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У статті розглядається система індикаторів соціально-екологічної відповідальності    
підприємств теплоенергетики. Запроповано підхід до визначення інтегрального індексу   
оцінки можливостей підприємств теплоенергетики до запровадження програм соціально-
екологічної відповідальності через узагальнення трьох блоків показників: інвестиційного по-
тенціалу підприємства, трудового потенціалу та якісного індексу соціально-екологічної ак-
тивності підприємства теплоенергетики. 
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ційний потенціал, трудовий потенціал, кількісні та якісні показники оцінки соціально-
екологічної відповідальності  підприємства, підприємство теплоенергетики. 

Постановка проблеми. Сучасний стан 
розвитку економіки України відзначається 
загостренням екологічних проблем, які ви-
никають внаслідок безвідповідальної діяль-
ності підприємств, що прагнуть до максимі-
зації прибутків без огляду на негативні для 
довкілля зовнішні ефекти свого функціону-

вання. Незважаючи на те, що останнім ча-
сом науковцями і урядом приділяється    
значна увага необхідності реалізації програм 
і заходів щодо забезпечення соціально-
екологічної відповідальності на підприєм-
ствах, в реаліях сьогодення ситуація карди-
нально не змінюється на краще. І однією з 
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вагомих причин такого стану є невиріше-
ність питань відносно оцінки реальних мож-
ливостей конкретного підприємства запро-
ваджувати такі програми на практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Основи оцінювання рівня соціально-
екологічної відповідальності підприємств 
було створено такими основними міжнарод-
ними ініціативами та стандартами, як  Гло-
бальна ініціатива з надання звітності (GRI), 
EFQM Business Excellence Model,  
AccountAbility (AA1000), ISO 14000, SA 
8000 [1, 2, 9, 11, 15, 16]. Базові принципи 
соціально-відповідальної діяльності підпри-
ємства закладені Глобальним Договором 
ООН та міжнародним стандартом з корпо-
ративної соціальної відповідальності ISО 
26000 [17]. 

Спираючись на ці нормативні доку-
менти, а також практичний досвід функціо-
нування підприємств, вітчизняні та зарубіж-
ні вчені продовжують пошук підходів до 
кількісної та якісної оцінки рівня соціальної 
відповідальності бізнесу, в тому числі її 
екологічної складової. 

Зокрема, Євтушенко В. А. здійснює 
детальний аналіз підходів до оцінки корпо-
ративної соціальної відповідальності і наго-
лошує, що для її всебічної оцінки необхідно 
поєднувати якісні та кількісні методи оці-
нювання [7]. Черних О. В. пропонує набір 
показників для кількісного та якісного оці-
нювання індексу внутрішньої та зовнішньої 
соціальної відповідальності підприємства та 
індексу соціальної активності [14]. Автор 
створює інтегральний показник рівня соці-
альної відповідальності підприємства і до-
водить,  що частка екологічної складової в 
запропонованій методиці залишається не-
значною і визначається такими показника-
ми, як екологічний моніторинг результатів 
виробничої діяльності, програми з охорони 
навколишнього середовища та ресурсозбе-
реження, участь у міжнародних екологічних 
ініціативах, застосування міжнародних еко-
логічних стандартів якості продукції. 

У контексті вирішення зазначених 
проблем Березіна О. Ю. пропонує в індексі 
соціальної відповідальності враховувати дві 
основні складові: «корпоративне громадян-
ство» (сплата податків, інвестиції), а також 
благодійність та соціальне інвестування. 

При цьому автор враховує екологічну скла-
дову лише опосередковано через охорону 
здоров’я та охорону праці [1]. 

Товма Н. А. пропонує оцінювати кор-
поративну соціальну відповідальність за до-
помогою показника інтегральної ефектив-
ності соціальної програми, який враховує як 
кількісні, так і якісні індикатори. При цьому 
автор пропонує до складу інтегрального по-
казника включити такі кількісні параметри, 
як зростання заробітної плати, плинність 
кадрів, прийом молодих спеціалістів тощо. 
Серед якісних індикаторів дослідник виді-
ляє наявність колективного договору,    
оформлення соціального звіту тощо [13]. 

