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ответственности предпринимательства в Украине
Целью статьи является определение основных показателей, кото-
рые могут быть использованы при оценке социально-экономической 
ответственности предприятий Украины, и группировка этих пока-
зателей по категориям заинтересованных сторон. Приведены основ-
ные реципиенты, на которых направлена социально-экономическая 
ответственность предпринимательства. Ими выступают: работ-
ники предприятия; владельцы (акционеры); потребители продукции; 
поставщики и конкуренты; общество и государство. Представлены 
формы и инструменты реализации социально-экономической от-
ветственности предприятий (СЭОП), и на этой основе разработа-
на система показателей, которые могут быть использованы при 
оценке СЭОП. Показатели выступают как в количественной форме, 
так и в качественной, а также дают возможность охватить весь 
масштаб проявления СЭОП относительно заинтересованных групп. 
Большое внимание уделено сектору прибыльности предприятия (как 
основной задаче корпоративной социальной ответственности по 
А. Кэрроллу), а также отчислений на развитие персонала, как про-
фессиональное, так и оздоровительное, и на развитие общества, 
благосостояния населения в виде расходов на социальное инвестиро-
вание, социально ответственный маркетинг, денежные гранты на 
исследования, благотворительную деятельность и другие инстру-
менты проявления СЭОП.
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Метою статті є визначення основних показників, які можуть бути використані при оцінці соціально-економічної відповідальності підприємств 
України, та групування цих показників за категоріями зацікавлених сторін. Наведено основні реципієнти, на яких спрямована соціально-економічна 
відповідальність підприємництва. Ними виступають: працівники підприємства; власники (акціонери); споживачі продукції; постачальник і конкурен-
ти; суспільство та держава. Наведено форми й інструменти реалізації соціально-економічної відповідальності підприємств (СЕВП) та на цій основі 
розроблено систему показників, які можуть бути використані при оцінці СЕВП. Показники виступають як у кількісній формі, так і у якісній, а також 
надають можливість охопити весь масштаб прояву СЕВП стосовно зацікавлених груп. Велику увагу приділено сектору прибутковості підприємства 
(як основній задачі корпоративної соціальної відповідальності за А. Керролом), а також відрахувань на розвиток персоналу, як професійний, так 
і  оздоровчий, та на розвиток громади, суспільства, добробуту населення у вигляді витрат на соціальне інвестування, соціально відповідальний 
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Постановка проблеми. Для розвитку соціально-
економічної відповідальності підприємництва (СЕВП) 
в  Україні на рівні держави необхідні певні заходи та дії, які 
дозволять поширити та поглибити соціально-відповідальні 
практики з боку бізнес-структур. Для цього потрібна сис-
тема оцінки підприємств за певною групою показників, що 
дозволить зробити висновки відносно рівня соціально-
економічної відповідальності підприємства, в основі якої 
лежить саме економічна складова корпоративної соціаль-
ної відповідальності (КСВ) – спрямованість на отримання 
прибутку та реалізація соціальної відповідальності еконо-
мічними засобами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В осно-
ву цього наукового дослідження лягли роботи вчених-
економістів, що досліджували методики оцінки КСВ, 
а  саме: Антошко Т. Р., Герасименко О. О., Грішнова О. А., 
Даниленко О. А., Євтушенко В. А., Жосан Г. В., Козирє- 

ва О.В., Колот А. М., Лебедєв І. В., Огороднікова Н., Сухоте-
ріна М. І. Саме на основі глибокого аналізу робот цих уче-
них запропонована власна група показників оцінки СЕВП, 
яка стане основою для розробки власної методики автора.  

Метою статті є визначення показників, які можуть 
бути використані в оцінці соціально-економічної відпові-
дальності підприємництва в Україні. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Соціально-економічна відповідальність підприємництва 
в Україні має достатньо широкі форми й інструменти для 
своєї реалізації, які залежать від мети діяльності компанії, 
її стратегії, сфери функціонування, масштабу діяльності, 
досвіду використання КСВ-практик тощо. Для формування 
та систематизації показників, за якими може бути оцінена 
СЕВП, наведемо таблицю, де наведені форми й інструмен-
ти реалізації соціально-економічної відповідальності під-
приємства за групами зацікавлених сторін.

