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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  таких

методів  як:  кількісний  та  якісний  аналіз  –  при  визначенні  наявних  можливостей

підприємства  теплоенергетики  для  запровадження  програм  соціально-екологічної

відповідальності, математичної статистики – при формуванні інтегрального індексу оцінки

таких можливостей.

Результати. Визначено  перелік  часткових  показників  для  виявлення  наявних  на

підприємстві  можливостей  до  запровадження  програм  соціально-екологічної

відповідальності.  Часткові  показники  узагальнено  за  трьома  блоками  індикаторів:

інвестиційний потенціал  підприємства,  трудовий потенціал  та  якісний індекс  соціально-

екологічної  активності  підприємства  теплоенергетики.  Запропоновано  інтегральний  індекс

можливостей  підприємств  теплоенергетики  до  запровадження  програм  соціально-

екологічної відповідальності.

Новизна. Окреслено  підхід  до  формування  інтегрального  індексу  оцінки

можливостей  підприємств  теплоенергетики  до  запровадження  програм  соціально-

екологічної відповідальності через узагальнення трьох блоків показників: інвестиційного

потенціалу підприємства,  трудового потенціалу та  якісного індексу  соціально-екологічної

активності підприємства теплоенергетики.

Практична  значущість.  Застосування  запропонованого  показника  надасть
можливість  проаналізувати  потенціал  підприємства  щодо  можливості  запровадження
програм соціально-екологічної відповідальності, що в подальшому може бути використано
для  вибору  стратегії  розвитку  підприємства. Ключові  слова: соціально-екологічна
відповідальність,  інтегральний  індекс,  інвестиційний  потенціал,  трудовий  потенціал,
кількісні  та  якісні  показники  оцінки  соціально-екологічної  відповідальності
підприємства, підприємство теплоенергетики.

Ключові  слова: соціально-екологічна  відповідальність,  інтегральний  індекс,
інвестиційний  потенціал,  трудовий  потенціал,  кількісні  та  якісні  показники  оцінки
соціально-екологічної відповідальності  підприємства, підприємство теплоенергетики.
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