Кричевський Н. А. та Гончаров С. Ф. 
пропонують із всієї сукупності кількісних 
показників застосовувати індикатори корпо-
ративної соціальної відповідальності перед 
працівниками, суспільством, а також показ-
ники екологічної відповідальності. До якіс-
них індикаторів зазначені вчені, як в і попе-
редній методиці, відносять наявність на під-
приємстві колективного договору, складан-
ня соціальних звітів тощо [8]. 

Підхід до оцінки індексу соціальних 
інвестицій, запропонований Асоціацією ме-
неджерів [4, 5], на нашу думку, може бути 
модифікований, розширений та адаптований 
для аналізу потенціалу підприємств тепло-
енергетики до запровадження програм соці-
ально-екологічної відповідальності (СЕВ). 
При цьому автори пропонують застосовува-
ти три основні кількісні індекси: 

1) індекс питомих соціальних інвести-
цій, що характеризує суму соціальних інвес-
тицій в розрахунку на одного робітника; 

2) частку соціальних інвестицій в су-
марному обсязі продажів; 

3) частку соціальних інвестицій в су-
марному обсязі прибутку до оподаткування 
[2, 4, 5]. 

Проведений аналіз існуючих підходів  
щодо оцінювання соціально-екологічної  
відповідальності бізнесу загалом, і підпри-
ємств теплоенергетики, зокрема, демон-
струє, що наразі відсутня єдина методика 
оцінки. При цьому  існуючі методики або 
взагалі не враховують екологічну складову 
діяльності підприємства, його вплив на нав-
колишнє середовище та запровадження про-
грам  соціально-екологічної  відповідальнос-
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ті, або ж оперують показниками, які мають 
обмежені можливості  повною мірою оціни-
ти екологічний фактор. Наприклад, у деяких 
методиках застосовується чи не єдиний еко-
логічний показник – витрати на природоо-
хоронну діяльність по відношенню до при-
бутку. Відповідно, виникає необхідність 
введення додаткових показників до моделі 
оцінювання можливостей підприємств теп-
лоенергетики до запровадження програм 
соціально-екологічної відповідальності. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є визначення системи індикато-
рів для оцінки можливостей підприємств 
теплоенергетики до запровадження програм 
соціально-екологічної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Для вирішення проблеми комплекс-
ного оцінювання соціально-екологічної від-
повідальності  та  виявлення реальних мож-
ливостей підприємств теплоенергетики до 
запровадження відповідних програм постає 
необхідність у розробці інтегрального індек-
су. Такий показник має бути сконструйова-
ний з фінансових  та нефінансових індика-
торів, які відображають різні аспекти соці-
ально-екологічної відповідальності підпри-
ємства і можуть бути згруповані за наступ-
ними блоками. 

На наше переконання, перший блок 
показників відображає інвестиційний потен-
ціал підприємства теплоенергетики. Інвес-
тиційний потенціал підприємства розгляда-
ємо як можливість вкладення коштів у мате-
ріально-речовинні й власні фактори вироб-
ництва для забезпечення умов нормального 
процесу відтворення на підприємстві, одер-
жання очікуваного прибутку [6]. Це фінан-
сові та інвестиційні ресурси, що дозволяють 
підприємству здійснювати інвестиційну ді-
яльність, спрямовану на забезпечення ефек-
тивної та стабільної господарської діяльнос-
ті  [10]. 

До інвестиційного потенціалу відно-
симо наступні кількісні показники інвести-
цій в програми та заходи соціально-
екологічної відповідальності підприємств 
теплоенергетики: 

1) частка інвестицій в програми соці-
ально-екологічної відповідальності в обсязі 
виробленої електроенергії: 

 

          (1) 
де  – частка інвестицій в програми 
соціально-екологічної відповідальності в 
обсязі виробленої на підприємстві електро-
енергії в періоді t; 

 – інвестиції в природоохоронні за-
ходи в періоді t, в т.ч. в енергоефективні за-
ходи, гр. од.; 

 – інвестиції в соціальний капітал в 
періоді t, в т.ч. в освіту працівників щодо 
сталого розвитку, енергоефективності та со-
ціально-екологічної відповідальності, гр. 
од.; 

 – інвестиції в проекти соціального 
партнерства в періоді t, гр. од.; 

 – інвестиції в охорону праці та 
промислову безпеку, гр.од. 

