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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Ряд міжнародних документів, зокрема 
Глобальний договір ООН, «Порядок денний розвитку після 2015 року», та дослі-
дження вітчизняних і зарубіжних учених визначають підвищення ролі відповіда-
льності бізнесу перед суспільством та майбутніми поколіннями як стратегічні 
пріоритети розвитку світової спільноти. При цьому важливим є розроблення ре-
ально діючої системи організаційно-економічного забезпечення соціальної від-
повідальності бізнесу. Досвід роботи успішних підприємств свідчить про іден-
тичність більшості організаційно-економічних механізмів реалізації заходів 
щодо соціальної та екологічної відповідальності бізнесу, тому доцільно розгля-
дати ці питання в комплексі та говорити про соціально-екологічну відповідаль-
ність підприємств (СЕВП). 

Взаємозв’язок соціальної та екологічної відповідальності бізнесу набуває 
особливого значення для підприємств теплоенергетики, оскільки вони є одними 
з найбільших забруднювачів довкілля та значущим фактором підвищення соціа-
льного напруження, каталізатором інфляційних процесів в економіці у цілому 
через зростання тарифів на тепло та електроенергію. 

Питання соціальної та екологічної відповідальності бізнесу досліджені в на-
укових   працях    зарубіжних  учених,  таких   як  С. Банержі,  А. Керролл,  
Н. Н. Крупіна, М. Портер, К. ван дер Лінде, Н. М. Пусенкова, Ф. Фігер,  Б. Харві, 
С. Шелтеггер, А. Шефер та ін. Досліджуваній проблематиці присвячені наукові 
праці  таких вітчизняних учених,  як  О.  Ф.  Балацький,  І.  К.  Бистряков, В. В. Де-
ргачова, С. І. Дорогунцов, А. Ю. Жулавський, Н. В. Караєва, Л. Г. Мельник, 
І. В. Недін, О. Ю. Попова, О. М. Теліженко, Ю. М. Хвесик, Є. В. Хлобистов та 
ін.  

 Водночас аналіз наукової літератури засвідчує необхідність подальшого 
дослідження питань, пов’язаних із визначенням сутності СЕВП, виявленням спе-
цифіки її прояву для підприємств теплоенергетики, розробленням методичних 
засад оцінювання рівня СЕВП та можливостей суб’єктів господарювання до її 
впровадження, формуванням системи організаційно-економічного забезпечення 
СЕВП з урахуванням узгодженості інтересів внутрішніх та зовнішніх стейкхол-
дерів, вибором стратегій її реалізації, оцінюванням впливу заходів СЕВП на ефе-
ктивність діяльності підприємств, місцеву громаду та регіон. Незавершеність те-
оретичних та науково-методичних положень щодо організаційно-економічного 
забезпечення впровадження СЕВП обумовлює актуальність дослідження, його 
мету, завдання та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика до-
слідження відповідає основним напрямам фундаментальних досліджень на 2014–
2018 рр., затвердженим Постановою Президії Національної академії наук України 
від 20.12.2013 р. № 179 (п. 3.1.16 «Економіка природокористування й охорони на-
вколишнього середовища»; п. 3.1.24 «Енергозбереження, диверсифікація джерел 
енергопостачання і енергонезалежність української економіки: економічні меха-
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нізми формування»; п. 3.1.25 «Природозбереження та раціональне природокорис-
тування»), Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 
року (Розпорядження КМУ від 17.10.2007 р. № 880-р), Енергетичній стратегії на 
період до 2030 року (Розпорядження КМУ від 24.07.2013 р. № 1071-р). 

Дисертаційна робота виконана відповідно до основних напрямів наукових 
досліджень Сумського державного університету, зокрема науково-дослідних 
тем: «Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних 
еколого-економічних систем» (номер д/р 0111U003564) – визначена роль СЕВП 
на шляху до сталого розвитку; «Теоретичні і методичні питання оцінки і прогно-
зування економічного потенціалу соціально-економічних систем» (номер 
д/р 0107U009203) – обґрунтовані  пропозиції щодо індикаторів оцінювання ене-
ргетичної безпеки; «Екологічно збалансований розвиток інвестиційного потен-
ціалу території» (номер д/р 0112U001299) – визначена екологічна складова соці-
ально-відповідального інвестування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдоскона-
лення теоретичних положень та науково-методичних підходів до формування си-
стеми організаційно-економічного забезпечення СЕВП. 

Реалізація мети обумовила вирішення таких завдань: 
- узагальнити існуючі наукові підходи до визначення соціальних та екологі-

чних аспектів відповідальності бізнесу та визначити сутність СЕВП, її роль та 
місце в забезпеченні сталого розвитку соціо-еколого-економічних систем; 

- на прикладі підприємств теплоенергетики України та інших країн світу об-
ґрунтувати економічні передумови впровадження СЕВП у цій галузі; 

- запропонувати науково-методичний підхід до оцінювання можливостей 
підприємств теплоенергетики щодо впровадження СЕВП;  

- розробити методичний інструментарій для оцінювання рівня СЕВП та 
здійснити його апробацію на прикладі європейських енергетичних компаній;  

- розвинути методичні засади вибору стратегії СЕВП; 
- удосконалити теоретичні засади формування системи організаційно-еконо-

мічного забезпечення СЕВП;  
- дослідити корпоративний та регіональний ефекти від упровадження заходів 

СЕВП;  
- визначити можливості застосування програмно-цільового підходу та між-

секторного партнерства у системі організаційно-економічного забезпечення 
СЕВП.  

Об'єктом дослідження є система організаційно-економічного забезпечення 
СЕВП теплоенергетики. 

Предметом дослідження є еколого-економічні відносини між територіаль-
ною громадою, місцевими органами влади, державою та суб’єктами господарю-
вання, що виникають у процесі впровадження СЕВП. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації склада-
ють фундаментальні положення економічної теорії, державного управління, еко-
номіки природокористування, стратегічного управління, теорії еколого-економі-
чного збитку, а також наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, присвячені 
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соціальним та екологічним аспектам відповідальності бізнесу.  

Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувались такі методи 
наукового дослідження: аналізу, синтезу та логічного узагальнення – при визна-
ченні сутності СЕВП; кореляційно-регресійного аналізу – під час дослідження 
взаємозв’язку між індексом СЕВП та гудвілом підприємств теплоенергетики; ме-
тод головних компонент – при визначенні індексу СЕВП теплоенергетики; метод 
детермінованого комплексного оцінювання – при визначенні інтегрального інде-
ксу можливостей до впровадження СЕВП; лінійну нормалізацію – під час зве-
дення до зіставного вигляду складових індексу СЕВП теплоенергетики та індексу 
можливостей до впровадження СЕВП; системного аналізу – під час дослідження 
взаємозв’язків в системі організаційно-економічного забезпечення СЕВП. Еконо-
міко-математичне моделювання здійснене з використанням програмних продук-
тів Microsoft Excel 2016 та Stata 13. 

