
548

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 П
ІД

П
РИ

ЄМ
СТ

ВА
М

И

© Письменна О.О., Сомова Л.І., Папуша Є.

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-84

УДК 338.2

Інтегральна оцінка корпоративної соціальної 
відповідальності промислового підприємства

Письменна О.О.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України

Сомова Л.І.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України

Папуша Є.
студентка 

Національної металургійної академії України

У статті запропоновано методику оцінки корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) промислового 
підприємства. Розроблена методика базується на оцінці КСВ за трьома складниками: економічним, соціаль-
ним та екологічним, а також розмежування показників за групами зацікавлених осіб. Використання такого 
підходу дає змогу оцінювати рівень корпоративної соціальної відповідальності в межах конкретного підпри-
ємства та обґрунтовувати перспективні заходи щодо підвищення рівня КСВ.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціально відповідальний менеджмент, заці-
кавлені сторони, інтегральна оцінка.

Письменна А.А., Сомова Л.И., Папуша Е. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложена методика оценки корпоративной социальной ответственности (КСО) промышленно-
го предприятия. Разработанная методика базируется на оценке КСО по трем составляющим: экономической, 
социальной и экологической, а также по группам заинтересованных сторон. Использование такого подхода 
позволяет оценивать уровень корпоративной социальной ответственности в пределах конкретного предпри-
ятия и обосновывать перспективные пути повышения уровня КСВ.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социально ответственный менеджмент, 
заинтересованные стороны, интегральная оценка.

Pysmenna O.O., Somova L.I., Papusha Ye. INTEGRAL ASSESSMENT OF THE CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

The article proposed a methodology of evaluation of the corporate social responsibility (CSR) of an industrial en-
terprise. The proposed methodology is based on the evaluation of CSR by three components: economic, social and 
environmental, as well as by groups of stakeholders. Using this approach allows to estimate the level of corporate 
social responsibility within a particular enterprise and justify perspective ways to increase the level of CSR.

Keywords: corporate social responsibility, socially responsible management, stakeholders, integral estimate.

Постановка проблеми. Нині розширю-
ється зміст поняття ефективного підприєм-
ства, що в умовах сучасного стану розвитку 
соціально-економічних відносин включає 
не тільки економічний складник, але й соці-
альний та екологічний. Такий комплексний 
підхід знайшов своє відображення у принци-
пах корпоративної соціальної відповідаль-
ності (КСВ) бізнесу. Поширення принципів 
соціально відповідального менеджменту є 
світовою тенденцією. Україною 15 березня 

2017 було підписано Угоду між Урядом Укра-
їни та Організацією економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання 
до Декларації про міжнародні інвестиції та 
багатонаціональні підприємства, Керівних 
рекомендацій для багатонаціональних ком-
паній та процедурних рішень Ради ОЕСР.[1]. 
У межах діяльності щодо поширення принци-
пів соціальної відповідальності бізнесу роз-
роблено «Керівні принципи ОЕСР для багато-
національних підприємств», що допомагають 
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підприємствам спрямувати свою діяльність 
у напрямі дотримання прав людини, забез-
печення зайнятості на національному рівні, 
захисту навколишнього середовища, забез-
печення належного розкриття інформації, 
протидії корупції тощо [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання корпоративної соціальної відпові-
дальності є об’єктом дослідження багатьох 
науковців та вчених. Так, О.М. Головіновим, 
О.Б. Мних, В.П. Даликом [2; 3] досліджено 
стан та актуальні проблеми провадження соці-
альної відповідальності вітчизняними підпри-
ємствами. Комплексне дослідження сутності 
КСВ, її ролі та місця в сучасному бізнесі, меха-
нізмів реалізації в вітчизняних умовах наве-
дено у працях М.П. Буковинської, А.М. Колота, 
О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева та ін. [4; 5]. 

Водночас дослідники корпоративної соці-
альної відповідальності визначають низку 
проблем, до яких слід віднести несистемність 
дій підприємств, відсутність стратегічного 
бачення розвитку з урахуванням принципів 
КСВ, відсутність комплексності та цілісності 
системи КСВ, протиріччя між економічним, 
соціальним та екологічним складниками 
[2, с. 191; 3, с. 169]. Водночас нині недостат-
ньо проробленими є методичні засади оцінки 
корпоративної соціальної відповідальності, 
елементи аналізу якої можна спостерігати 
у методиках оцінки потенціалу, стратегічної 
діагностики тощо [6–8]. Таким чином, імпле-
ментація принципів соціально відповідаль-
ного підприємництва в умовах українських 
підприємств потребує розвитку методичних 
основ формування системи управління на 
принципах соціально-відповідального біз-
несу, розроблення методик оцінки соціальної 
відповідальності в умовах конкретного під-
приємства. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення мето-
дики оцінки корпоративної соціальної відпові-
дальності бізнесу з урахуванням особливос-
тей вітчизняних промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Наявні 
нині методики оцінки корпоративної соціаль-
ної відповідальності переважно спираються 
на рейтингування підприємств за певними 
показниками, проте важливим завданням 
є внутрішня оцінка КСВ. Така важливість 
зумовлена необхідністю спрямування діяль-
ності суб’єкта господарювання на реалізацію 
вимог та принципів відповідального підприєм-
ництва, виявлення резервів для покращення 
поточного стану та управління рівнем КСВ.

