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Грицьков Є.В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств.  
Визначено, що особливого значення набувають формування та використання корпоративної соціальної від-
повідальності як важливого чинника створення соціально орієнтованої економіки, яка є сучасним трендом 
протидії негативним явищам, впливу пандемії COVID-19. Для забезпечення стратегічних контурів розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств запропоновано застосування сучасного 
інструментарію геоінформаційних систем, який дає змогу побудувати моніторингові карти зміни КСВ, ура-
ховуючи просторові аспекти функціонування підприємств. Запропоновано застосування організаційно-еко-
номічного механізму формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних 
підприємств, який дає змогу визначити організаційні й економічні напрями її розвитку як важливих чинни-
ків створення стратегічних контурів.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, будівельні підприємства, розвиток, чинники, 
організаційно-економічний механізм.

Грицков Е.В. Развитие корпоративной социальной ответственности строительных компаний. 
Определено, что особое значение приобретают формирование и использование корпоративной социаль-
ной ответственности как важного фактора создания социально ориентированной экономики, которая яв-
ляется современным трендом противодействия негативным явлениям, влиянию пандемии COVID-19.  
Для обеспечения стратегических контуров развития корпоративной социальной ответственности строи-
тельных компаний предложено применение современного инструментария геоинформационных систем, 
который позволяет построить мониторинговые карты изменения КСО, учитывая пространственные аспек-
ты функционирования предприятий. Предложено применение организационно-экономического механизма 
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формирования и использования корпоративной социальной ответственности строительных компаний, кото-
рый дает возможность определить организационные и экономические направления ее развития как важных 
факторов создания стратегических контуров.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, строительные предприятия, развитие, 
факторы, организационно-экономический механизм.

Grytskov Evgen. Development of corporate social responsibility of construction enterprises. It is deter-
mined that the formation of and acquires special significance use of corporate social responsibility as important 
factor in creating a socially oriented economy that is modern trend of counteraction to negative phenomena, impact 
of pandemic COVID-19.  Achieved the purpose of the study to determine the directions of corporate development 
social responsibility of construction companies.  Tasks solved of the presented research: definition of directions and 
features implementation of corporate social responsibility of construction enterprises; characteristics of strategic 
contours of corporate development social responsibility; determining the directions of level growth the effectiveness 
of corporate social responsibility construction companies. For the development of corporate social responsibility 
are proposed stages of economic and mathematical modeling: the formation of information-analytical support based 
on quantitative and qualitative indicators that determine the corporate social responsibility of enterprises; construc-
tion systems of indicators for assessing corporate social responsibility; assessment of the generalizing factor of the 
level of formation and use corporate social responsibility of enterprises; determining the degree the influence of 
factors on the generalized indicator of formation and use corporate social responsibility based on correlation coef-
ficients and determination; assessment of economic and mathematical adequacy criteria models; interpretation of 
the obtained results. The results of the assessment of the integrated indicator of formation are presented and the use 
of corporate social responsibility for construction enterprises, which created a quantitative basis for the adoption 
of reasonable management decisions. To ensure the strategic contours of corporate development social responsibil-
ity of construction companies is proposed application of modern tools of geographic information systems, which  
allows you to build monitoring maps of CSR changes, taking into account spatial aspects of enterprise functioning. 
The application of organizational and economic mechanism is offered formation and use of corporate social respon-
sibility construction companies, which allows you to determine the organizational and economic directions of its 
development as important factors of creation strategic contours.

Key words: corporate social responsibility, construction enterprises, development, factors, organizational and 
economic mechanism.

Постановка проблеми. Гальмування розвитку 
вітчизняних підприємств негативно впливає на рівень 
життєдіяльності населення України. Зокрема, відбува-
ється скорочення рівня їхнього життя, зниження реаль-
ної заробітної плати, зайнятості, спостерігається відтік 
працездатного населення за кордон. Будівельні під-
приємства є індикатором розвитку економіки країни. 
На цих підприємствах відбувається гальмування зрос-
тання або стагнація основних показників діяльності: 
обсягів виробництва та реалізації будівельної продук-
ції, виробничо-господарського потенціалу. У таких 
умовах особливе значення має застосування сучасного 
інструментарію, що забезпечує розвиток будівельних 
підприємств. У цьому контексті особливого значення 
набувають формування та використання корпоратив-
ної соціальної відповідальності як важливого чин-
ника створення соціально орієнтованої економіки, 
яка є сучасним трендом протидії негативним явищам, 
впливу пандемії COVID-19. Таким чином, тема дослі-
дження є актуальною і має велике значення  для розви-
тку будівельних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Форму-
вання корпоративної соціальної відповідальності, осо-
бливості її реалізації на підприємствах і організаціях 
представлено у роботах [1–9]. Зокрема, Н. Водницька 
[1] та М. Мишковська [2] фокусують увагу на забезпе-
ченні взаємодії зі стейкхолдерами під час формування 
та реалізації корпоративної соціальної відповідаль-
ності підприємствами. На функціональних напрямах 
забезпечення корпоративної соціальної відповідаль-