 – обсяг виробленої електроенергії 
підприємством теплоенергетики в періоді t, 
кВт/год. 

2) частка прибутку в кіловаті виробле-
ної електроенергії ( ): 

                                          (2) 
де  – чистий прибуток підприємства в пе-
ріоді t, гр. од.; 

 – обсяг виробленої електроенергії 
підприємством теплоенергетики в періоді t, 
кВт/год. 
3) частка витрат на програми соціально-
екологічної відповідальності в загально-
виробничих витратах підприємства тепло-
енергетики: 

       (3) 
де  – частка витрат на програми со-
ціально-екологічної відповідальності в за-
гально-виробничих витратах підприємства 
теплоенергетики в періоді t; 

 – загально-виробничі витрати під-
приємства теплоенергетики в періоді t, гр. 
од. 
4) частка витрат на програми соціально-
екологічної відповідальності, що прихо-
диться на 1 гр.од. попередженого збитку на-
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вколишньому середовищу: 

   (4) 
де  – частка витрат на програми соці-
ально-екологічної відповідальності, що при-
ходиться на 1 гр.од. попередженого збитку 
навколишньому середовищу в періоді t,, %; 

 – попереджений збиток навколиш-
ньому середовищу від виробничої діяльнос-
ті підприємства теплоенергетики в періоді t, 
гр. од. 

Окрім показників фінансової спро-
можності підприємства до запровадження 
програм соціально-екологічної відповідаль-
ності, з метою визначення потенціалу під-
приємства до запровадження таких програм 
вважаємо за доцільне додаткове застосуван-
ня низки показників, що характеризують  
кадровий потенціал підприємства. 

Другий блок показників відображає 
трудовий потенціал підприємства. Вважає-
мо, що підвищення кваліфікації працівників, 
проведення відповідних освітніх заходів є 
необхідним з метою підвищення рівня усві-
домлення працівниками важливості запро-
вадження програм соціально-екологічної 
відповідальності на підприємстві. До даного 
блоку увійшли наступні показники: 
1) частка інвестицій в соціальний капітал в 
розрахунку на одного працівника: 

                                     (5) 
де  – частка інвестицій в соціальний ка-
пітал в розрахунок на одного працівника в 
періоді t, %; 

 – середньоспискова чисельність пра-
цівників підприємства теплоенергетики в 
періоді t, чол. 

2) коефіцієнт зростання освітнього рівня 

працівників ( ), %: 

                                  (6) 

де  – кількість працівників, які підви-
щили свій освітній рівень в періоді t,  
чол.; 

 – середньоспискова чисельність праців-
ників підприємства теплоенергетики в пері-
оді t, чол. 

3) коефіцієнт виробничого травматизму 
( ), %: 

                  (7) 
де – кількість нещасних випадків на 

виробництві в періоді t, од.; 
– кількість нещасних випадків на 

виробництві в попередньому періоді (t-1), 
од.; 

 – середньоспискова чисельність пра-
цівників підприємства теплоенергетики в 
періоді t, чол.; 

  – середньоспискова чисельність 
працівників підприємства теплоенергетики 
в періоді (t-1), чол. 

Крім зазначених кількісних показників 
вважаємо за доцільне застосування якісного 
показника, який би продемонстрував наяв-
ність або відсутність відповідної офіційної 
документації (нефінансової звітності, стра-
тегії соціально-екологічної відповідальності 
тощо) на підприємстві. Пропонуємо засто-
совувати якісний індекс соціально-
екологічної активності підприємства тепло-
енергетики ( ), %: 

             (8) 
де  – булева змінна, яка приймає значення 
«1», коли i-а ознака має місце на підприєм-
стві теплоенергетики; дорівнює «0», коли i-а 
ознака відсутня; 

 - кількість ознак, за якими оцінюється 
діяльність з соціально-екологічної відпові-
дальності на підприємстві теплоенергетики, 
од. 

