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Вступ. Загальносвітовою тенденцією сучасності є ви-
знання значущості соціально відповідальної діяльності 
кожного окремого суб’єкта господарювання та тих інститу-
цій, які з ним співпрацюють, впливають на стан розвитку 
суспільства в цілому. Запровадження принципів соціаль-
ної відповідальності у практику діяльності підприємств 
передбачає розроблення й реалізацію ефективної страте-
гії управління підприємством, моніторинг його діяльності, 
складання корпоративної соціальної звітності. в той же 
час, кожен суб’єкт зацікавлений в проведені оцінки ефек-
тивності кожного виду діяльності, що він здійснює. оцінка 
ефективності передбачає розрахунок витрат і результатів, 

їх співвіднесення, динаміку зміни тих чи інших показників. 
Здійснення соціально відповідальної діяльності підприєм-
ства також пов’язано із витратами – соціальними витрата-
ми, які спрямовані на забезпечення державних соціальних 
гарантій, передбачених чинним законодавством, задо-
волення потреб персоналу підприємства, запобігання не-
сприятливого впливу на нього зовнішнього і внутрішнього 
середовища, фінансування системи державного соціаль-
ного захисту та благодійність; проведення благочинних 
заходів, природоохоронних проектів та виконання інших 
завдань перед суспільством і громадою. отже, підприєм-
ство зацікавлене співставити соціальні витрати із певними 
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результатами від реалізації корпоративної соціальної від-
повідальності (кСв).

питання оцінки ефективності соціально відповідаль-
ної діяльності підприємства є важливими також з тих при-
чин, що на здійснення такої діяльності витрачаються певні 
додаткові зусилля, які можуть відволікати від вирішення 
важливих поточних і, нерідко, термінових питань. отже, 
кожне підприємство має усвідомлювати ту додаткову виго-
ду (додатковий продукт, додатковий прибуток, додаткову 
перевагу над конкурентами, додаткову частку лояльних 
стейкхолдерів), яку воно отримає в результаті реалізації 
концепції кСв.

численні фахівці доводять, що здійснення соціально 
відповідальної діяльності приносить підприємству пев-
ні результати: економічні, соціальні, іміджеві [1], [6], [10]. 
економічні позитивні результати можна охарактеризувати 
як отримання прибутку від реалізації соціальних заходів. 
окрім цього, внаслідок реалізації корпоративних соціаль-
них проектів можуть знижуватись операційні витрати в де-
яких ланках бізнесу. участь у соціальних ініціативах також 
дає змогу збільшити вартість акцій компаній, забезпечує 
здатність додатково залучити нових інвесторів. окрім того, 
соціально активні корпорації менш вразливі до екологічних 
та моральних ризиків. до економічних результатів слід від-
носити і показники маркетингу – зростання частки ринку, 
кількості і обсягу продаж, захоплення нових ринків тощо. 
Соціальні позитивні результати для бізнесу – це отримання 
передусім зацікавлених працівників, наявність довготермі-
нових планів та зобов'язань, сильні та надійні партнерства. 
позитивний соціальний корпоративний імідж впливає 
на купівельні рішення споживачів, просування товарів та 
послуг, престижність самої корпорації. він забезпечує пе-
ревагу серед конкурентів, стимулює довіру споживачів, 
інвесторів, зміцнює соціально-психологічний клімат в ко-
лективі. отже, постає питання, який підхід, метод обрати 
для вимірювання ефективності результатів підприємства 
від здійснення соціально відповідальної діяльності.

Постановка задачі. попередні дослідження, про-
ведені авторами, дозволяють констатувати, що сьогодні 
представлено доволі велику кількість методів оцінки ефек-
тивності соціально відповідальної діяльності підприєм-
ства. так, в роботах т. м. литвиненко [7], н. ненашева [8], 
о. в.  ворони [1], є. Г. левицької [6] та Ю. Саєнко [10] пред-
ставлено авторські підходи до оцінки ефективності кСв 
за основними напрямами соціально відповідальної діяль-
ності. За кожним напрямом (розвиток персоналу, охорона 
здоров’я, природоохоронна діяльність, громадська діяль-
ність тощо) розроблено систему показників. в наведених 
працях можна зустріти такі показники, які використову-
ються під час оцінки ефективності кСв за напрямами, як: 
витратні, результативні; структурні, ефективні. доходимо 
висновку, що запропоновані показники є різнорідними – 
вартісні та натуральні, абсолютні та відносні – що унемож-
ливлює проведення об’єктивної оцінки ефективності кСв 
діяльності серед групи підприємств. 