ності зосереджено увагу В. Панченко [3] та А. Колота 
[4]. У роботах [6–9] визначено напрями управління кор-
поративною соціальною відповідальністю, виокрем-
лено особливості її використання на підприємствах 
для створення підґрунтя для забезпечення їх розвитку. 

Проте на недостатньому рівні вирішуються зав-
дання щодо забезпечення розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності на будівельних підпри-
ємствах.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
дослідження є визначення напрямів розвитку корпо-
ративної соціальної відповідальності будівельних під-
приємств.

Завданнями представленого дослідження є:
– визначення напрямів та особливостей здійснення 

корпоративної соціальної відповідальності будівель-
них підприємств;

– характеристика стратегічних контурів розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності;

– визначення напрямів зростання рівня ефектив-
ності застосування корпоративної соціальної відпові-
дальності будівельних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нап-
рями здійснення корпоративної соціальної відпові-
дальності здійснюються через призму індексів оцінки:

– стійкості Доу Джонса (Dow Jones Sustainability 
Index): оцінюються критерії соціальної активності й 
екологічної діяльності; 

– FTSE4Good: індекс формується на основі фінан-
сових, соціальних та екологічних показників компаній;
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– корпоративної добродійності (Corporate Philan-
thropy Index): визначаються показники корпоративного 
розвитку компаній; 

– соціального забезпечення компаній, визначеного 
за методом Лондонської групи порівняльного аналізу 
(London Benchmarking Group).

У практиці вітчизняних компаній визначаються 
індекси, що характеризують рівень та напрями засто-
сування корпоративної соціальної відповідальності, 
враховуючи рівень та особливості взаємодії зі стейк-
холодерами [10].

Індексний метод застосовується для оцінки показ-
ників корпоративної соціальної відповідальності на 
основі інструментів SPACE [11].

У контексті формування та реалізації корпоратив-
ної соціальної відповідальності будівельних підпри-
ємств формується кількісна основа для прийняття 
управлінських рішень через призму застосування 
методів економіко-математичного моделювання, що 
реалізуються шляхом застосування відповідних ета-
пів: формування інформаційно-аналітичного забезпе-
чення на основі кількісних і якісних показників, що 
визначають корпоративну соціальну відповідальність 
підприємств; побудова системи показників оцінки 
корпоративної соціальної відповідальності; оцінка 
узагальнюючого чинника рівня формування та вико-
ристання корпоративної соціальної відповідальності 
підприємств; визначення ступеня впливу чинників на 
узагальнюючий показник формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності на основі 
коефіцієнтів кореляції та детермінації; оцінка критеріїв 
адекватності економіко-математичної моделі; інтер-
претація отриманих результатів.

До особливостей формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності будівель-
них підприємств належать організаційно-економічні 
аспекти її реалізації, що здійснюються через відповід-
ний механізм. Він визначається як система соціальних, 
корпоративних, етичних, нормативно-правових, еко-
номічних чинників, взаємодія яких здійснюється на 
основі застосування методів і моделей, спрямований 
на формування кількісного підґрунтя прийняття ефек-
тивних управлінських рішень для забезпечення розви-
тку будівельних підприємств.

Слід зазначити, що на формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності здійсню-
ють вплив показники фінансового стану будівельних 
підприємств. 

На основі визначення показників фінансового 
стану досліджених будівельних підприємств визна-
чено, що лише на одному підприємстві (АТ «Трест 
«Житлобуд-1») спостерігається зміцнення фінансо-
вого стану за рахунок збільшення коефіцієнтів рента-
бельності реалізації продукції (робіт, послуг), рента-
бельності витрат, фінансової автономії, оборотності 
активів, загальної ліквідності. На ТДВ «Житлобуд-2» 
за досліджуваний період спостерігається зростання 
результативності діяльності за зниження ефектив-
ності діяльності, фінансової автономії та ліквідності. 
Подібна тенденція спостерігається у ПАТ «Сумбуд». 
У ТОВ «БК «ІНТЕРГАЛ-БУД» відбувається зростання 
результативності діяльності та загальної ліквідності 
за зниження фінансової автономії й оборотності акти-
вів. На інших будівельних підприємствах спостеріга-

ється зниження рівня фінансового стану. Це свідчить 
про необхідність застосування сучасних підходів до 
забезпечення протидії негативним явищам, зокрема у 
контексті формування та використання корпоративної 
соціальної відповідальності.