До  будемо відносити наступні 
змінні: 

– наявність нефінансової звітності під-
приємства (звіт зі сталого розвитку, інтегро-
ваний звіт тощо); 

– запровадження підприємством теп-
лоенергетики програми соціально-
екологічної відповідальності на постійній 
основі; 

– наявність стратегії соціально-
екологічної відповідальності на підприєм-
стві теплоенергетики; 

– наявність в офіційній документації 
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підприємства теплоенергетики згадування 
принципів соціально-екологічної відпові-
дальності та/або сталого розвитку; 

– участь у міжнародних, загальнонаці-
ональних чи регіональних програмах роз-
витку територій, пов’язаних з соціально-
екологічною відповідальністю. 

Зазначений індекс являє собою третій 
блок показників, які можуть бути згруповані 
в інтегральний індекс можливостей підпри-
ємств теплоенергетики до запровадження 
програм соціально-екологічної відповідаль-
ності (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм конструювання ІМПТ   

Для формування інтегрального індексу 
можливостей підприємств теплоенергетики 
до запровадження програм соціально-
екологічної відповідальності (ІМПТ) пропо-
нуємо застосувати наступний підхід до уза-
гальнення показників. 

На першому етапі відбувається збір 
статичних даних за переліком показників. 
При цьому вихідні статистичні показники 
беруться із наявних статистичних джерел 
або безпосередньо на підприємстві. 

На другому етапі – узагальнення      
показників за блоками з визначенням ваго-
вих коефіцієнтів кожного показника. Уза-
гальнення відбувається за наступними бло-
ками: 

1) інвестиційний потенціал підприємс-
тва; 

2) трудовий потенціал підприємства; 
3) якісний індекс соціально-

екологічної активності підприємства тепло-
енергетики. 

На цьому етапі, відповідно, постає не-
обхідність нормалізації показників по кож-
ному з блоків. Для обчислення нормалізова-
них значень показників-дестимуляторів за-
стосовується наступна формула: 

                           (9) 

де  – нормалізоване значення j-го по-
казника-дестимулятора для i-го року; 

xij – значення j-го показника для i-го 

4 етап 

3 етап 

2 етап 

1 етап 

Інтегральний індекс можливостей підприємств теплое-
нергетики до запровадження програм СЕВ 

 

Інвестиційний  
потенціал 

Трудовий  
потенціал 

Якісний індекс соціально-
екологічної активності підприємства 

теплоенергетики 

Часткові показники 

1) частка інвестицій в програми 
соціально-екологічної відповіда-
льності в обсязі виробленої елект-
роенергії; 
2) частка прибутку в кіловаті ви-
робленої електроенергії; 
3) частка витрат на програми соці-
ально-екологічної відповідальності 
в загально-виробничих витратах 
підприємства теплоенергетики; 
4) частка витрат на програми соці-
ально-екологічної відповідальнос-
ті, що приходиться на 1 гр.од. 
попередженого збитку навколиш-
ньому середовищу 

1) частка інвестицій 
в соціальний капі-
тал в розрахунку на 
одного працівника; 
2) коефіцієнт зрос-
тання освітнього 
рівня працівників; 
3) коефіцієнт виро-
бничого травматиз-
му 

1) наявність нефінансової звітності підприємства 
(звіт зі сталого розвитку, інтегрований звіт тощо); 
2) запровадження підприємством тепло-
енергетики програми соціально-екологічної від-
повідальності на постійній основі; 
3) наявність стратегії соціально-екологічної від-
повідальності на підприємстві теплоенергетики; 
4) наявність в офіційній документації підприємс-
тва теплоенергетики згадування принципів соціа-
льно-екологічної відповідальності та/або сталого 
розвитку; 
5) участь у міжнародних, загальнонаціональних 
чи регіональних програмах розвитку територій, 
пов’язаних з соціально-екологічною відповідаль-
ністю. 

Вихідні статистичні показники: кількісні та якісні 

Інтегральні індикатори  за блоками 
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року; 
min (xj) – мінімальне значення j-го по-

казника; 
max (xj) – максимальне значення j-го 

показника; 
i = 1-n – порядковий номер року [3]. 

Для обчислення нормалізованих зна-
чень показників-стимуляторів, застосову-
ється, відповідно, така формула: 

                  (10) 

 – нормалізоване значення j-го показни-
ка-стимулятора для i-го року [3].  
При цьому нормалізовані показники прий-
мають значення від 0 до 1. 