Інформаційною та фактологічною базами дослідження є законодавчі та нор-
мативно-правові акти, офіційні дані підприємств теплоенергетики, результати до-
сліджень міжнародних організацій, наукові праці вітчизняних і зарубіжних уче-
них, вихідна інформація, зібрана та опрацьована особисто автором. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в удосконаленні існую-
чих та розробленні нових теоретичних положень і науково-методичних підходів 
до формування системи організаційно-економічного забезпечення СЕВП. 

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі: 
вперше: 
- запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання можливостей 

підприємств щодо впровадження СЕВП на основі узагальнювального індика-
тора, розрахованого як трикомпонентне інтегральне оцінювання фінансових та 
нефінансових характеристик інвестиційної спроможності підприємства до впро-
вадження СЕВП, трудового потенціалу та рівня соціально-екологічної активно-
сті підприємства, нормалізованих з урахуванням стимулювального або дестиму-
лювального впливів та зважених за допомогою методу експертних оцінок; 

удосконалено: 
- науково-методичні засади оцінювання рівня впровадження екологічних та 

соціальних ініціатив шляхом розроблення індексу СЕВП теплоенергетики як ін-
тегральної характеристики економічних, екологічних та соціальних показників, 
зважених за допомогою методу головних компонент та методу спільностей з ура-
хуванням емпірично оціненого впливу компаній-маркетмейкерів ринку електро-
енергії Європейського Союзу на довкілля та людину. Це дозволяє використову-
вати дані оцінювання при формуванні нефінансової звітності підприємств та при 
визначенні стратегії СЕВП; 

- методичний інструментарій для вибору стратегій СЕВП, який на відміну 
від існуючих, базується на багаторівневому матричному підході, що передбачає: 
визначення початкової стратегії, виходячи з поточного рівня СЕВП та можливо-
стей підприємства до активізації заходів СЕВП; коригування стратегії  з урахуван-
ням рівня соціально-екологічної безпеки регіону; визначення альтернативних по-
крокових траєкторій зміни стратегічної позиції в майбутньому при переході від 
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стратегій «виживання» під впливом стейкхолдерів через стратегії відповідності їх 
запитам до проактивної стратегії впровадження СЕВП; 

- теоретичні положення щодо формування системи організаційно-економіч-
ного забезпечення СЕВП, які відрізняються від існуючих циклічним характером 
взаємовигідного двобічного взаємозв’язку підприємства зі стейкхолдерами різ-
них рівнів ієрархії, формалізацією каналів прямого та опосередкованого їх взає-
много впливу, складових регіонального та корпоративного ефектів від упрова-
дження програм та заходів СЕВП, визначенням джерел фінансування та мотива-
ційних механізмів їх забезпечення;  

дістали подальшого розвитку: 
- категоріально-понятійний апарат теорії корпоративної відповідальності 

шляхом переходу від відокремленого до взаємоузгодженого розгляду її соціаль-
них та екологічних аспектів через застосування в термінологічному обігу по-
няття «соціально-екологічна відповідальність підприємства», під яким розумі-
ється сукупність добровільних соціально-екологічних ініціатив підприємства, 
націлених на формування суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку та взаємовигідних 
відносин з усіма стейкхолдерами в контексті забезпечення узгодженості поточ-
них бізнес-інтересів з екологічними, економічними та соціальними інтересами 
майбутніх поколінь; 

- науково-методичний підхід до визначення корпоративного ефекту від 
упровадження заходів СЕВП, що на відміну від існуючих, базується на емпіри-
чно підтвердженій (методами кореляційно-регресійного аналізу та розподіле-
ного лагу) наявності істотного зв’язку між індексом СЕВП теплоенергетики та 
гудвілом підприємства, який проявляється з чотирирічним часовим лагом, що 
дозволяє трактувати СЕВП як істотний фактор підвищення вартості бізнесу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 
положення дисертації доведено до рівня методичних розробок і практичних ре-
комендацій, які можуть бути використані в практичній діяльності під час розро-
блення системи організаційно-економічного забезпечення СЕВП теплоенерге-
тики.  

Висновки та рекомендації щодо ролі СЕВП у підвищенні енергетичної без-
пеки використано Університетом Санкт-Галлену (м. Санкт-Галлен, Швейцарія) 
під час реалізації проекту SCOPES № IZ74Z0_160564/1 «Improving energy secu-
rity through Swiss-Ukrainian-Estonian Institutional Partnership» (довідка від 
17.05.2016 р.); щодо оцінювання СЕВП теплоенергетики – ТОВ «Брокенергія» в 
практичній діяльності Охтирської теплоелектроцентралі (довідка від 
20.12.2016 р.); стосовно формування системи організаційно-економічного забез-
печення СЕВП теплоенергетики – Управлінням житлово-комунального господар-
ства Сумської обласної державної адміністрації при розробленні Програми моде-
рнізації систем теплопостачання Сумської області на 2016–2020 роки (довідка № 
01-11.0120 від 23.01.2017 р.);  щодо формування механізму міжсекторного парт-
нерства під час реалізації СЕВП теплоенергетики – Управлінням галузей вироб-
ничої сфери, екології та енергозбереження Департаменту фінансів, економіки та 
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інвестицій Сумської міської ради при розробленні Плану дій сталого енергетич-
ного розвитку міста Суми до 2025 року та ін. (довідка № 722/04.04.09-22 від 
07.03.2017 р.). 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 
Сумського державного університету під час викладання дисциплін  «Корпорати-
вне управління», «Управління корпоративними відносинами», «Основи еколо-
гії», «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності», «Методи 
прийняття управлінських рішень», «Корпоративна соціальна відповідальність» 
(акт від 20.02.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною науковою працею. 
Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одер-
жані автором самостійно і відображені в опублікованих працях. Результати, опу-
бліковані дисертантом у співавторстві, використані у дисертаційній роботі лише 
в межах його особистого внеску. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної ро-
боти були оприлюднені та одержали позитивну оцінку на міжнародних науково-
практичних конференціях: «Інституціональні перетворення в суспільстві: світо-
вий досвід і українська реальність» (м. Мелітополь, 2006 р.); «Економічний і со-
ціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції 
глобалізації» (м. Тернопіль, 2007 р.); «Економіка для екології» (м. Суми, 2009, 
2014, 2016 рр.); «Фінанси, аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та науково-
економічний розвиток» (м. Львів, 2016 р.). Крім того, наукові результати пред-
ставлено на літній школі «Вступ до основних концепцій стратегічного сталого 
розвитку» (м. Карлскрона, Швеція, 2011 р.); Санкт-Галленському форумі з уп-
равління відновлюваною енергетикою (м. Санкт-Галлен, Швейцарія, 2015, 
2016 рр.); науково-дослідницькому колоквіумі «Відновлювана енергетика, стій-
кість, екологічні та інноваційні дослідження»  (м. Тарту, Естонія, 2015 р.); Між-
народному інтелектуальному воркшопі «Соціальна відповідальність для сталого 
розвитку» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародному тренінгу Балтійської університетсь-
кої програми «Освіта для сталого розвитку» (м. Рогув, Польща, 2015, 2016 рр.). 
Схвальну оцінку основні положення дисертації одержали також на всеукраїн-
ських наукових конференціях, а саме: «Екологічний менеджмент у загальній си-
стемі управління» (м. Суми, 2006, 2008 рр.); «Господарський механізм екологічно 
збалансованого розвитку» (м. Суми, 2007 р.); «Фінансова безпека та перспективи 
розвитку соціально-економічних систем» (м. Київ, 2016 р.) та «Фінанси, менедж-
мент та аудит: стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 25 друкованих 
працях (16 із яких належать особисто автору), зокрема 2 підрозділи – у колекти-
вних монографіях, 10 статей – у наукових фахових виданнях України (з яких 5 – 
у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у наукових 
періодичних виданнях інших держав, 12 публікацій – у збірниках матеріалів кон-
ференцій. Загальний обсяг публікацій становить 8,45 друк. арк., з яких особисто 
авторові належить 6,78 друк. арк. 