Визначаються чинники, що впливають на форму-
вання та використання корпоративної соціальної від-
повідальності будівельних підприємств: формування 
та використання корпоративної та ділової етики; 
напрями й особливості застосування нормативно-пра-
вового забезпечення; формування та реалізація вза-
ємодії стейкхолдерів; їх види; показники фінансового 
стану; напрями та особливості функціонування буді-
вельних підприємств.

На основі визначених чинників формування та вико-
ристання корпоративної соціальної відповідальності 
визначено її рівень за дослідженими будівельними 
підприємствами: АТ «Трест «Житлобуд–1» – 3,684;  
ТДВ «Житлобуд–2» – 3,048; ПАТ «КДБК» – 2,654; 
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – 3,106; ТОВ «ЕКО-ДІМ» – 
3,527; ТОВ «БК «ІНТЕРГАЛ-БУД» – 2,878; ПрАТ «При-
карпатбуд» – 3,34; ПАТ «Сумбуд» – 3,029.

У результаті дослідження визначено, що найбільше 
значення інтегрального показника формування та 
використання КСВ спостерігалося в АТ «Трест «Жит-
лобуд-1», ТОВ «ЕКО-ДІМ», ПрАТ «Прикарпатбуд».  
На всіх досліджуваних будівельних підприємствах 
спостерігається несуттєвий рівень реалізації напрямів 
формування та використання корпоративної та ділової 
етики у системі оцінки корпоративної соціальної від-
повідальності будівельних підприємстві, формування 
та використання корпоративної соціальної відповідаль-
ності будівельних підприємств, ураховуючи напрями 
та особливості застосування нормативно-правового 
забезпечення, несуттєвий рівень впливу корпоративної 
соціальної відповідальності будівельних підприємств 
на формування та реалізацію взаємодії стейкхолдерів, 
несуттєвий рівень фінансового стану. Це потребує роз-
роблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 
зростання ефективності формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності на будівель-
них підприємствах на основі запропонованої стратегії.

Стратегічними контурами розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності будівельних підприємств 
є: забезпечення достовірності й повноти інформаційно-
аналітичного забезпечення щодо формування та вико-
ристання корпоративної соціальної відповідальності 
будівельних підприємств; зростання ефективності 
формування та використання корпоративної та ділової 
етики; забезпечення застосування нормативно-право-
вого забезпечення, ураховуючи сучасні умови госпо-
дарювання; зростання ефективності формування та 
реалізація взаємодії стейкхолдерів; зміцнення фінан-
сового стану; визначення напрямів та особливостей 
функціонування будівельних підприємств для забезпе-
чення взаємодії стейкхолдерів.

Сформовано кількісне підґрунтя щодо застосування 
локальних стратегій формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності будівель-
них підприємств: антикризова – від  0 до 2; пасивна – 
2,01–4; зростання – 4,01–6; реактивна – 6,01–8; розви-
тку – 8,01–10 і більше.

Зростання ефективності формування та викорис-
тання корпоративної соціальної відповідальності буді-
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вельних підприємств здійснюється у розрізі їх розви-
тку як перманентного процесу переходу від одного 
стану до іншого, більш якісного стану, що дає змогу 
підвищити результативність та ефективність діяль-
ності, зміцнити виробничо-господарський потенціал.

Запропоновано модель оцінки розвитку будівель-
них підприємств:

 I GR

GR
xKRBP BP=

'

,                          (1)

де IRBP  – інтегральний показник розвитку будівель-
них підприємств, відн. од.;

– GR '  – сума грошових коштів, отриманих у ре- 
зультаті виробничо-господарського процесу будівель-
ними підприємствами, тис грн;

– GR  – cума грошових коштів, які вкладені у ви- 
робничо-господарський процес будівельних підпри-
ємств, тис грн;

– KBP  – коефіцієнт, що враховує особливості 
функціонування будівельних підприємств, відн. од.

Результати оцінки показника розвитку будівельних 
підприємств представлено в табл. 1.

