугле)

добувних підприємств" від 12 квітня 2012 р. та проголо)

шено наміри розпочати процес реструктуризації

підприємств вугільної промисловості. Закон "Про особ)

ливості приватизації вугледобувних підприємств" і

справді потрібний, але в нинішній редакції він має ряд

значних недоліків, і тому може спричинити негативні на)

слідки не лише для вугільної галузі, а й для країни в ціло)

му. Законопроектом передбачено, що спеціальний

орган з фонду приватизації даватиме згоду на припи)

нення діяльності підприємства. В той же час цим зако)

нопроектом не передбачається механізм забезпечення

енергетичної безпеки держави [13, 14].

Нагадаємо, що на початку травня 2011 року фахівці

Міністерства Міненерговугілля розділили всі підвідомчі

вугледобувні активи на чотири групи. До першої увійш)

ли інвестиційно привабливі підприємства, які повинні

бути приватизовані. У другу — шахти, які можуть роз)

виватися в умовах державно)приватного партнерства.

У третю — підприємства, які повинні залишитися в дер)

жвласності; і в четверту — шахти, які підлягають лік)

відації.

Тоді ж керівництво Міненерговугілля заявило про

те, що приватизація вуглевидобувних підприємств при)

зупинена, а плани з продажу інвестиційно привабливих

шахт скасовано. Поряд із цим в Міністерстві підготува)

ли і подали на розгляд Кабміну проект закону "Про

особливості передачі в оренду або концесію об'єктів

паливно)енергетичного комплексу, які перебувають у

державній власності". А вже на початку липня законо)

проект був прийнятий парламентом. Законопроект "Про

особливості приватизації вугледобувних підприємств"

покликаний завершити формування законодавства, роз)

почате прийняттям попереднього закону. Згідно з його

нормами державні вугледобувні підприємства, шахти і

шахтоуправління, розрізи, а також акції в статутних капі)

талах акціонерних товариств, можуть бути приватизо)

вані. Продажу підлягають усі держчастки у вуглевидо)

бувних активах без закріплення в держвласності тих чи

інших її частин [12—14].

Сьогодні влада нарешті визначилася з розподілом

активів за категоріями. Про це свідчить поява списку

шахт, що підлягають передачі в концесію та шахт для

приватизації. З огляду на регіональні особливості та

різний ступінь привабливості шахт, універсального

рішення, скоріше за все, знайти не вдасться, і для кож)

ної шахти або групи шахт і збагачувальних фабрик по)

трібно розробляти індивідуальний, найбільш ефектив)

ний метод управління. Незаперечним залишається лише

факт, що процес приватизації чи концесійної передачі

вугільного підприємства повинен бути максимально про)

зорим та забезпечуватися повноцінним державним та

громадським контролем.

З перспективою появи приватного власника або ж

концесіонера, для вугільних підприємств, а також для

суспільства загалом, важливим питанням є дотримання

принципів соціальної відповідальності в управлінні.

Система відповідальності за стан підприємств галузі,

за кількість та якість їх продукції, за якість трудового

життя працівників, за досягнення показників гідної

праці, не застосовується через її слабку визначеність та

неефективність механізмів її контролю. При подальшо)

му опрацюванні та запровадженні механізмів відпові)

дальності доцільно розмежувати її на зовнішню та внут)

рішню. Зовнішня відповідальність виявляється перед

галуззю, регіоном та державою. Вона включає випуск

якісної вугільної продукції, конкурентоспроможної на

світових ринках; випуск вугільної продукції на потреби

вітчизняного виробництва та населення; сприяння еко)

номічному, соціальному процвітанню регіону; розвиток

оздоровчої та рекреаційної сфери; грамотне та дбай)

ливе природокористування [2, 10].

Внутрішня відповідальність управлінців перед пра)

цівниками за професійну компетентність; за ста)

більність роботи підприємства; за високу організацію
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виробництва та праці; за забезпечення безаварійної та

безпечної праці; за власний приклад відповідального

ставлення до ефективного функціонування та розвит)

ку виробництва; за високу та справедливу оплату праці;

за гарантії стабільної зайнятості; за високу якість тру)

дового життя; за впровадження інновацій та сприяння

інноваційній активності персоналу підприємства; за

створення умов високої виробничої та трудової дис)

ципліни; за своєчасне попередження трудових

конфліктів, а в разі їх виникнення — за їх конструк)

тивне подолання [10]. Внутрішня відповідальність пе)

ред діловими партнерами за кількість, якість, на)

дійність продукції; за своєчасне й точне виконання

прийнятих зобов'язань, умов договорів; за чесну кон)