 



6 

 
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 234 найменувань і 4 
додатків. Повний обсяг дисертації становить 228 сторінок, зокрема основного 
тексту 173 сторінки. Дисертація містить 40 таблиць на 21 сторінках, 35 рисунків 
на 17 сторінках, список використаних джерел на 26 сторінках, додатки на 25 сто-
рінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Теоретичні засади та економічні передумови соціа-
льно-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики» узагаль-
нено існуючі наукові підходи до розгляду соціальних та екологічних аспектів   
корпоративної відповідальності; визначено сутність СЕВП; обґрунтовано її роль 
та місце в забезпеченні сталого розвитку соціо-еколого-економічних систем, на 
прикладі підприємств теплоенергетики України та інших країн світу обґрунто-
вано економічні передумови запровадження СЕВП у цій галузі. 

Аналіз еволюції наукових уявлень про сутність та специфічні особливості 
корпоративної відповідальності засвідчив, що в більшості вітчизняних і зарубі-
жних досліджень її соціальні та екологічні аспекти досліджуються відокремлено 
один від одного. 

Найбільш поширеним у науковій літературі є поняття «корпоративна соціа-
льна відповідальність». У роботі узагальнено погляди на її сутність відповідно 
до теорій «корпоративного егоїзму», «корпоративного альтруїзму», «розумного 
егоїзму», «корпоративної совісті». 

Дослідження засвідчило, що екологічним аспектам провадження відповіда-
льного бізнесу увага стала приділятися лише у 1990-х рр., а самостійне поняття 
«екологічна відповідальність підприємства» виникло у роботах зарубіжних уче-
них лише починаючи з 2000-х рр. Згідно із класичною економічною школою, 
воно виникло як наслідок нормативно-правових обмежень за заподіяння шкоди 
довкіллю, а згідно із неокласичною економічною школою – ще й додатково як 
наслідок моральної відповідальності виробників.  

Узагальнення досліджень із питань соціальної та екологічної відповідально-
сті підприємства дозволяє стверджувати про наявність цілого ряду спільних ас-
пектів, зокрема, щодо: 1) врахування інтересів стейкхолдерів; 2) орієнтації на 
відповідальність перед сучасними та майбутніми поколіннями; 3) інтеграції біз-
нес-інтересів та суспільних цінностей; 4) механізмів організаційно-економічного 
забезпечення та ін. Відокремлений розгляд соціальних та екологічних аспектів 
відповідальності бізнесу унеможливлює формування системного уявлення про 
неї, у певних випадках призводить до подвійного врахування ряду факторів, за-
лишає поза увагою дифузію та акселераційне накопичення позитивних та нега-
тивних екстерналій (як соціальних, так і екологічних) у межах споріднених галу-
зей, напрямів діяльності, регіонів тощо. 
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Проведений аналіз підтвердив, що в науковій літературі соціально-екологі-

чна відповідальність підприємства досліджується переважно як: 1) складова ко-
рпоративної соціальної відповідальності; 2) елемент системи забезпечення ста-
лого розвитку; 3) механізм взаємодії зі стейкхолдерами. 

Виходячи з цього, у роботі запропоновано поняття «соціально-екологічна 
відповідальність підприємства» розуміти як сукупність добровільних соціально-
екологічних ініціатив підприємства, націлених на формування суб’єктно-об’єкт-
ного взаємозв’язку та взаємовигідних відносин з усіма стейкхолдерами в кон-
тексті забезпечення узгодженості поточних бізнес-інтересів з екологічними, еко-
номічними та соціальними інтересами майбутніх поколінь. Цей підхід відрізня-
ється від існуючих: 1) урахуванням суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку підпри-
ємства та стейкхолдерів – обидві сторони одночасно можуть бути як суб’єктами, 
так і об’єктами управлінського впливу (наприклад, такий стейкхолдер, як міс-
цева громада, як суб’єкт вимагає від підприємства вживати цих заходів, а як 
об’єкт – безпосередньо залежить від їх результативності); 2) трактуванням СЕВП 
як механізму формування взаємовигідних відносин, що узгоджують бізнес-інте-
реси та суспільні потреби; 3) врахуванням інтересів стейкхолдерів підприємства, 
включаючи конкурентів та споживачів, яких у більшості досліджень із цієї про-
блематики залишають поза розглядом у даному контексті. 

У роботі обґрунтовано роль та місце СЕВП у забезпеченні сталого розвитку 
соціо-еколого-економічних систем. У цьому контексті СЕВП має розглядатись 
не як тимчасовий засіб підвищення суспільної репутації та іміджу, збільшення 
обсягу та лояльності клієнтської бази, зменшення напруження в трикутнику вза-
ємозв’язків «підприємство – держава – громада», а як глобальна філософська 
доктрина ведення бізнесу.  