Таблиця 1

напрямки та форми реалізації соціально-економічної відповідальності підприємства

Об’єкт спрямування / 
Реципієнт Форма реалізації Інструменти реалізації

1 2 3

працівники

1. Своєчасна виплата заробітної плати.

2. надання премії та компенсації.

3. підвищення заробітної плати.

4. навчання та розвиток персоналу, планування 
кар’єрного зростання.

5. Безпека зайнятості та соціально-відповідальна ре-
структуризація підприємств.

6. легалізація бізнесу та ринку праці.

7. мотивація персоналу, індивідуальне пенсійне за-
безпечення та індивідуальне страхування

1. адміністративний / фінансовий / соціальний 
бюджет.

2. Соціальні інвестиції.

3. Соціально-відповідальне інвестування.

4. Спонсорська допомога.

5. Соціальні програми.

6. Соціальне підприємництво

власники 
1. отримання прибутку.

2. виплата дивідендів
Фінансовий бюджет

Споживачі

1. Задоволення потреб у товарах та послугах.

2. гарантія якості продукції.

3. Сплата податків. 

4. достовірна реклама

1.адміністративний/фінансовий бюджет.

2. Соціальний маркетинг.

3. Соціально-відповідальне інвестування.

4. Соціальні інвестиції.

5. Соціальна експертиза.

6. Соціальна звітність

постачальники /  
конкуренти

1. Своєчасна оплата ресурсів і матеріалів.

2. доброчесна конкуренція

1. адміністративний/фінансовий бюджет.

2. Соціальне підприємництво.

3. Соціально відповідальні підходи до ведення 
бізнесу

Суспільство /держава

1. Створення якісної продукції.

2. удосконалення якості продукції.

3. Сплата податків.

4. достовірна реклама.

5. легалізація бізнесу та ринку праці.

6. Створення нових робочих місць.

7. розробка навчальних і тренінгових програм для за-
цікавлених верств.

1. адміністративний / фінансовий / соціальний 
бюджет.

2. Соціальний маркетинг.

3. Соціальні інвестиції.

4. еквівалентне фінансування.

5. грошові гранти.

6.Спонсорство та благодійність.

7. Соціально-відповідальне інвестування.



265Проблеми економіки № 4, 2017

економіка та управління підприємствами

Отже, ми бачимо, що форм, як і інструментів, доволі 
багато, що дає підприємствам поле для обрання застосу-
вання найбільш придатних форм СЕВП та інструментів їх 
реалізації залежно від кінцевої мети існування підприєм-
ства.

В наступній таблиці (табл. 2) наведемо основні мето-
дики сучасних вітчизняних дослідників, які розглядають 
процес оцінки КСВ та відрізняться одна від одної показ-
никами, що покладені в їх основу, групами, за якими ці по-
казники поділяються, основним результатом цих методик 
(індекс, рейтинг), на досягнення якого вони й були розро-
блені.

Виходячи із вищенаведеного та визначення соці-
ально-економічної відповідальності підприємництва як 
відповідальності підприємств перед зацікавленими сто-
ронами економічними засобами, можна запропонувати 
показники для виміру соціально-економічної відповідаль-

ності підприємництва. Для цього пропонується об’єднати 
показники за групами, що спростить аналіз отриманих 
даних та результатів. Як ми бачимо з попередньої табли-
ці, науковці виділяють різні групи, за якими відбувається 
оцінка КСВ, а саме: за категоріями «зацікавлених» сторін, 
за рівнем життєвого циклу розвитку організації, за сфера-
ми охоплення. В нашому науковому дослідженні ми будемо 
групувати показники, за якими пропонується оцінка СЕВП 
за категоріями зацікавлених сторін. Більшість методик, за 
якими оцінюється КСВ, є одночасно якісними та кількісни-
ми. Так само й нам вважається доцільним розробити сис-
тему показників, яка є якісно-кількісною. 

Перелік показників, який запропонований вже нау-
ковцями та може бути застосований при оцінці СЕВП, є до-
волі чисельним, в чому й полягає складність аналізу. Отже, 
щоб охопити цю масштабну сферу, розрахунків повинно 
бути достатньо багато, що й ускладнює процес аналізу. 

1 2 3

 8. підвищення рівня добробуту населення.