куренцію, за дотримання етичних принципів; за вико)

нання термінових домовленостей із подальшим право)

вим їх оформленням. Внутрішня відповідальність пра)

цівників перед виробництвом за якісне, своєчасне та в

повному обсязі виконання професійних та службових

обов'язків; за дисциплінованість, сумлінність, ста)

ранність; за стан фізичного та психічного здоров'я; за

професійну мобільність, здатність до постійного на)

вчання, підвищення професійного рівня; за самороз)

виток, самоосвіту, самовдосконалення; за здатність

адаптуватися до виробничих умов та якісно виконува)

ти роботу; за професійну, правову, економічну та соц)

іальну грамотність [2, 10].

Для регулювання процесів формування цивілізова)

них ринкових відносин недостатньою вбачається на)

явність лише державних регуляторів, потрібні розвинені

ринкові інститути громадянського суспільства, а це, в

першу чергу, інститути соціальної взаємодії основних

суб'єктів ринкових відносин. Таким чином, корпоратив)

на соціальна політика вугільних підприємств повинна

грунтуватися на соціальній відповідальності вугільного

бізнесу, відповідальності керівників, власників, найма)

них працівників і спеціалістів при відповідному посиленні

системи мотивації їх роботи, роботи органів влади, що

представляють інтереси населення вуглепромислових

територій, інститутів громадянського суспільства та дер)

жавних органів влади і управління [16, 17].

В Україні склалася думка, що корпоративна соціаль)

на відповідальність — це цілком добровільна течія, яка

не регулюється законодавством та не повинна нав'язу)

ватись державою чи іншими інститутами. Але не мож)

ливо не погодитися з думками вчених, котрі наполяга)

ють, що рішення соціальних питань у межах регулятор)

них норм — це також частина КСВ [3]. У свою чергу,

для виділення дій компанії у понад установленій зако)

нодавством суспільно позитивній діяльності — доціль)
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Рис. 1. Стадії соціально відповідального управління на вугільних підприємствах України

Джерело: авторська розробка.
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но використовувати такий термін, як "соціальна актив)

ність підприємства". На думку автора, використання

цього терміну буде більш доцільним, оскільки "соціаль)

на відповідальність" асоціюється з іншими видами відпо)

відальності, які регламентовані законом та усталені в

суспільному розумінні. Таким чином, підприємства,

котрі здійснюють діяльність, яка у такий чи інший спосіб

стосується впливу на соціум — повинні розглядати свої

дії в рамках соціально відповідального управління. Вив)

чаючи поняття КСВ щодо вугільних підприємств, варто

розглянути ті складові соціально відповідального управ)

ління, які, на жаль, сьогодні є лише певними стадіями

становлення соціальної відповідальності на вугільних

підприємствах України. Автором виділено п'ять стадій

соціально відповідального управління (рис. 1), які відпо)

відають наявній ситуації у сфері вугільної промисловості

України.

Прикро зазначати, але більшість вугільних підпри)

ємств сьогодні не можуть вказати на відповідність ха)

рактеристикам навіть першої стадії соціально відпові)

дального управління підприємствами.

Відповідно до розглянутих положень, запропонова)

но визначення соціально відповідального управління

підприємствами як сукупності скоординованих органі)

заційно)економічних та інвестиційно)інноваційних за)

ходів впливу на підвищення ефективності діяльності

підприємства в межах її відповідності очікуванням зов)

нішнього соціального середовища та відповідальності

підприємства за кінцеві результати діяльності перед за)

цікавленими сторонами.

Якщо держава та суспільство зацікавлені в зрос)

танні соціальної та економічної стабільності країни,

збільшенні ефективності політики соціальних програм,

то підприємства завжди були і будуть зацікавлені в от)

римані прибутку та підвищенні економічної результатив)

ності своєї діяльності.

Одним з резервів підвищення ефективності вироб)

ництва є вдосконалення методів забезпечення безпеки

праці, адже саме її низький рівень провокує захворю)

ваність працівників, травматизм, смертність, які визна)

чають істотну частину непродуктивних втрат робочого

часу, а боротьба з ними, крім гуманістичного спряму)

вання, має чітко виражений економічний аспект [2, 7].

