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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
систематизації – при дослідженні чинників, що визначають узгодженість дій гірничого
підприємства, різних гілок влади та місцевої громади щодо вирішення проблем радіаційного
та соціального захисту населення; критичного аналізу та наукового узагальнення – для
визначення науково-практичних засад створення соціально відповідального бізнессередовища містоутворюючого підприємства.
Результати. Доведено необхідність використання засад соціальної відповідальності та
можливостей містоутворюючого гірничодобувного підприємства, різних гілок влади та
місцевої громади щодо вирішення проблем радіаційного та соціального захисту населення в
регіоні, де здійснюється видобуток й переробка уранової сировини.
Встановлено, що за умов надзвичайно звуженого місцевого ринку праці правила
ведення бізнесу містоутворюючого підприємства необхідно формувати як соціально
орієнтовані і відповідальні перед власним персоналом, а також перед місцевою громадою.
Визначено, що розробка та обґрунтоване впровадження стратегії корпоративної
соціальної відповідальності на містоутворюючому гірничодобувному підприємстві має
передбачати інтегровану в усі бізнес-процеси системну діяльність.
Новизна. Узагальнено науково-практичні засади створення соціально відповідального
бізнес-середовища містоутворюючого підприємства та обґрунтовано шляхи узгодженості дій
підприємства, різних гілок влади та місцевої громади щодо вирішення проблем радіаційного
та соціального захисту населення в регіоні видобутку й переробки уранової сировини.
Практична значущість. Запропоновано шляхи узгодження інтересів сторін
соціального діалогу, тобто містоутворюючого підприємства, влади та громади, стосовно
соціального та радіаційного захисту населення у техногенно-навантаженому
гірничодобувному регіоні.

Ключові слова: містоутворююче гірниче підприємство, державні та місцеві органи
влади, радіаційний і соціальний захист населення, соціально відповідальне бізнессередовище, територіальна громада.
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