На третьому етапі відбувається уза-
гальнення показників за трьома блоками. 

Розрахунок інтегральних показників ( jІ ),  
які характеризують окремі аспекти можли-
востей підприємства до запровадження про-
грам соціально-екологічної відповідальнос-
ті, здійснюється за формулою: 





n

i
j

n
ijj wxІ

1
,                    (11) 

де  n
ijx – нормалізоване значення  j-го показ-

ника для і-го року; 
wj – вага, з якою j-ий показник врахову-

ється при обчисленні інтегрального показ-
ника [10]. 

n – кількість показників в j-му блоці. 
На четвертому (заключному) етапі від-

бувається конструювання інтегрального ін-
дексу можливостей підприємств теплоенер-
гетики до запровадження програм соціаль-
но-екологічної відповідальності. Даний ін-
декс розраховується, виходячи з інтеграль-
них показників окремих його аспектів, і є 
усередненою оцінкою інтегральних індика-
торів за трьома основними  блоками показ-
ників, які демонструють інвестиційний по-
тенціал, трудовий потенціал та якісні оцінку 
соціально-екологічної активності підприєм-
ства. 









 



3

1
3

1
i

jМПТ II
 

(12) 

де  IМПТ – інтегральний індекс можливостей 
підприємства до запровадження програм со-
ціально-екологічної відповідальності; 

Іj – інтегральний показник окремих ас-

пектів (блоків показників) можливостей   
підприємства до запровадження програм со-
ціально-екологічної відповідальності [12]. 

Таким чином, запропонований показ-
ник дозволяє  в динаміці  оцінити діяльність 
підприємства в напряму розвитку його соці-
ально-екологічної відповідальності. 

Висновки. Система індикаторів соціа-
льно-екологічної відповідальності підпри-
ємств теплоенергетики не є на сьогоднішній 
день досконалою оскільки не враховує пов-
ною мірою потенціальні можливості 
суб’єкта   господарювання реалізовувати 
соціально-екологічну відповідальність. 

 Автором розроблено підхід до визна-
чення інтегрального індексу оцінки можли-
востей підприємств теплоенергетики до за-
провадження програм соціально-екологічної 
відповідальності через узагальнення трьох 
блоків показників: інвестиційного та трудо-
вого потенціалів підприємства, якісного ін-
дексу соціально-екологічної активності під-
приємства теплоенергетики. 

Застосування запропонованого показ-
ника дозволить проаналізувати потенціал 
підприємства щодо запровадження програм 
соціально-екологічної відповідальності, що 
в подальшому може бути використано для 
вибору стратегії розвитку підприємства. 
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СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Д. О. Смоленников, Ассистент, Сумской государственный университет 

В статье рассматривается система индикаторов социально-экологической ответствен-
ности предприятий теплоэнергетики. Предложен подход к определению интегрального ин-
декса оценки возможностей предприятий теплоэнергетики к внедрению программ социаль-
но-экологической ответственности через обобщение трех блоков показателей: инвестицион-
ного потенциала предприятия, трудового потенциала и качественного индекса социально-
экологической активности предприятия теплоэнергетики. 

Ключевые слова: социально-экологическая ответственность, интегральный индекс, ин-
вестиционный потенциал, трудовой потенциал, количественные и качественные показатели 
оценки социально-экологической ответственности предприятия, предприятие теплоэнерге-
тики. 

SYSTEM OF INDICATORS FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
OF THERMAL-POWER PLANTS 

D. О. Smolennikov, Assistant, Sumy State University

The system of indicators for social and environmental responsibility of thermal-power plants 
is outlined. An approach to determine a general index to evaluate the capacity of thermal-power 
plant to implement social and environmental responsibility is proposed. A general index is com-
posed as a synthesis of three blocks of indicators: investment potential of enterprises, labor potential 
and qualitative index of social and environmental activity of thermal-power plant. 

Keywords: social and environmental responsibility, general index, investment potential, labor 
potential, quantitative and qualitative indicators of social and environmental responsibility of an 
enterprise, thermal-power plant. 
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