Переймаючи міжнародний досвід побудови систе)

ми безпеки праці і охорони здоров'я, важливим питан)

ням є ратифікація Україною міжнародних конвенцій з

цього питання та приєднання до Глобального договору

ООН (ГД). На жаль, серед вугільних підприємств до ГД

приєдналася лише компанія ДТЕК. Основними ж пріо)

ритетами положень ГД з промислової безпеки, охоро)

ни праці та гірничого нагляду є забезпечення контролю

у сфері безпеки праці, підвищення рівня охорони праці

на вугільних підприємствх як найбільш травмонебезпеч)

них, удосконалення системи управління безпекою праці

на регіональному рівні, забезпечення фінансування

профілактичних заходів з охорони та гігієни праці, підви)

щення економічної зацікавленості та відповідальності

суб'єктів господарювання щодо створення безпечних та

здорових умов праці, покращення системи навчання з

питань безпеки праці.

Інвестиції у сферу безпеки праці вугільних під)

приємств України подано у таблиці 1. За 12 місяців 2012

р. вугільними підприємствами отримані бюджетні кош)

ти на суму 125 000 тис. грн., згідно з програмою "Охо)

рона праці та підвищення техніки безпеки на вугледо)

бувних підприємствах", використано 40455,3 тис. грн.

За 12 місяців 2012 року вугільними підприємствами, які

входять до сфери управління Міненерговугілля отрима)

но від реалізації вугільної продукції 10496207,8 тис. грн.

На виконання заходів Комплексної Програми підвищен)

ня безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних

підприємствах за 12 місяців 2012 року планувалось вит)

ратити 543002,9 тис. грн., фактично витрачено 336524,9

тис. грн., що складає 62,0% від запланованого. Відсо)

ток відрахування коштів на виконання заходів Комплек)

сної Програми за 12 місяців 2012 року від реалізації ву)

гільної продукції становить 2,9 % (2,11% в 2011 р.) та

від фонду оплати праці за попередній рік — 3,6 %.

Якщо звернутися до поняття "безпека праці", то до

сьогодні не існує єдиного термінологічно повного виз)

начення як на науковому, так і на законодавчому рівні.

Часто поняття безпеки праці ототожнюють з поняттями

"промислова безпека", "безпека в промисловості", "охо)

рона праці", "безпека життєдіяльності". Хоча саме по)

няття "безпека праці" використовується в законодавчих

актах рідше за інші визначення, але, на думку автора,

саме "безпека праці" є найбільш повним для розуміння

з точки зору комплексності проблем забезпечення без)

печних умов праці на підприємствах вугільної промис)

ловості. Адже на разі термін "промислова безпека"

охоплює проблематику забезпечення безпеки виключ)

но промислового характеру, але об'єкти впливу від про)

мислово)небезпечної або нестабільної діяльності є як

окремі індивіди, так і суспільство в цілому. А це дає змо)

гу стверджувати, що порушується питання суспільної і

навіть національної безпеки, яке значно ширше за по)

няття "промисловість". Отже, в такому випадку є сенс

говорити про безпеку праці на підприємствах з позицій

 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 
( ) 

 
,  

 . .: 
322106,87 218570,16 311577,08 438349,02 376980,2 489416,72 

, 
  

  
2,5 1,79 2,08 2,5 3,3 3,8 

,   
   

  
3,4 2,59 4,3 4,71 3,38 4,7 

 , 
. .: 131131,02 10 654,95 0 64 467,52 40 455,3 115656,4 

 , 
. . 453237,89 229225,11 311577,08 502816,54 417435,5 605073,1 

Таблиця 1. Інвестиції в безпеку праці вугільних підприємств України

Джерело: складено на основі даних Міненерговугілля.
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системного підходу, що поперед)

ньо визначатиме діяльність

підприємства в суспільному сере)

довищі [2, 7, 9, 15].

Охорона праці — система

правових, соціально)економіч)

них, організаційно)технічних, са)

нітарно)гігієнічних заходів, спря)

мованих на створення безпечних

для здоров'я працівників умов

праці.

Праця, за енциклопедичним

визначенням, це доцільна

діяльність людини, спрямована

на видозміну і пристосування

предметів природи для задово)

лення її потреб, а процес праці

включає власне працю, а також її

предмети і засоби.

В умовах сучасного вироб)

ництва, як правило, складної імо)

вірнісної системи, забезпечення

безпеки праці є сферою людсь)

кої діяльності, цілісною систе)

мою знань про людину, суспіль)

ство, виробничі відносини, мето)

ди і засоби захисту людини від

впливу небезпечних і шкідливих

виробничих чинників, що має свою логіку [2, 7, 9].