Висновки. Таким чином, у результаті оцінки інте-
гральних показників розвитку будівельних підприємств 
визначено, що у більшості досліджених періодів спо-
стерігаються низький рівень розвитку. На ПАТ «Трест 
«Житлобуд-1» лише у 2017 р. визначено абсолютний 
рівень розвитку. Аналогічні тенденції спостерігаються 
на ТОВ «ЕКО-ДІМ» у 2013 р., 2015 р., 2018 р., на  
ПАТ «Сумбуд» – у 2015 р. Відбувається гальмування 
тенденцій розвитку на будівельних підприємствах, 
що потребує застосування сучасного інструментарію, 
зокрема напрямів формування та використання корпо-
ративної соціальної відповідальності.

Установлено, що для забезпечення розвитку на 
більшості будівельних підприємства необхідно забез-
печити зростання інтегрального чинника формування 
та використання корпоративної соціальної відпові-
дальності на 1% (АТ «Трест «Житлобуд-1», ТДВ «Жит-
лобуд-2», ПАТ «КДБК», ПрАТ «ХК «Київміськбуд»,  
ТОВ «БК «ІНТЕРГАЛ-БУД», «ПрАТ «Прикарпатбуд», 
ПАТ «Сумбуд»). Лише на ТОВ «ЕКО-ДІМ» у першому 

році за зростання інтегрального чинника формування 
та використання корпоративної соціальної відповідаль-
ності від 1% до 100% знижується інтегральний показ-
ник розвитку. У другому – будівельні підприємства 
демонструють збільшення інтегрального показника 
розвитку залежно від зростання інтегрального чинника 
формування та використання корпоративної соціальної 
відповідальності. У третьому році на більшості буді-
вельних підприємств відбувалося зростання інтеграль-
ного показника їх розвитку, крім ТОВ «ЕКО-ДІМ» та 
ПАТ «Сумбуд». У четвертому році на всіх будівельних 
підприємствах може відбуватися зростання інтеграль-
ного показника розвитку. Аналогічна ситуація може 
спостерігатися у п’ятому році. У шостому році не буде 
забезпечено розвиток на АТ «Трест «Житлобуд-1» за 
зростання інтегрального чинника формування та вико-
ристання корпоративної соціальної відповідальності 
від 1% до 100%.

За рахунок зростання напрямів формування й вико-
ристання корпоративної соціальної відповідальності на 
150–1000% у перший рік за зростання КСВ у встанов-
леному діапазоні на всіх будівельних підприємствах, 
окрім ТОВ «ЕКО-ДІМ», спостерігається збільшення 
індексу їх розвитку. У другому, четвертому, п’ятому, 
шостому роках на всіх будівельних підприємства може 
бути забезпечено їх розвиток. Лише у третьому році на 
ТОВ «ЕКО-ДІМ» та ПАТ «Сумбуд» можуть відбуватися 
процеси уповільнення напрямів формування й реаліза-
ції розвитку представлених будівельних підприємств.

Для забезпечення стратегічних контурів розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності будівель-
них підприємств запропоновано застосування сучас-
ного інструментарію геоінформаційних систем, який 
дає змогу побудувати моніторингові карти зміни КСВ, 
ураховуючи просторові аспекти функціонування під-
приємств.

Запропоновано застосування організаційно-еконо-
мічного механізму формування та використання кор-
поративної соціальної відповідальності будівельних 
підприємств, який дає змогу визначити організаційні й 
економічні напрями її розвитку як важливих чинників 
створення стратегічних контурів.

Таблиця 1
Результати оцінки показника розвитку будівельних підприємств, відн. од. (розроблено автором)

Назва будівельних підприємств Роки
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

АТ «Трест «Житлобуд-1» 0,477 1,015 2,036 0,326 0,083 67,552
ТДВ «Житлобуд-2» 1,238 2,946 0,614 0,221 0,44 0,299
ПАТ «КДБК» 0,633 0,3 1,938 0,437 2,419 1,491
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 0,212 1,032 0,372 0,388 0,402 0,38
ТОВ «ЕКО-ДІМ» 211,934 0,0001 265,541 0,633 0,103 20,163
ТОВ «БК «ІНТЕР-ГАЛБУД» - 0,372 4,699 0,024 0,696 0,248
ПрАТ «Прикарпатбуд» 0,557 0,489 0,4 0,385 1,799 0,949
ПАТ «Сумбуд» 0,008 0,07 321,858 0,041 1,288 0,557
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