Особливої актуальності запровадження СЕВП набуває саме в галузі теплое-
нергетики, що в роботі обґрунтовано на прикладі емпіричних та експертних до-
сліджень в Україні та інших країнах світу. Так, зокрема, соціальні наслідки без-
відповідальної діяльності підприємств цієї галузі, окрім ризиків підвищення цін 
на паливо, а відповідно і тарифів на електроенергію, та ризиків зниження енер-
гетичної безпеки регіону, виявляються у погіршенні стану здоров’я мешканців 
прилеглих територій та збільшенні витрат на компенсацію цих збитків. Екологі-
чні наслідки роботи підприємств теплоенергетики пов’язані переважно з нако-
пиченням твердих відходів від спалювання вугілля, значними викидами в атмо-
сферу оксидів сірки та азоту, золи, летких сполук важких металів та інших за-
бруднювальних речовин. Крім того, підприємства теплоенергетики є одними з 
основних джерел викидів в атмосферу парникових газів, серед яких домінують 
водяна пара і вуглекислий газ. Незважаючи на взятий багатьма країнами світу 
курс на досягнення сталого розвитку, питома вага теплоенергетики у виробниц-
тві електроенергії досі залишається значною навіть у країнах, що активно запро-
ваджують «зелену» енергетику. У країнах Європейського Союзу та в Україні 
найбільшу частку (відповідно 48 % та 40 %) виробленої електроенергії становить 
теплова. 



8 

 
У другому розділі «Науково-методичні засади вибору стратегій соціа-

льно-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики» запропо-
новано індикатори для оцінювання рівня СЕВП та можливостей підприємств те-
плоенергетики до її запровадження, методичні засади  вибору стратегії СЕВП. 

Для розроблення стратегії СЕВП підприємству необхідно якісно проаналі-
зувати та кількісно оцінити: 1) внутрішні обмеження – наявні у нього можливості 
для запровадження СЕВП; 2) зовнішні обмеження – наявний стан соціально-еко-
логічної безпеки регіону; 3) поточний рівень СЕВП.  

 Із метою кількісного оцінювання можливостей підприємства до впрова-
дження заходів СЕВП  запропоновано інтегральний індекс можливостей підпри-
ємств теплоенергетики до впровадження СЕВП − IМПТ (рис. 1) як середньозважене 
оцінювання фінансових та нефінансових показників, нормалізованих з урахуван-
ням стимулювального або дестимулювального впливу та узагальнених у межах 
трьох інтегральних індикаторів, що відображають:   

1) інвестиційну спроможність підприємства щодо впровадження програм 
та заходів СЕВП (для теплоенергетики оцінювання через: а) інвестиції в про-
грами та заходи СЕВП на одиницю виробленої електроенергії (IEСЕВt); б) прибу-
ток на одиницю виробленої електроенергії (IPСЕВt); в) частку поточних витрат на 
реалізацію програм та заходів СЕВП у загальних поточних витратах підприємс-
тва теплоенергетики (ITCСЕВt); г) інвестиції в програми та заходи СЕВП на 
1 грош. од. попередженого збитку навколишньому середовищу (IDСЕВt));  

2) трудовий потенціал (оцінювання через: а) інвестиції в соціальний капітал 
у розрахунку на одного працівника (ILSt); б) частку працівників, які підвищили 
освітній та кваліфікаційний рівень у середньообліковому складі працівників 
(Kорt); в) коефіцієнт захворюваності персоналу підприємства, обумовлений ста-
ном навколишнього середовища (KЗt));  

3) рівень соціально-екологічної активності підприємства (експертне бінарне 
оцінювання через: а) формування нефінансової звітності (AЗt); б) запровадження 
програм СЕВП на постійній основі (AПt); в) наявність стратегії СЕВП (AСt); г) ура-
хування принципів СЕВП в офіційній документації (AДt); д) участь у міжнарод-
них, національних, регіональних програмах соціально-екологічного розвитку те-
риторій (AТt)). 

Рисунок 1 демонструє також результати розрахунку інтегрального індексу 
IМПТ для ключового гравця на вітчизняному енергетичному ринку – компанії 
«ДТЕК Енерго» за 2011–2015 рр. (яка систематично звітує за показниками СЕВП 
та є виробником близько 25 % загального обсягу електроенергії в Україні).  

Із метою визначення зовнішніх обмежень, що впливають на вибір стратегії 
СЕВП, наведений аналіз наявного стану соціально-екологічної безпеки регіону, 
де функціонує бізнес. Соціально-екологічна безпека регіону в роботі розуміється 
як рівень стійкості та захищеності від руйнівного антропогенного навантаження 
та надмірного використання природних ресурсів, який досягається шляхом до-
держання норм чинного екологічного законодавства та інституціональним забез-
печенням реалізації екологічних прав та свобод громадян. Її рівень може бути 
оцінений як низький, середній або високий відповідно до моделі «pressure-state-
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response» («тиск-стан-реагування»), розробленої ОЕСР та програмою ООН із на-
вколишнього середовища, що передбачає оцінювання за індикаторами тиску на 
довкілля, стану довкілля та реагування суспільства на антропогенний тиск. 

 

 
Рисунок 1 – Структурно-логічна послідовність розрахунку інтегрального  

індексу можливостей до впровадження СЕВП теплоенергетики  
 

Крім того, вибір стратегії СЕВП значною мірою залежить від того, яким є 
рівень активності підприємства у цьому напрямі на поточний момент часу. Для 
вирішення цього завдання у роботі розроблено інтегральний індекс СЕВП теп-
лоенергетики  (ІСЕВТ), який узагальнює економічні, екологічні та соціальні пока-
зники з урахуванням специфіки впливу підприємств цієї галузі на довкілля та 
людину. Так, до групи економічних показників належать: 1) обсяг електроенер-
гії, виробленої традиційним способом (EP); обсяг електроенергії, виробленої з 
відновлювальних джерел енергії (RE); витрати на дослідження та розробки 
(EPE). До групи екологічних показників належать: обсяг викидів забруднюваль-
них речовин (CO2, SO2,  NOx, пилу (D), золи (AP)); обсяг небезпечних (HW) та 

Блок показників соціально-екологічної активності  підприємства 

Блок показників інвестиційної спромо-
жності підприємства щодо впрова-
дження програм та заходів СЕВП 

Блок показників трудового потенціалу 

0-0,333 – низький рівень; 
0,334-0,666 – середній рівень; 
0,667-1 – високий рівень 

Етап 6. Аналітична та економічна інтерпретація 
результатів розрахунку індексу IМПТ 