Використання функціонального підходу при вив)

ченні умов забезпечення безпеки праці вугільних

підприємств дозволяє виокремити цілі кожної функціо)

нальної сфери безпеки праці підприємства. Треба також

враховувати, що складові забезпечення безпеки праці

у своєму взаємозв'язку несуть супутній синергетичний

ефект. Інтереси забезпечення безпеки праці на вугіль)

них підприємствах мають бути домінуючим критерієм

вибору та розробки системи цілей та заходів діяльності

підприємства.

Безпека праці — система компонент безпеки праці,

що у своєму взаємозв'язку несуть синергетичний ефект

у забезпеченні сфери виробництва раціональною, со)

ціально відповідальною взаємодією людей, технічних

засобів, навколишнього середовища та спрямовані на

зменшення собівартості видобутку вугілля, підвищення

інвестиційної привабливості підприємства, покращення

рівня якості життя персоналу і суспільства.

При розгляді діяльності вугільного підприємства за

окремими функціональними підсистемами, а також вра)

ховуючи підсистеми, які сформовані в результаті взає)

модії з інституційним оточенням, можна визначити фун)

кціональні компоненти безпеки праці вугільного під)

приємства (рис. 2).

Інноваційна компонента спрямована на збережен)

ня та зростання нематеріальних активів підприємства,

їх захист, інтегрування інтелектуального потенціалу в ос)

новну діяльність, збільшення кількості об'єктів інтелек)

туальної власності, зростання кількості впроваджених

інновацій у технологічний та управлінський процеси,

оперативне впровадження та використання новітніх тех)

нологій управління підприємством, що неодмінно позна)

читься на рівні безпеки праці на вугільних підприємствах.

Проблему забезпечення екологічної складової без)

пеки праці на підприємстві можна вирішити тільки че)

рез розробку і ретельне дотримання міжнародних норм

впливу на екологічну ситуацію на території діяльності

підприємства. Особливо актуальною екологічна скла)

дова є для вугільних підприємств, котрі, враховуючи за)

старілість виробничо)технологічного процесу, є основ)

ними забруднювачами навколишнього середовища. В

екологічній політиці простежується ще й велика со)

ціальна значущість, оскільки навколишнє середовище —

це єдина система, елементом якої є людина.

Кожний із заходів щодо забезпечення безпеки праці

підприємства вимагатиме надходжень інвестиційних ре)

сурсів (інвестиційна компонента) як за рахунок власних

джерел фінансування, так і залучених або кредитних,

та й розвиток підприємства пов'язаний багато в чому з

інвестиційними ресурсами.

Визначити стан та рівень загроз неможливо без

відповідної інформаційної компоненти. Тому процес

своєчасного, необхідного та достовірного інформацій)

ного забезпечення є важливим для забезпечення належ)

ного рівня безпеки праці на підприємстві.

Серед функціональних складових безпеки праці

підприємства економічна компонента вважається про)

відною й однією з вирішальних, оскільки за ринкових

умов економічна ефективність є стрижнем будь)якої си)

стеми господарювання. Також до цього треба додати,

що часто в багатьох інформаційно)наукових публікаці)

ях безпеку підприємства ототожнюють з економічною

безпекою.

Фінансова складова безпеки праці підприємства ха)

рактеризує захищеність підприємства та працівників

підприємства від негативних дестабілізуючих чинників.

Орієнтиром для фінансової складової безпеки праці має

стати такий стан функціонування підприємства, який

забезпечує фінансову незалежність, стійкість, платос)

проможність підприємства в питаннях безпеки праці;

забезпечує адаптивність, гнучкість та оперативність

прийняття рішень у фінансовій сфері; постійне та належ)

не фінансове забезпечення працівників підприємства.

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Складові компоненти безпеки праці вугільних підприємств
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Виробничо)технологічна складова безпеки праці

підприємства передбачає створення умов для ритмічно)

го безперебійного процесу на усіх стадіях виробничого

процесу. Суттєву роль у цій площині відіграє організа)

ція процесу виробництва, яка повинна відповідати впро)

вадженій технології, яка, в свою чергу, має відповідати

рівню технічної озброєності в новітніх умовах господа)

рювання. Також потрібно приділяти значну увагу логі)

стичним процесам, що відбуваються на підприємстві,

контролювати своєчасне та в повному обсязі надход)

ження вхідних матеріальних ресурсів, формувати стра)

хові та технологічні резерви, тим самим створюючи умо)

ви забезпечення ритмічності виробничої діяльності.