в роботі [1] представлено методику оцінки ефектив-
ності соціально відповідальної діяльності підприємства, 

що розроблена асоціацією менеджерів росії при підтримці 
програми розвитку оон. на наш погляд, дана методика 
в більшому ступені може бути застосована для побудови 
рейтингу серед підприємств, що займаються соціально від-
повідальною діяльністю. Її використання доцільно певни-
ми агенціями, державними управлінськими структурами, 
інституціями місцевого самоврядування з метою обрання 
партнерів для здійснення соціальних проектів, інформу-
вання населення стосовно відповідальних / безвідпові-
дальних підприємств. Схожою є методика, представлена 
в  роботах Ф. і. євдокімова, м. в. Губської [3], С. в. івченко 
[4]. це також рейтингові методики, які спрямовані на забез-
печення належного рівня конкурентоспроможності під-
приємства за рахунок реалізації кСв.

проведений аналіз існуючих методів оцінки ефектив-
ності соціально відповідальної діяльності підприємств до-
зволяє зробити висновок, що їх використання передбачає 
визначення, в першу чергу, цілі оцінки, яка обумовить вибір 
того чи іншого методу. метою даної роботи є розробка влас-
ного методичного підходу до проведення оцінки ефектив-
ності соціально відповідальної діяльності підприємства.

Результати. на наш погляд, дуже доцільним є виділення 
пріоритетних мотивів здійснення соціально-від повідальної 
діяльності підприємства, які формують конкретні цілі та, 
відповідно, можуть бути конкретизовані певними показ-
никами, що допоможуть оцінити рівень досягнення цілі, 
рівень задоволення потреби. Загальновідомо, що саме по-
треба є збуджуючим чинником до конкретних дій – джере-
ло активності людини та спільності людей в  конкретному 
напрямку певним визначеними чином. потреба конкрети-
зується в мотиві – внутрішнє переконання в необхідності ді-
яти з урахуванням зовнішніх стимулів. Формування мотиву 
дозволяє визначити цілі та дії, що необхідні для їхнього до-
сягнення. підхід до оцінки ефективності кСв підприємства 
за пріоритетними мотивами є слушним з тих причин, що до-
зволяє зняти певні протиріччя в сфері визначення сутності 
такої діяльності. в даному випадку під корпоративною со-
ціальною діяльністю підприємства розуміється соціальна 
відповідальність бізнесу із різних позицій [2]:

із позиції підприємців – це розвиток свого бізнесу,  �
сумлінна сплата податків, дотримання законів і сво-
єчасна виплата заробітної плати працівникам;
із позиції найманих працівників – це соціальна по- �
літика підприємства, відповідальність роботодавця 
щодо колективу співробітників;
із позиції споживачів – це обов'язок виробляти  �
лише якісну, нешкідливу продукцію, надавати про 
неї правдиву інформацію, не заохочувати поширен-
ня споживання некорисної продукції, не завищува-
ти ціни на неї, не підтримувати шкідливі звички спо-
живачів, знаходити способи зменшити негативний 
вплив продукції, яка шкідлива за природою;
із позиції керівників місцевих органів влади – це  �
обов'язок підприємців на вимогу адміністрації на-
давати так звані «благодійні внески» в обмін на еле-
ментарне право спокійно вести законний бізнес на 
певній території;
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із позиції ділового партнерства – це формування  �
відносин з партнерами на принципах дотримання 
угод, професійних стандартів діяльності, фінансової 
відповідальності;
із позиції мешканців певної території і загалом  �
планети – це збереження природного середовища 
існування, економне споживання й відновлення 
використаних ресурсів, діяльність у гармонії з при-
родою.

