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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  використання  елементів

системного  підходу  для  визначення  соціально  відповідальної  реструктуризації  вугільних

підприємств;  методи  структурно-логічного  й  економічного  аналізу  –  для  обґрунтування

комплексної  оцінки  фінансово-економічного  і  технічного  стану  підприємств  з  метою  їх

підготовки до приватизації.

Результати. Виявлено, що для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність

підприємств  набуває  вагомого  значення.  Визначено,  що  головна  проблема  вугільної

промисловості полягає у відсутності інвестицій і запровадження комерційних принципів роботи

на більшості вугільних шахт. За таких умов тільки реструктуризація та впровадження принципу

самостійного  управління  власними  ресурсами  можуть  забезпечити  стабілізацію  та  розвиток

підприємств галузі.

Показано,  що  динаміка  розвитку вугільної  галузі  буде  залежати  від  успішності

відновлення  функціонування  вугільних  підприємств  на  основі  модернізації  технологічного

обладнання, кардинального реформування взаємовідносин на ринку вугільної продукції.

Визначено  доцільність  приватизації  підприємств  галузі  як  фактору  формування

передумов  для  розвитку  вугільної  промисловості  та  забезпечення   енергетичної  безпеки

держави.  Зміна  форми  власності  сприяє  підвищенню  конкурентоспроможності  вугілля  як

товарної  продукції  на  внутрішньому  і  зовнішньому  ринках,  так  і  поліпшенню  фінансово-

економічного стану вугледобувних підприємств.

Новизна. Показана  необхідність  та  можливість  поєднання  корпоративної  соціальної

відповідальності  та  реструктуризації  вугільних  підприємств  як  важливого  й  ефективного

інструмента управління вугільними підприємствами.

Практична  значущість.  Запропоновано  реструктуризацію  шахтного  фонду  шляхом

приватизації державної власності в Україні у якості основного напряму збереження потенціалу

галузі та підвищення рівня енергетичної безпеки України.

Ключові  слова: соціальна  відповідальність,  реструктуризація  вугільних  шахт,
приватизація, вугільні шахти, стратегія.
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