Щодо великих промислових підприємств, то ця компо)

нента безпеки праці дуже важлива, оскільки саме тех)

нологічний процес, рівень технічної оснащеності, засо)

би виробництва є значними конкурентоздатними пере)

вагами. Однією з величезних проблем, яка виникла на

вугільних підприємствах без винятку, стали зношеність

засобів виробництва та застарілість технологій, що у

свою чергу призвели до нерентабельності вугільної про)

дукції та високого рівня травматизму на підприємствах

галузі. Тому реалізація інтересів виробничо)технологі)

чної складової безпеки праці на підприємствах хоча і є

витратним процесом, але повинна бути пріоритетною.

Оскільки виробнича складова є базисом у діяльності

підприємств, то недостатня реалізація інтересів цієї

складової прямо чи опосередковано спричинить виник)

нення загроз виробництву і відповідно праці.

Належний рівень безпеки праці у великій мірі зале)

жить від кадрового складу, їхнього інтелекту та профе)

сіоналізму. Забезпечення кадрової складової безпеки

праці охоплює взаємопов'язані і водночас самостійні на)

прями діяльності того чи іншого суб'єкта господарюван)

ня, що зорієнтований на роботу з персоналом під)

приємства, на підвищення ефективності діяльності всіх

категорій персоналу. Забезпечення цієї складової без)

пеки праці підприємства має за мету збереження стра)

тегічно важливої ланки персоналу, тобто заохочення з

метою продовження трудових відносин тощо. У цій

сфері можуть виникнути такі інтереси, як зменшення

плинності кадрів; збільшення доходів керівного складу

і вкладників (або власників) підприємства; покращення

освітньо)професійного рівня співробітників, особливо

апарату управління; моральний та фізичний захист

кадрів; створення корпоративної згуртованості та відда)

ності працівників корпоративним інтересам; наближен)

ня до ситуації позитивної ідентифікації робітника з

підприємством; недопущення відтоку висококваліфіко)

ваних спеціалістів, працівників, що мають допуск до кон)

фіденційної комерційної інформації, що є генератора)

ми ідей, та, навпаки, залучення цієї категорії співробіт)

ників з інших підприємств)конкурентів, залучення кра)

щих молодих спеціалістів із навчальним фокусуванням

на діяльність підприємства; залучення кадрів, що отри)

мали досвід роботи на іншому підприємстві схожої спе)

цифіки діяльності.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, представлені результати досліджень вирі)

шують актуальне науково)практичне завдання щодо

визначення сучасних концепт забезпечення інвестицій)

ної привабливості вугільних підприємств на засадах со)

ціальної відповідальності. В умовах нестабільного зов)

нішнього середовища важливим є використання управ)

лінських рішень в контексті відповідності принципам

соціальної відповідальності. На основі цього було сфор)

мовано пріоритетні напрями та інструменти управління

соціальною відповідальністю з метою забезпечення

інвестиційної привабливості вугільних підприємств на за)

садах розвитку сумлінних ділових практик у сфері без)

пеки праці, відповідального ставлення до навколишнь)

ого середовища та ін. Одночасно ці заходи сприятимуть

мінімізації економічних, соціальних та екологічних ри)

зиків діяльності вугільних підприємств. З метою підви)

щення інвестиційної привабливості вугільних підпри)

ємств визначено необхідність проведення змін на дер)

жавному рівні, а саме: перебудовувати систему держав)

ного управління промисловою політикою, сформувати

дієву системи стимулів до інвестування в інноваційну

діяльність, сприяти залученню вітчизняних та зарубіж)

них інвестиційних ресурсів. Розвиваючи положення

теоретичного базису соціально відповідального управ)

ління ідентифіковано інвестиційні детермінанти забезпе)

чення привабливості вугільних підприємств. Визначено,

що одним з резервів підвищення економічної ефектив)

ності виробництва є вдосконалення методів забезпечен)

ня безпеки праці. Адже саме низький рівень безпеки

праці провокує травматизм, смертність, захворюваність

працівників, що визначає істотну частину непродуктив)

них втрат робочого часу, а боротьба з ними, крім гума)

ністичного спрямування, має чітко виражений економі)

чний аспект. Використання функціонального підходу

при вивченні умов забезпечення безпеки праці на ву)

гільних підприємствах дозволяє виокремити цілі кож)

ної функціональної сфери безпеки праці. Це дало змо)

гу обгрунтувати та запропонувати компонентну струк)

туру безпеки праці, що визначається спрямованістю на

зменшення собівартості видобутку вугілля, покращен)

ня рівня якості життя персоналу та підвищення інвести)

ційної привабливості вугільних підприємств. Подальші

наукові розробки проводитимуться у напрямі науково)

методичного забезпечення підвищення інвестиційної

привабливості вугільних підприємств в рамках держав)

но)приватного партнерства.
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