отже, саме потреби і мотиви визначають напрямки со-
ціально відповідальної діяльності підприємства задля до-
сягнення цілей (конкретних, вимірюваних, реалістичних, 
досяжних). 

н. е. ткаченко [11] пропонує розглядати дві групи 
мотивів здійснення соціальної відповідальності підпри-
ємства: (1) мотиви соціальної відповідальності з позиції 
власника; (2) мотиви соціальної відповідальності з позиції 
підприємства. Слід також виділити основні мотиви орга-
нів державного управління та місцевого самоврядування, 
партнерів бізнесу, місцевої громади, які також стимулюють 
підприємства до впровадження принципів і практик соці-
ально відповідальної діяльності. виділення потреб держа-
ви, позичальників, кредиторів, покупців, споживачів, гро-

мадськості представлено в роботі л. і. Швець [12]. автор 
доводить, що такий підхід є актуальним та доцільним задля 
забезпечення «балансу інтересів» всіх учасників соціально 
відповідальної діяльності.

на наш погляд, різниця в мотивації обумовлює наяв-
ність різних цілей, отже, відповідно, і різних показників 
оцінки ефективності досягнення цих цілей. в залежності 
від виділених мотивів, цілей буде формуватися відповідна 
система оцінки ефективності соціально відповідальної ді-
яльності підприємства (рис. 1). 

на нашу думку, якщо підприємство ставить собі за 
мету оцінити ефективність соціальних витрат, то йому най-
більш доцільним є обрання ресурсного підходу до оцінки 
ефективності соціально відповідальної діяльності. в дано-
му випадку доцільним є формування власної системи по-
казників за кожним напрямком реалізації кСв. причому 
первинним при обґрунтуванні системи показників є визна-
чення мотивів та потреб кожної групи внутрішніх і зовніш-
ніх стейкхолдерів, по відношенню до яких здійснювалися 
відповідні програми та проекти.

Слід зауважити, що ті й самі показники можуть брати 
участь під час оцінки ступеню реалізації інтересів різних 
груп стейкхолдерів.

Рис. 1. Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства

Формулювання цілей 
оцінки ефективності КСВ

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

5 етап

1) оцінка ефективності використання ресурсів 
і коштів на здійснення КСВ;

2) оцінка конкурентоспроможності підприємства 
і покращення позиції підприємства в рейтингах;

3) оцінка рівня задоволеності мотивів і потреб 
різних суб’єктів (стейкхолдерів);

4) оцінка впливу КСВ на фінансово-економічні 
показники роботи підприємства

1) ресурсний – розрахунок коефіцієнтів 
ефективності витрат на КСВ;

2) рейтинговий – розрахунок кількісних і якісних 
показників КСВ різних підприємств;

3) економічний – розрахунок показників 
ефективності за різними напрямками КСВ;

4) доходний – розрахунок показників 
взаємозалежності витрат на КСВ діяльність 
і фінансово-економічних результатів роботи 
підприємства

Вибір методу оцінки 
ефективності КСВ

Збирання інформації та 
розрахунок показників

Формулювання висновків 
та розробка практичних 

рекомендацій

Формування системи 
показників оцінки 
ефективності КСВ
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так, н. огороднікова в своїй роботі [9] зауважує, що 
вельми важливим стейкхолдером, що зацікавлений в оцінці 
ефективності кСв підприємства є пенсійний фонд україни. 
ми вважаємо, що інтереси пенсійного фонду україни слід 
відносити до групи інтересів державних центральних ор-
ганів управління. даний суб’єкт зацікавлений в збільшенні 
сукупних витрат підприємства на оплату праці персоналу, 
що призводить до зростання відрахувань на соціальні за-
ходи, в тому числі соціальних відрахувань на реалізацію 
пенсійних програм; в зростанні рівня зайнятості за раху-
нок збільшення робочих місць; покращення структурних 
пропорцій між кількістю працівників та пенсіонерів. отже, 
виходячи із таких інтересів можуть бути запропоновані 
показники оцінки ефективності соціально відповідальної 
діяльності підприємства за даним напрямком: середня за-
робітна плата 1 працівника підприємства; середній розмір 
пенсійних внесків на 1 працівника; середній розмір по-
точних соціальних витрат підприємства на 1 працівника; 
середній розмір поточних витрат на реалізацію програм зі 
страхування 1 працівника; термін сплати (заборгованості) 
податків із платежів до пенсійного фонду україни; кількість 
створених нових робочих місць на підприємстві; структура 
персоналу підприємства за віковим критерієм.