 9. Соціалізація своєї благодійної та спонсорської ді-
яльності.

10. Спрямування наукових розробок на дослідження 
у сферах збільшення добробуту населення

 8. Благодійний маркетинг.

 9. Соціальні програми.

10. Соціальна експертиза.

11. Соціальна звітність.

12. Соціально відповідальні підходи до ведення 
бізнесу

Джерело: власна розробка автора, удосконалено [1; 2]

Закінчення табл. 1

Таблиця 2 

Систематизація методик оцінки КСВ підприємств

Автор Зміст

г. л. тульчинський визначає універсальний індекс кСв, установлює відповідний рейтинг, а також вирішує проблему 
соціальної діагностики бізнес-організацій у різних сферах діяльності

н. а. товма рейтинг корпоративної соціальної відповідальності за допомогою рейтингового показника інте-
гральної ефективності соціальної програми

о. ю. Березіна рейтинг соціальної відповідальності корпорації у сфері трудових відносин

н. а. кричевський,  
С. Ф. гончаров метод діагностики соціальної відповідальності організації

а. а. андрєєв метод для діагностики кількісного впливу соціально відповідальної діяльності окремої бізнес-
структури на збалансований розвиток регіону за певний період часу

н. в. водницька метод оцінки рівня кСв за 25 показниками, які згруповані у 5 категорій «зацікавлених сторін»: 
персонал і топ-менеджери; споживачі; бізнес-партнери; суспільство; держава

н. огороднікова методика оцінки соціальної відповідальності промислового підприємства перед соціальними 
партнерами

о. а. даниленко критерії оцінки результативності управління соціальною відповідальністю на стадіях життєвого 
циклу розвитку організації

о. в. козирєва оцінка кСв за 4 складовими: екологічна, суспільна, трудова та економічна відповідальності

а. в. жосан оцінка кСв за 4 групами: економічна компонента; екологічна; соціально-трудова; нормативно-
правова компонента

т. р. антошко оцінка кСв за такими групами: економічна; правова; інформаційна; гуманістична; організаційна; 
екологічна; комунікативна

м. і. Сухотеріна Запропонований інтегральний індекс (іінт), що визначає сукупний вплив якісних і кількісних па-
раметрів та характеризує рівень розвитку кСв

Джерело: сформовано автором на основі [3–11]
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Тому важливим вважається включити найбільш вагомі по-
казники, які дозволять охопити цю сферу, та обґрунтова-
но зробити висновки щодо рівня СЕВП на підприємствах 
України.

Оскільки запропонований перелік показників буде 
групуватись по категоріях зацікавлених осіб, то першою 
групою будуть «працівники підприємства». Ця група є од-
нією з чисельніших і важливих реципієнтів при здійсненні 
КСВ та СЕВП, що пояснюється тим, що саме на підпри-
ємстві створюється продукт чи послуга та від працівників 
залежить якість виробництва. Тому реалізація соціально-
економічної відповідальності щодо цієї категорії осіб ви-

ступає вагомим важелем для формування як міцної коман-
ди підприємства, так і іміджу в цілому.

Показники, які використовуються для оцінки рівня 
СЕВП перед працівниками компанії, є чисельними й охо-
плюють багато сфер, але основне їх спрямування – всебіч-
ний розвиток персоналу. В основі цього розвитку лежить 
економічне підґрунтя – відрахування грошей на підтрим-
ку матеріального, інтелектуального, фізичного добробуту 
працівників компанії. Для цього пропонується оцінка як 
середньої заробітної плати, так і витрат підприємства по 
різних соціальних статтях, що сприяють розвитку персо-
налу компанії. Також вагому групу складають якісні по-

Таблиця 3 

Показники оцінки СеВП перед працівниками підприємств

Категорія Показники Кількісний / якісний

працівники

розмір середньої заробітної плати, тис. грн кількісний

Співвідношення середнього розміру заробітної плати на підприємстві 
до середнього розміру заробітної плати в галузі кількісний

коефіцієнт плинності кадрів кількісний

витрати на охорону праці та техніку безпеки усього на підприємстві та 
на одного працюючого, тис. грн кількісний

рівень травматизму на підприємстві якісний

витрати на виплату премій та інших заохочувальних компенсаційних 
виплат, тис. грн кількісний