Етап 5.  
Побудова ін-
тегрального 
індексу ІМПТ 

(як середньо-
зважене з 

трьох компо-
нентних  

індикаторів) 

Абсолютне 
 значення 

Темп приросту 

Етап 3.   
Нормалізація  
поелементних 

 показників 

Етап 1.   
Формування  

статистичної бази 
даних 

Показники-дестимулятори 

Джерела 
статистичної 
інформації 

Нефінансовий звіт 
Інтегрований звіт 

Фінансовий звіт 

Етап 4. Узагальнення нормалізованих поелементних показників у 
межах трьох компонентних індикаторів (як середнє арифметичне) 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇СЕВ𝑡𝑡 =
ССЕВП + Пе

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡
  

𝐼𝐼𝐼𝐼СЕВ𝑡𝑡 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑉𝑉𝐼𝐼𝑡𝑡
   

 𝐼𝐼𝐼𝐼СЕВ𝑡𝑡 =
𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑉𝑉𝐼𝐼𝑡𝑡

    

𝐼𝐼𝐼𝐼СЕВ𝑡𝑡 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡
 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐼𝐼𝑡𝑡 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡

 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 =
𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡

  𝐾𝐾З𝑡𝑡 =
З𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡

 

Показники-стимулятори 

1) 𝐼𝐼ІС𝑡𝑡 – індикатор інвестиційної спроможності підприємства щодо впро-
вадження програм та заходів СЕВП; 2) 𝐼𝐼ТП𝑡𝑡  – індикатор трудового потен-
ціалу підприємства; 3) 𝐼𝐼СЕА𝑡𝑡  – індикатор соціально-екологічної активності 
підприємства 

Етап 2.  
Кількісне та  

якісне оцінювання  
поелементних  

показників 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛− =
max{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖}−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

max{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖}−min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖}
           

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛+ =
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖−min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖}

max{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖}−min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖}
        

𝐼𝐼МПТ𝑡𝑡 = 0,52 ∙ 𝐼𝐼ІС𝑡𝑡 + 0,31 ∙ 𝐼𝐼ТП𝑡𝑡 + 0,17 ∙ 𝐼𝐼СЕА𝑡𝑡    

�АЗ𝑡𝑡,АП𝑡𝑡 ,АС𝑡𝑡,АД𝑡𝑡 ,АТ𝑡𝑡� = 0 або 1  
 

 Вагові коефіцієнти wj визначаються експертами 
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АЗt, АПt, АСt, АДt та АТt – булеві змінні, набувають значень «1», коли 
ознака має місце на підприємстві, та «0», коли вона відсутня 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  – інвестиції у природоохоронні заходи 
та програми СЕВП; 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 – інвестиції у соці-
альний капітал; 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  – інвестиції у проекти 
соціального партнерства; 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡– інвестиції у 
заходи внутрішньої соціально-екологічної 
безпеки виробництва; 𝑉𝑉𝐼𝐼𝑡𝑡 – обсяг вироб-
леної електроенергії; 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡 – чистий прибу-
ток; 𝑇𝑇СЕВП – поточні витрати на реалізацію 
програм та заходів СЕВП; Пе – екологіч-
ний податок; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 – загальні поточні ви-
трати виробництва; 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡 – попереджений 
збиток навколишньому середовищу 
 

Lt – середньообліковий склад працівників; Lорt – кількість працівни-
ків, які підвищили свій освітній та кваліфікаційний рівень; Зt – кіль-
кість випадків захворювань, обумовлених станом навколишнього 
середовища 

0,300

0,500

0,700
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Роки 
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безпечних відходів (NHW); обсяг перероблених промислових відходів (CIW); об-
сяг споживання води (W), природного газу (GC) та вугілля (CC). До групи соці-
альних показників належать: частота нещасних випадків на виробництві (інди-
катор професійної безпеки) (AFR); кількість працівників, які брали участь у тре-
нінгах/навчанні (ET), та загальна кількість робочих місць (індикатори соціаль-
ного капіталу) (TW). Індекс ІСЕВТ запропоновано обчислювати як середньозва-
жену величину, де вагові коефіцієнти визначені з застосуванням одного із най-
більш поширених методів панельного аналізу даних – методу головних компо-
нент, а також методу спільностей:  

 

ІСЕВТ = 0,050∙CO2+0,038∙SO2+0,089∙NOX+0,055∙AFR+0,044∙EP + 
+0,035∙EPE+0,048∙RE+0,105∙AP+0,048∙HW+0,061∙NHW+0,073∙D+     (1) 
+0,041∙W+0,069∙CC+0,068∙GC+0,064∙ET+0,064∙CIW+ 0,049∙TW. 

 

Інформаційною базою цього дослідження (рис. 2) стали дані фінансових і 
нефінансових звітів провідних підприємств теплоенергетики країн Західної Єв-
ропи, що є основними гравцями на ринку електроенергії Європейського Союзу 
за період 2006–2015 рр.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Результати розрахунків інтегрального індексу СЕВП для компаній-
маркетмейкерів ринку електроенергії Європейського Союзу 

 

Підтвердженням доцільності застосування цього індексу в практиці форму-
вання інтегрованої звітності компаній є його тісний зв'язок з іншими узагальню-
вальними індикаторами екологічної відповідальності бізнесу. Так, наприклад, 
для французької енергетичної компанії EDF коефіцієнт кореляції між індексом 
ІСЕВТ та індикатором швейцарської рейтингової агенції RobecoSam становить 
0,836; індикатором британського проекту вуглецевої звітності CDP Carbon Dis-
closure Project – 0,563; індикатором французької рейтингової агенції Vigeo Eiris 
Sustainabilty – 0,518; глобальним індикатором STOXX Global ESG Leaders Index 
швейцарської компанії Sustainalytics – 0,593; екологічною складовою цього інди-
катора STOXX ESG Environmental Leaders Index – 0,668. 

Запропонований у роботі методичний інструментарій став підґрунтям для 
багаторівневого матричного підходу до вибору стратегії СЕВП (рис. 3). 