в той же час, майже всі представлені показники мо-
жуть бути використані під час визначення рівня реалізації 
інтересів персоналу підприємства. ця група показників 
також може бути доповнена такими: кількість фахівців, що 
пройшли навчання, підвищення кваліфікації та перепід-
готовку; обсяг коштів, що були виділені підприємством на 
навчання персоналу в порівнянні до зміненого результату 
праці (кількості виробленої продукції, обсягу доходів під-
приємства чи прибутків); обсяг коштів, що були виділені 
підприємством на організацію заходів щодо підвищення 
рівня безпеки роботи персоналу в порівнянні з кількістю 
нещасних випадків на виробництві та ін.

на основі запропонованого методичного підходу 
оцінки кСв підприємства можемо стверджувати, що такі 
показники [13], як rOI, rOa, rOs, EbIta – є показниками 
рівня реалізації інтересів власника, акціонерів та, частко-
во, персоналу підприємства. вони відображують залеж-
ність фінансових показників діяльності підприємства від 
здійснення соціальних програм. відповідно, показники 
рівня лояльності споживачів до продукції, упізнаваємості 
товарної марки, динаміки частки ринку, динаміки доходів 
від реалізації, рівня ефективності інформаційних і Pr  кам-
паній, мотивації здійснення покупки чи зміни уподобань 
– є показниками рівня реалізації інтересів власників, 
персоналу та покупців. ці показники, з одного боку, відо-
бражують можливість досягнення економічних цілей під-
приємства  – генерування доходів, з іншого – можливість 
реалізації мотивів працівників через зростаючі виплати 
заробітної плати, мотиваційні виплати, виплати на реалі-
зацію заходів з охорони праці, здоров’я, безпеки, з третьої 
сторони – можливість реалізації потреб покупців через 
купівлю якісної та безпечної продукції, наявності досто-
вірної правдивої інформації стосовно товару. рівень реалі-
зації мотивації партнерів, покупців, кредиторів, інвесторів, 

постачальників відображуються у показниках репутації, 
іміджу, надійності, рівня кредиторської заборгованості, 
тривалості підписаних контрактів, обсягів інвестиційних 
ресурсів тощо.

За умови, якщо підприємство обере за мету оцінки 
визначення рівня конкурентоспроможності підприємства 
і  його позиції на ринку, доцільним є обрання рейтингового 
методу. при цьому слід формувати групу експертів та про-
водити процедуру оцінки узгодженості думок експертів 
(наприклад, шляхом розрахунку коефіцієнту конкордації), 
визначення середнього зваженого балу оцінки ефектив-
ності певного часткового показника.

Зауважимо, що саме визначена мета обумовить обсяг 
необхідної інформації, яку слід зібрати та обробити в про-
цесі оцінки ефективності кСв і очікувані висновки. 

Висновки. таким чином, авторами запропоновано 
методичний підхід до проведення оцінки ефективності 
соціально відповідальної діяльності підприємства. він за-
снований на тому, що кожне підприємство, перш за все, 
має обрати мету оцінки ефективності кСв. конкретиза-
ція мети проведення оцінки ефективності кСв дозволить  
обрати найбільш сприятливий метод, сформувати систе-
му показників, визначити вимоги до необхідної вхідної 
інформації, коректно провести висновки задля прийнят-
тя раціональних управлінських рішень. Саме мета оцінки 
має бути покладена в удосконалення методичного підходу 
оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності 
підприємства, який є подальшим напрямком наукових до-
сліджень авторів. такий підхід спрямований на виділення 
пріоритетних мотивів здійснення соціально відповідальної 
діяльності підприємства, відстеження рівня задоволеності 
потреб кожної групи стейкхолдерів.
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