витрати на виплату матеріальної допомоги, подарунків тощо, тис. грн кількісний

витрати на культурно-масові заходи, тис. грн кількісний

витрати на надання соціального пакета, тис. грн кількісний

витрати на внески до недержавних пенсійних фондів на користь пра-
цівників, тис. грн кількісний

витрати на медичне страхування працівників, тис. грн кількісний

витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації персо-
налу усього по підприємству та на одного працюючого, тис. грн кількісний

витрати підприємства на санаторно-курортне забезпечення працівни-
ків, тис. грн кількісний

витрати на спортивне оздоровлення персоналу, тис. грн кількісний

кількість проведених навчальних / освітніх / соціальних заходів підпри-
ємством якісний

кількість осіб, які пройшли підготовку, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації якісний

Створення нових робочих місць якісний

Стабільність виплати заробітної плати / відсутність заборгованості по 
виплаті заробітної плати якісний

наявнісь кодексу з корпоративного управління якісний

наявність програм з матеріального та нематеріального заохочення 
персоналу якісний

наявність соціальних / навчальних / освітніх програм з розвитку пер-
соналу якісний

наявність власного тренінгового / навчального / освітнього центру з 
розвитку персоналу якісний

наявність спортивно-оздоровчих програм на підприємстві якісний

Джерело: сформовано автором
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казники, що дають можливість охарактеризувати не тільки 
рівень витрат, але й саму соціальну спрямованість підпри-
ємства. 

Показники, які наведені, мають різні одиниці виміру 
та відрізняються тим, що виступають кількісним чи якіс-
ним показником. В наступних роботах автора буде продо-
вжено дослідження в рамках того, яким чином ці показни-
ки можна поєднати та привести до загального по кожній 
групі. На основі цього буде побудований індекс і рейтинг, 
що дасть змогу розробити національну модель розвитку 
соціально-економічної відповідальності підприємництва 
в Україні.

Тепер перейдемо до розгляду оцінки СЕВП перед 
власниками. Слід зауважити, що власник виступає не тіль-
ки тією особою, що приймає рішення відносно реалізації 

соціальних програм на своєму підприємстві, але й також 
реципієнтом. Взагалі А. Керрол, один із основополож-
ників сучасної КСВ, зауважує, що отримання прибутку є 
основою соціальної відповідальності будь-якої компанії. 
Так само стосується й власників підприємств – соціально-
економічна відповідальність перед ними проявляється 
в отриманні прибутку, його максимізації та збільшенні 
доходності акцій. Саме виходячи з цього і була розробле-
на система показників, що пропонується. Вагому частину 
з них складають показники, які відображають рівень при-
бутковості підприємства, стійкості та можливості швид-
ко реагувати на потреби ринку. Це стосується економіч-
них показників рентабельності, ліквідності та фінансової 
стійкості, тому що саме власники більш за все зацікавлені 
в ефективній роботі свого підприємства.

Таблиця 4

Показники оцінки СеВП перед власниками підприємств

Категорія Показники Кількісний / якісний

власники

коефіцієнт фінансової автономії кількісний

коефіцієнт фінансової залежності кількісний

коефіцієнт фінансового ризику кількісний

коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел кількісний

коефіцієнт поточної ліквідності кількісний

коефіцієнт абсолютної ліквідності кількісний

коефіцієнт швидкої ліквідності кількісний

рентабельність сукупного капіталу кількісний

операційна рентабельність продажів кількісний

Чиста рентабельність продажів кількісний

коефіцієнт оборотності активів кількісний

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості кількісний

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості кількісний

коефіцієнт прибутковості акцій кількісний

Ставка доходу на оплачений капітал кількісний

Джерело: сформовано автором

Отже, з табл. 4 видно, що основні показники, за яки-
ми пропонується оцінювати рівень СЕВП перед власника-
ми, є економічні коефіцієнти, які вимірюють рівень прибут-
ковості підприємства та відображають ефективність його 
роботи. Основу цієї групи складають показники фінансової 
автономії та рентабельності, а також ліквідності підприєм-
ства. Також важливим є рівень доходності акцій і дивіден-
дів, тому що велика кількість підприємств є акціонерними 
та стейкхолдери зацікавлені в збільшенні своїх прибутків. 
Вибір таких показників обумовлений основою КСВ будь-
якого підприємства (за А. Керролом) в отриманні прибут-
ку, що можна пояснити тим, що чим більший прибуток під-
приємства, тим більше зацікавлені сторони отримують від 
цього: власники – прибуток, працівники – заробітну плату, 
суспільство та держава – більше податкових відрахувань. 
Саме це й обумовлює вибір цих показників.