Енерге-
тична 

компанія 
Країна 

Розрахункові значення ІСЕВТ  
за роками 

2011 2012 2013 2014 2015 

EDF Франція 0,457 0,429 0,414 0,544 0,617 

Fortum Фінляндія 0,470 0,535 0,450 0,560 0,698 

E.ON Німеччина 0,319 0,330 0,499 0,606 0,613 

Engie Франція 0,480 0,329 0,555 0,579 0,726 

Vattenfall Швеція 0,346 0,650 0,526 0,663 0,602 

RWE Німеччина 0,726 0,293 0,502 0,521 0,501 
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Рисунок 3 – Багаторівневий матричний підхід до вибору стратегії СЕВП 

 

У роботі обґрунтовано, що стратегії відповідності запитам стейкхолдерів 
(превентивна, стратегія зростання та нарощування потенціалу) є більш прийнят-
ними, ніж стратегії «виживання» під впливом стейкхолдерів (реактивна, захисна 
та стратегія мінімальної відповідальності). Найбільш пріоритетною є проактивна 
стратегія, бо вона передбачає повне усвідомлення керівництвом підприємства 
ролі СЕВП у формуванні філософії ведення бізнесу. 

У третьому розділі «Науково-методичні засади формування системи ор-
ганізаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної відповідаль-
ності підприємств теплоенергетики» розвинено теоретичні засади формування 
системи організаційно-економічного забезпечення СЕВП; досліджено корпорати-
вний та регіональний ефекти від впровадження заходів СЕВП теплоенергетики, 
упроваджено програмно-цільовий підхід та механізм міжсекторного партнерства 
в системі організаційно-економічного забезпечення СЕВП теплоенергетики.  

Для низького рівня                     Для середнього рівня                     Для високого рівня 

  

Рівні соціально-екологічної безпеки регіону, в якому розміщене підприємство: 
Низький рівень Середній рівень  

Високий рівень 
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Стратегія 2.3 

Стратегія 2.2 

Стратегія 2.1 

Стратегія 3.3 

Стратегія 3.2 

Стратегія 3.1 

Рівень 1. 
Визначення місця  

(комірки) розміщення  підп-
риємства в матриці, побу-

дованій у координатах 
[IМПТ; IСЕВТ]  

 

Рівень 2. 
Оцінювання рівня соціа-
льно-екологічної безпеки 

регіону 

Рівень 3. 
Визначення діапазону мо-
жливих стратегій залежно 
від рівня соціально-еколо-

гічної безпеки регіону 

Рівень 5.  
Визначення альтернатив-
них покрокових траєкторій 

(«дорожніх карт») зміни 
стратегічної  

позиції підприємства  
у майбутньому   
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рівні 4) 

Покрокова 
траєкторія зміни 

стратегії у  
майбутньому  

Крок 1 Крок 2 
1.1 2.2 3.3 
1.2 2.2 3.3 
1.3 2.3 3.3 
2.1 3.2 3.3 
2.2 3.3 - 
2.3 3.3 - 
3.1 3.2 3.3 
3.2 3.3 - 
3.3 - - 

 Стратегії СЕВП: 1.1 – реактивна, 1.2 – захисна, 1.3 – стабілізаційна, 2.1 – мінімальної відповідальності, 2.2 – превенти-
вна, 2.3 – зростання, 3.1 – адаптивна, 3.2 – нарощування потенціалу, 3.3 – проактивна  

Початкова 
стратегія 
(обрана  

на рівні 1) 

Рекомендована стратегія після  
коригування на рівень соціально-
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1.1 1.1 1.1 1.1 
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1.3 1.2 1.3 1.3 
2.1 2.1 2.1 2.1 
2.2 1.2 або 2.1 2.2 2.2 
2.3 1.2 1.3 або 2.2 2.3 
3.1 2.1 3.1 3.1 
3.2 2.1 2.2 або 3.1 3.2 
3.3 1.2 або 2.1 2.2 3.3 
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Запорукою ефективного впровадження СЕВП є наявність на підприємстві ді-

євої системи організаційно-економічного забезпечення. Запропонований у роботі 
підхід до побудови цієї системи (рис. 4) відрізняється від існуючих врахуванням 
двобічного взаємозв’язку стейкхолдерів різних рівнів ієрархії та підприємства у 
процесі впровадження СЕВП, а також акцент на взаємовигідності СЕВП для всіх 
зацікавлених сторін (не лише для держави та регіональної громади через регіона-
льний ефект, а й для самого підприємства через корпоративний ефект). З одного 
боку, стейкхолдери впливають на формування вхідних умов для запровадження 
заходів СЕВП (блок 1, рис. 4), вибір стратегії СЕВП (блок 2, рис. 4) та на її реалі-
зацію (блок 3, рис. 4), а з іншого боку – результати впроваджених підприємством 
заходів СЕВП дозволяють одержати корпоративний (для внутрішніх стейкхолде-
рів) та регіональний (для зовнішніх стейкхолдерів) ефекти (блок 4, рис. 4). Корпо-
ративний ефект проявляється у зростанні прибутку та підвищенні конкуренто-
спроможності підприємства через зменшення рентних платежів, екологічних по-
датків та штрафів, внутрішнього еколого-економічного збитку, зростання гудвілу 
підприємства. Регіональний ефект проявляється у підвищенні величини валового 
регіонального продукту через зростання конкурентоспроможності регіону в ре-
зультаті підвищення рівня соціально-екологічної безпеки регіону, а відповідно об-
сягу інвестицій та трудової імміграції в регіон, а також попередження зовнішнього 
еколого-економічного збитку.  

Вплив заходів СЕВП на ділову репутацію та конкурентну позицію підприєм-
ства в роботі детально досліджено на прикладі компаній теплоенергетики, які є 
провідними гравцями на енергетичному ринку Європейського Союзу (рис. 5). На 
основі застосування методу розподіленого лага доведено наявність чотирирічного 
часового лага між моментом здійснення соціально-екологічних ініціатив (вимірю-
ється рівнем індексу ІСЕВТ)  та  моментом прояву  корпоративного  ефекту у вигляді  
збільшення  гудвілу підприємства, представленому в статистичній  звітності.  Це  
дозволило емпірично підтвердити наявність  не лише репутаційних, а й фінансово-
економічних мотивів у підприємств для реалізації цих заходів, що дозволяє вва-
жати СЕВП вагомим фактором формування вартості бізнесу. Такий підхід зміщує 
акценти у трактуванні СЕВП: від вимушених (обумовлених екологічним або тру-
довим законодавством) чи благодійно-іміджевих ініціатив до ефективної довго-
строкової стратегії, що формує «нову якість» у відносинах зі стейкхолдерами, зме-
ншує фінансові ризики, сприяє зростанню результативності бізнесу та відтво-
ренню людського і природного капіталів. 