Відомо, що корпоративна соціальна відпо-
відальність є похідною поняття «сталий розви-
ток», тобто «моделі економічного зростання, 
в якій використання ресурсів спрямовано на 
задоволення потреб людини за збереження 
навколишнього середовища, так що ці потреби 
в розвитку можуть бути задоволені не тільки 
в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь» 
[9]. Таким чином, корпоративна соціальна від-
повідальність має охоплювати економічну, 
соціальну та екологічну складові частини. 
Водночас забезпечення дієвості КСВ, її корис-
ності можливе лише за умов щонайповнішого 
задоволення потреб і вимог зацікавлених сто-
рін. У такому разі методика оцінки соціальної 
відповідальності в умовах конкретного під-
приємства має базуватися на оцінці системи 
показників за зазначеними вище складниками 
з деталізацією за зацікавленими сторонами. 

До зацікавлених сторін у разі оцінки кор-
поративної соціальної відповідальності слід 
відносити внутрішні (власників та працівни-
ків підприємства) та зовнішні (клієнти, поста-
чальники, суспільство та місцева громада, 
уряд та органи влади). Система показників 
для оцінки рівня соціальної відповідальності 
наведена в таблиці.

Зазначені показники повною мірою відби-
вають критерії, за якими може бути оцінена 
корпоративна соціальна відповідальність 
бізнесу за економічною, соціальною та еко-
логічною складовими частинами. Відмінними 
рисами запропонованої системи є, по-перше, 
розмежування показників за представниками 
різних зацікавлених сторін, по-друге, враху-
вання показників, що мають особливе зна-
чення в умовах промислового підприємства, 
а саме: забезпечення працівників засобами 
спецзахисту від шкідливих чинників вироб-
ництва, фондоозброєність праці, коефіцієнт 
оновлення основних фондів та ін. 

За способом оцінки запропоновані показ-
ники можна поділити на 2 групи:

– кількісні, що оцінюються у динаміці; при 
цьому зростання показника або його сталість 
оцінюється як 1, зменшення – 0;

– якісні, що оцінюються як бінарні (так (1)/
ні (0)).

Наступним кроком оцінки є обчислення 
інтегрального показника Іксв, що обчислюється 
за формулою

Іксв а m
i j

ij= ÷
= =
∑∑
1

3

1

6

,                  (1)

де і – кількість складових частин оцінки 
(економічна, соціальна, екологічна);
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Таблиця
Система показників (критеріїв) оцінки  

корпоративної соціальної відповідальності підприємства
Зацікавлена сторона / 

Напрям оцінки
1. Економічний 

складник
2. Соціальний 

складник
3. Екологічний 

складник
1. Власники Вартість компанії (річ-

ний темп зміни)
Чистий прибуток (річ-
ний темп зміни)
Рентабельність про-
дукції (річний темп 
зміни)
Виручка від реалізації 
(річний темп зміни)
Коефіцієнт оновлення 
основних фондів (річ-
ний темп зміни)

Рівень лояльності 
до компанії у сус-
пільстві, імідж ком-
панії (річний темп 
зміни рейтингу або 
результатів опиту-
вання)

--

2. Працівники Середня заробітна 
платня (річний темп 
зміни)
Співвідношення 
середньої заробітної 
плати та середньорин-
кового рівня підпри-
ємств галузі
Співвідношення заро-
бітної плати і мінімаль-
ної заробітної плати

Забезпечення ком-
фортних умов праці
Рівень травма-
тизму* (річний темп 
зміни)
Наявність проф-
спілки
Наявність колектив-
ного договору
Фондоозброєність 
праці (річний темп 
зміни)

Забезпечення без-
печних умов праці
Забезпечення пра-
цівників засобами 
спецзахисту від 
шкідливих чинників 
виробництва

3. Клієнти (споживачі) Вартість товарів та 
послуг (річний темп 
зміни)*
Економічність про-
дукції
Повна вартість вико-
ристання* (річний темп 
зміни)

Реалізація соціаль-
них та громадських 
проектів серед 
споживачів підпри-
ємства

Шкідливість / безпеч-
ність продукції

4. Постачальники Своєчасність сплати 
рахунків
Виконання інших 
нефінансових умов 
договорів

-- --

5. Суспільство загалом, 
місцева громада

Соціальні інвестиції –  
підтримка професій-
ного розвитку молоді, 
спонсорування спор-
тивних проектів

Забезпечення 
зайнятості насе-
лення
Реалізація соціаль-
них проектів

Забезпечення еколо-
гічної безпеки регіону
Кількість шкідливих 
викидів* (річний темп 
зміни)
Провадження про-
грам ресурсозбере-
ження

6. Уряд та органи влади Сплата податків та 
зборів: своєчасна та в 
повному обсязі

Підтримка соціаль-
них та громадських 
ініціатив
Добросовісна конку-
ренція
Своєчасність 
подання фінансової 
та статистичної звіт-
ності, достовірність 
інформації

* Слід звернути увагу, що в запропонованій системі оцінки присутні обернені показники, тобто такі, змен-
шення (відсутність) яких чинить позитивний вплив на рівень корпоративної соціальної відповідальності. 
Такі показники позначено *.
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j – кількість зацікавлених сторін;
аij – оцінка конкретного показника;
m – кількість показників, що оцінюються 

(33 од. за запропонованою системою).
Висновки із цього дослідження. Запро-

понований підхід для оцінки корпоративної 
соціальної відповідальності, на відміну від 
відомих, дає змогу здійснювати аналіз КСВ 
автономно (без використання рангових оці-
нок) в умовах конкретного підприємства, 
оцінювати рівень КСО в динаміці, розро-

бляти заходи щодо підвищення КСВ, врахо-
вуючи інтереси окремих зацікавлених осіб. 
З огляду на специфіку конкретного суб’єкта 
господарювання, запропонована система 
показників може бути доповнена й адапто-
вана до його умов. Напрямами подальших 
досліджень є розроблення методики оцінки 
збалансованості рівня корпоративної соці-
альної відповідальності за економічною, 
соціальною та екологічною складовими 
частинами.
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