Перейдемо до розгляду показників, що оцінюють 
СЕВП перед споживачами та постачальниками та кон-

курентами. Виходячи із форм та інструментів СЕВП, які 
можуть бути застосовані до цих груп, пропонуються такі 
показники:

Отже, ми бачимо, що показники, які оцінюють СЕВП 
перед такими групами, як споживачі та постачальники / 
конкуренти, охоплюють ті сфери, в яких може проявля-
тись соціально-економічна відповідальність підприємств 
відносно цих груп. 

Перед споживачами основною відповідальністю ви- 
ступає виробництво якісної продукції та надання того 
асортименту товарів, в яких зацікавлено суспільство. Саме 
тому й основним, що оцінюється, є відрахування на покра-
щення матеріальної бази та впровадження нових техно-
логій та досліджень в діяльність компанії, наявність між-
народних сертифікатів виробництва, що підтверджують 
високу якість продукції. Крім того, важливим вважається 
фінансування власних розробок і досліджень з підвищення 
якості продукції в цій сфері.
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Перед постачальниками та конкурентами СЕВП про-
являється переважно в добросовісному веденні бізнесу, 
саме з цього ми виходили при обґрунтуванні показників, 
що повинні бути оцінені в цій групі зацікавлених осіб. Оці-
нити цю категорію вкрай важко, але наведені показники 
вважаються доцільними та достатньо описовими.

Найбільш чисельна група показників буде подана 
для категорії «суспільство / держава». Деякі вчені окремо 
розділяють суспільство та державу (як «заінтересованих» 
сторін), але ми вважаємо, що їх можна об’єднати. Також 
немаловажним є те, що в цих групах форми й інструмен-
ти СЕВП перетинаються. Прикладом може виступати така 
категорія, як «створення якісної продукції», яка вже була 
згадана при описі показників для споживачів. Але ми не 
можемо заперечувати, що це є важливим і для суспільства 
взагалі. Отже, щоб уникнути повторень, ми будемо ви-
значати показники виходячи із масштабів самої категорії, 
і якщо показник може бути важливим для декількох кате-
горій, але вже був згаданий раніше, то в цьому випадку ми 
його не використовуємо.

В табл. 6 наведено показники для оцінки соціально-
економічної відповідальності підприємництва перед сус-
пільством і державою.

Показники, що оцінюють СЕВП перед суспільством 
і державою, характеризуються широкою сферою охоплен-
ня, що пояснюється масштабністю самої групи. Чисельні 
як кількісні показники, так і якісні. Умовно їх можна поді-
лити на податкові, чи відрахування в бюджет, та пов’язані 
із соціальними програмами. Податкові відрахування є 
основними при наповненні бюджету країни, що дає змогу 
надавати соціальні гарантії громадянам країни. Тому важ-
ливим при цьому є легальне ведення бізнесу, доброчесна 
діяльність і легалізація ринку праці. 

Інша частина показників характеризує саме соці-
альні заходи з боку компанії, які можуть бути реалізовані 

у вигляді як благодійності, спонсорства, так і соціальних 
інвестицій, соціального маркетингу, благодійного марке-
тингу, надання грошових грантів, що дає змогу підвищува-
ти якість життя та добробут населення. Також важливою 
є участь підприємства в державних програмах розвитку 
громад, розробці власного проекту підвищення добробуту 
населення, громадянської свідомості, якості життя. 

Висновки. Отже, в цьому науковому дослідженні 
було наведено показники, які пропонується враховувати 
при оцінці СЕВП для формування системи національного 
регулювання цієї сфери. Запропоновані показники поділе-
ні по групах зацікавлених осіб, а саме: працівники (персо-
нал підприємства), власники, споживачі, постачальники та 
конкуренти, суспільство та держава. Вибір того чи іншого 
показника залежав від основних форм реалізації соціально-
економічної відповідальності, які можуть бути реалізовані 
для зацікавлених груп. Оцінка наведена як кількісними, так 
і якісними показниками. Звичайно, що при оцінці по групах 
можуть збігатись очікувані результати, а отже, може від-
буватись дублювання показників, але було запропоновано 
використання показника один раз виходячи зі сфери масш-
табності групи. 