Узагальнення найбільш поширених підходів до організаційно-економічного 
забезпечення СЕВП (функціонального, системного, процесного, інтеграційного, 
адміністративного, ситуаційного, маркетингового та програмно-цільового) за-
свідчило, що найбільш доцільним є використання програмно-цільового підходу, 
оскільки він передбачає чітке визначення цільової групи стейкхолдерів, розроб-
лення операційної структури програми, моніторинг кількісних та якісних інди-
каторів її впливу на них у середньо- і довгостроковому періодах та включає в 
себе елементи інших зазначених підходів. 
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Рисунок 4 – Система організаційно-економічного забезпечення СЕВП 
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Рисунок 5 – Результати емпіричного дослідження впливу СЕВП теплоенерге-
тики країн Європейського Союзу на їх гудвіл (2011–2015 рр.) 

 

Цей підхід може бути реалізований через механізм міжсекторного партнер-
ства, який передбачає узгоджену взаємодію органів влади, підприємства та міс-
цевої громади. У роботі обґрунтовано специфіку його реалізації під час впрова-
дження програм СЕВП теплоенергетики.  

 
ВИСНОВКИ 

 

Результати дослідження дають підстави зробити ряд висновків і узагальнень, 
що мають теоретичний та практичний характер.  

Оцінювання корпоративного ефекту 
від упровадження заходів СЕВП  

Розрахунок індексу ІСЕВТ  для під-
приємств теплоенергетики  

ΔЕ = ΔЕ1 + ΔЕ2 + ΔЕ3 + ΔЕ4 

ΔЕ1 – ефект від зменшення екологічних 
податків та штрафів 

ΔЕ2 – ефект від зменшення 
рентних платежів 

ΔЕ3 – ефект від зменшення 
внутрішнього еколого-економічного збитку 

ΔЕ4 – ефект від зростання гудвілу підприємства 

Результати кореляційного аналізу залежності гудвілу підприємства від індексу ІСЕВТ для компаній-
маркетмейкерів ринку електроенергії Європейського Союзу (лаг 3 та 4 роки) за 2011–2015 рр. 

Назва  
енергетичної  

компанії 

Країна Коефіцієнти кореляції між індексом ІСЕВТ та гудвілом 
підприємства, оціненим із часовим лагом 

3 роки 4 роки 
EDF  Франція 0,885 0,972 

Fortum Фінляндія 0,622 0,902 
E.ON Німеччина 0,709 0,863 
Engie Франція 0,726 0,855 

Vattenfall Швеція 0,516 0,564 
RWE Німеччина 0,507 0,830 
Середнє значення 0,661 0,831 

 

Приклад розрахунків для 
компанії EDF 

 

Компанія EDF (Électricité de 
France) є одним із найбільших 
виробників електроенергії у 
світі, 81 % акцій належить 

уряду Франції. EDF має встано-
влену потужність 139,5 ГВт 

та входить до ТОП-100 найбі-
льших компаній у світі 

 Часовий лаг, на який зсунуто дату оцінювання гудвілу підприємства, років 
0 років 1 рік 2 роки 3 роки 4 роки 5 років 
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y = 10309x +  
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кореляції –0,417 –0,545 –0,332 0,885 0,972 0,726 
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1. У дисертації вирішене науково-практичне завдання щодо розвитку теоре-

тичних положень та удосконалення науково-методичних підходів до формування 
системи організаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної відпові-
дальності суб’єктів господарювання в теплоенергетиці. 

2. Проведений у роботі аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць дав 
можливість розвинути дефініційну основу дослідження та навести авторське тра-
ктування поняття «соціально-екологічна відповідальність підприємства», під 
яким розуміється сукупність добровільних соціально-екологічних ініціатив підп-
риємства, націлених на формування суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку та взає-
мовигідних відносин з усіма стейкхолдерами у контексті забезпечення узгодже-
ності поточних бізнес-інтересів з екологічними, економічними та соціальними ін-
тересами майбутніх поколінь. 

3. Удосконалений автором науково-методичний підхід до оцінювання мож-
ливостей підприємств до впровадження СЕВП базується на розробці інтеграль-
ного індексу, який враховує інвестиційну спроможність підприємства до реаліза-
ції програм та заходів СЕВП теплоенергетики, трудовий потенціал підприємства, 
а також соціально-екологічну активність суб’єкта господарювання. Даний підхід 
надав змогу проаналізувати діяльність компанії ДТЕК на предмет перспектив 
впровадження заходів СЕВП. Розрахунки показали, що інтегральний індекс мож-
ливостей компанії «ДТЕК Енерго» становить у 2013 році − 0,669 (високий рівень), 
у 2014 році − 0,520 (середній рівень) та у 2015 році − 0,405 (середній рівень). 

4. Запропонований автором інтегральний індекс СЕВП теплоенергетики як 
комплексної характеристики економічних, екологічних та соціальних явищ, зва-
жених з використанням методу головних компонент та методу спільностей з ура-
хуванням емпірично оціненого впливу компаній-маркетмейкерів ринку електрое-
нергії, може бути використаний при формуванні нефінансової звітності суб’єктів 
господарювання. 

5. На основі кореляційного аналізу виявлений тісний зв'язок між інтеграль-
ним індексом СЕВП теплоенергетики та поширеними у світі узагальнювальними 
індикаторами екологічної відповідальності бізнесу. Для енергетичної компанії 
EDF (Франція) коефіцієнт кореляції між інтегральним індексом СЕВП теплоенер-
гетики та індикатором RobecoSam становить 0,836; CDP Carbon Disclosure Project 
– 0,563; Vigeo EIRIS Sustainabilty – 0,518; STOXX Global ESG Leaders Index – 
0,593; Stoxx ESG Environmental Leaders Index – 0,668. 

6. Розроблений автором методичний підхід до вибору стратегії СЕВП базу-
ється на визначенні початкової стратегії, виходячи з поточного рівня СЕВП та мо-
жливостей суб’єкта господарювання до її активізації, а також на альтернативних 
покрокових траєкторіях зміни стратегічної позиції в майбутньому. Це дозволить 
підприємствам визначити найбільш ефективну стратегію розвитку, а також обрати 
можливі стратегічні альтернативи. 

7. Автором виявлено взаємозв’язок підприємства зі стейкхолдерами різних 
рівнів ієрархії та циклічний характер цього взаємозв’язку, що дозволило визна-
чити канали прямого та опосередкованого впливу стейкхолдерів в системі органі-
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заційно-економічного забезпечення СЕВП. Доведена суттєва роль місцевої гро-
мади, органів влади та персоналу підприємства у впровадженні принципів СЕВП. 