Проблема вибору показників для оцінки СЕВП поля-
гає у широті охвату самої сфери та поєднанням не тільки 
соціальної компоненти, але й економічної. Саме тому при її 
оцінці запропоновано групу економічних коефіцієнтів, які 
визначають прибутковість компанії, ефективність вкладе-
них грошей. Велику увагу приділено сектору відрахувань як 
на розвиток персоналу самої компанії, так і на інвестуван-
ня в розвиток громади, добробут суспільства, підвищення 
якості життя населення. Якісні показники враховують на-
явність чи відсутність різних соціальних ініціатив: ство-
рення нових робочих місць, надання соціальних звітів, по-
ширення інформації через сайт компанії, наявність корпо-
ративного кодексу компанії тощо. Запропоновані показни-

Таблиця 5

Показники оцінки СеВП перед працівниками підприємств

Категорія Показники Кількісний / якісний

Споживачі

Співвідношення ціни продукції компанії із середньою по галузі кількісний

витрати на покращення матеріальної бази виробництва, тис. грн кількісний

витрати на впровадження нових технологій виробництва, тис грн кількісний

витрати на інноваційні дослідження в сфері діяльності, тис. грн. кількісний

витрати на рекламу, тис. грн кількісний

наявність міжнародних сертифікатів якості у сфері виробництва якісний

впровадження нової продукції більш високої якості, що підтверджено 
відповідними сертифікатами якісний

постачальники /  
конкуренти

витрати на оплату постачань, тис. грн кількісний

витрати на оплату штрафів і компенсацій за невиконання договірних 
зобов’язань, тис. грн кількісний

наявність корпоративної етики щодо конкурентів якісний

наявність випадків порушення термінів оплати чи постачань якісний

укладання договорів із партнерами про вирішення нагальних соціаль-
них проблем у суспільстві якісний

Джерело: сформовано автором
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Таблиця 6

Показники оцінки СеВП перед працівниками підприємств

Категорія Показники Кількісний / якісний

Суспільство/ 
держава

кількість працюючих на підприємстві кількісний

кількість молоді, зайнятої на підприємстві кількісний

витрати на сплату податків, тис. грн кількісний

витрати на сплату ЄСв до пенсійного фонду, тис. грн кількісний

витрати на виплату штрафів за забруднення повітря, тис. грн кількісний

витрати на сплату штрафів за порушення законодавства україни, тис. грн кількісний

витрати на благодійну допомогу, тис. грн кількісний

витрати на спонсорську діяльність, тис. грн кількісний

витрати на соціальні інвестиції, тис. грн кількісний

витрати на соціально відповідальний маркетинг, тис. грн кількісний

витрати на благодійний маркетинг, тис. грн кількісний

витрати на покриття грошових грантів у сфері розвитку громадянського сус-
пільства, покращення добробуту населення, дослідження та розробки у сфері 
покращення якості життя населення україни

кількісний

наявність чи розробка програми  покращення умов життя населення чи роз-
витку громадянського суспільства якісний

поширення інформації та проведення роз’яснювальної роботи із розвитку 
практик кСв у бізнес-середовищі якісний

участь і розробка спільно із державою в розвитку місцевих громад якісний

участь в державних програмах з розвитку місцевих громад якісний

організація чи спільна участь у благодійному маркетингу, кількість проведе-
них заходів якісний

наявність сайту компанії з інформацією про заходи в соціальній сфері якісний

наявність корпоративного кодексу компанії якісний

надання соціальної звітності якісний

Джерело: сформовано автором

ки стануть основою для розробки авторської моделі оцінки 
СЕВП України для формування узагальненого індексу, що 
надасть змогу державі формувати рейтинг підприємств та 
на національному рівні розвивати соціально-економічну 
відповідальність підприємництва з огляду на досвід лідерів 
і з застосуванням регуляторів для інших компаній.
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