8. Методичний підхід до оцінювання соціально-екологічної ефективності 
впровадження системи організаційно-економічного забезпечення СЕВП враховує 
корпоративний та регіональний ефекти від впровадження заходів СЕВП. Корпо-
ративний ефект передбачає зростання прибутку через зменшення рентних плате-
жів, екологічних податків та штрафів, внутрішнього еколого-економічного зби-
тку, зростання гудвілу. Запропонований підхід дозволив виявити наявність істот-
ного зв‘язку між інтегральним індексом СЕВП теплоенергетики та їх гудвілом, 
який виявляється з чотирирічним часовим лагом. Це дозволяє трактувати СЕВП 
як суттєвий фактор підвищення вартості бізнесу. 

Регіональний ефект проявляється в підвищенні величини валового регіональ-
ного продукту через зростання конкурентоспроможності регіону в результаті під-
вищення рівня соціально-екологічної безпеки регіону, а відповідно і обсягу інвес-
тицій, трудової імміграції в регіон та зменшення зовнішнього еколого-економіч-
ного збитку в регіоні. 

 9. Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані ор-
ганами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час формування стра-
тегічних програм та планів соціально-економічного розвитку окремих територій, 
а також підприємствами теплоенергетики. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Смоленніков Д. О. Організаційно-економічне забезпечення соціально-еко-
логічної відповідальності підприємств теплоенергетики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколиш-
нього середовища. – Сумський державний університет, Суми, 2017.  

У дисертації визначено сутність СЕВП, її роль та місце в забезпеченні ста-
лого розвитку соціо-еколого-економічних систем. Обґрунтовано специфіку та 
економічні передумови її впровадження на підприємствах теплоенергетики. Ро-
зроблено методичний інструментарій для оцінювання рівня СЕВП та можливос-
тей підприємств теплоенергетики до її впровадження. Удосконалено методичні 
засади  вибору стратегії СЕВП, запропоновано систему її організаційно-економі-
чного забезпечення. Обґрунтовано вплив СЕВП на гудвіл підприємства, дослі-
джено механізми реалізації програмно-цільового підходу та міжсекторного пар-
тнерства в системі організаційно-економічного забезпечення СЕВП.  

Ключові слова: організаційно-економічне забезпечення, охорона навколиш-
нього середовища, соціально-екологічна безпека регіону, соціально-екологічна 
відповідальність, сталий розвиток, теплоенергетика. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Смоленников Д. О. Организационно-экономическое обеспечение соци-
ально-экологической ответственности предприятий теплоэнергетики. – Руко-
пись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружа-
ющей среды. – Сумский государственный университет, Сумы, 2017. 

Обобщены существующие научные подходы к рассмотрению социальных и 
экологических аспектов корпоративной ответственности, предложено тракто-
вать понятие «социально-экологическая ответственность предприятия» (СЭОП)  
как совокупность добровольных социально-экологических инициатив, нацелен-
ных на формирование субъектно-объектной взаимосвязи и взаимовыгодных от-
ношений со всеми стейкхолдерами в контексте обеспечения согласованности те-
кущих бизнес-интересов с экологическими, экономическими и социальными ин-
тересами будущих поколений. 

Обоснованы роль и место СЭОП в обеспечении устойчивого развития со-
цио-эколого-экономических систем. На примере предприятий теплоэнергетики 
Украины и других стран мира обоснованы экономические предпосылки внедре-
ния СЭОП в этой отрасли. 

Для оценки возможностей предприятий теплоэнергетики к внедрению ме-
роприятий СЭОП разработан обобщающий индикатор как трехкомпонентная ин-
тегральная оценка финансовых и нефинансовых характеристик инвестиционной 
способности предприятия к внедрению СЕВП, трудового потенциала и уровня 
социально-экологической активности предприятия. 

Для оценки деятельности предприятия теплоэнергетики по внедрению эко-
логических и социальных инициатив разработан индекс уровня СЭОП тепло-
энергетики как интегральная оценка экономических, экологических и социаль-
ных показателей, взвешенных с учетом эмпирически оцененного влияния ком-
паний-маркетмейкеров рынка электроэнергии Европейского Союза на окружаю-
щую среду и человека. 

Разработан многоуровневый матричный подход к выбору стратегий СЭОП,  
предусматривающий определение начальной стратегии, исходя из текущего 
уровня СЭОП и возможностей для их активизации; корректировку начальной 
стратегии с учетом уровня социально-экологической безопасности региона; 
определение альтернативных траекторий изменения стратегической позиции в 
будущем при переходе от стратегии «выживания» под влиянием стейкхолдеров 
через стратегии соответствия их требованиям к проактивной стратегии внедре-
ния СЭОП. 

Разработана система организационно-экономического обеспечения СЭОП 
теплоэнергетики, учитывающая циклическую взаимовыгодную двустороннюю 
взаимосвязь предприятия со стейкхолдерами различных уровней иерархии. Вы-
явлены каналы прямого и опосредованного их взаимного влияния. 
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Уточнены составляющие регионального и корпоративного эффектов от ре-

ализации системы СЭОП. Эмпирически подтверждено наличие существенной 
связи между индексом СЭОП теплоэнергетики и гудвиллом предприятия, прояв-
ляющейся с четырехлетним временным лагом, что позволяет трактовать СЭОП 
как существенный фактор повышения стоимости бизнеса.  

Предложены программно-целевой подход и механизм межсекторного парт-
нерства в системе организационно-экономического обеспечения СЭОП тепло-
энергетики. 

Ключевые слова: организационно-экономическое обеспечение, охрана 
окружающей среды, социально-экологическая безопасность региона, социально-
экологическая ответственность, устойчивое развитие, теплоэнергетика. 
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Smolennikov D. O. Оrganizational and economic support of social and environ-
mental responsibility of thermal power plants. – Manuscript. 

Thesis to gain a candidate degree in economic sciences of specialty 08.00.06 –
Economics of natural resources and environmental protection. – Sumy State Univer-
sity, Sumy, 2017. 

The thesis provides the definition for social and environmental responsibility of 
business, its role and place for ensuring sustainable development of socio-ecological 
and economic systems. The specifics and economic conditions for implementing social 
and environmental responsibility on thermal power plants is substantiated in the thesis. 
Methodical tools for evaluation of the level of social and environmental responsibility 
of business as well as the capacity of thermal power plants for its implementation are 
developed. Methodical principles for choosing strategies for social and environmental 
responsibility are improved. A system for its organizational and economic support is 
proposed. An impact of social and environmental responsibility of business on the 
company’s goodwill is justified. Mechanisms of program-oriented approach and cross-
sector partnership within a system of organizational and economic support of social 
and environmental responsibility of business are investigated in the thesis. 

Key words: environmental protection, organizational and economic support, so-
cial and environmental responsibility of business, social and environmental security of 
the region, sustainable development, thermal power plants. 
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