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У статті розглянуті існуючі основні методичні підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідаль-
ності підприємства. Запропонована система кількісних показників для проведення експрес-оцінки кор-
поративної соціальної відповідальності для потреб управління на проміжних етапах реалізації заходів 
КСВ. Система показників представлена за трьома складовими: економічною, соціальною та екологічною. 
Розглянуті можливі напрями для проведення оцінки за якісними показниками відповідно до стейкхол-
дерського підходу.
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Постановка проблеми. Важливість реалі-
зації заходів корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ), як показує практика 
господарювання є беззаперечною. Дослідники 
визнають, що оцінка КСВ – це достатньо трудо-
місткий процес, оскільки дана категорія важко 
формалізується і зачіпає багато різних аспектів. 
Це пов’язано з особливим характером предмета 
оцінки, суб’єктів (оцінювачів), заінтересованих 
в проведенні оцінки, можливості формалізації по-
казників результативності, різних методик про-
ведення оцінки тощо. Складність підсилюється 
впливом суб’єктивного фактору, різноманітністю 
і неспівставністю морально-етичних та економіч-
них параметрів, ступенем задоволеності різних 
заінтересованих осіб, стейкхолдерів тощо. Про-
блемою на сьогодні є і недостатність відкритої 
інформації про соціальну діяльність компанії 
(окрім компаній, які мають соціальні звіти, які 
є необхідними для підписантів Глобального до-
говору ООН та тих, хто хоче забезпечити кон-
курентоспроможність на світовому ринку), що 
в свою чергу обмежує можливості проведення 
її оцінки заінтересованими сторонами. В існу-
ючій бухгалтерській звітності не передбачено 
стандартної форми, яка би відображала рівень 
досягнутої соціальної відповідальності. Але ра-
зом з тим, зацікавленими в оцінці є широке коло 
суб’єктів соціально-економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-
реважна більшість науковців, які займають про-
блемою оцінки рівня розвитку корпоративної со-
ціальної відповідальності схильні до думки, що 
оцінювати КСВ потрібно за напрямами, при цьо-
му можна використовувати різні методи. Вони 
виділяють персонал та його розвиток, природо-
охоронну діяльність, охорону здоров’я та умови 
праці, розвиток громад, ресурсозбереження, ді-
лову практику. І кожен з цих напрямів має свою 
систему якісних та кількісних показників [1]. Ще 
один із авторів, О.В. Ворона дотримується тієї ж 
думки і зазначає, що потрібно виділяти чотири 
напрями: персонал, бізнес, суспільство та імідж, 
і визначати відповідні показники для оцінки 
КСВ [2]. Є.Г. Левицька також пропонує оціню-
вати ефективність КСВ за напрямками. Проте, 
в досить незвичній класифікації напрямів пред-
ставлені показники: витратні (оцінюють рівень 
витрат на соціальні заходи), результативні (оці-
нюють ефект від здійснення соціальних заходів), 

структурні (оцінюють зміну структури певного 
ресурсу, ефективні (оцінюють як співвідношення 
результату і витрат) [3].

В цілому дослідженню проблеми оцінки корпо-
ративної соціальної відповідальності присвячено 
багато праць провідних зарубіжних і вітчизня-
них вчених. Серед них можна виділити: Дж. Вай-
са, Д. Віндзора, Д. Баюру, О. Буян, О. Березіну, 
О. Ворону, Т. Доналдсона, А. Керола, Р. Каплана, 
Д. Нортона, Н. Кусик, А. Ковалевську, Є. Левиць-
ку, Н. Шмиголь, О. Черних та багато інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В ході реалізації заходів КСВ 
в поточній діяльності виникає потреба в оцінці 
досягнення проміжних результатів. В управ-
лінців існує необхідність розробки інструментів 
оцінки КСВ, які були б прості в застосуванні, не 
вимагали багато часу і давали інформацію про 
можливості та стан КСВ на підприємстві. Цим 
інструментом повинна стати методика експрес-
оцінки КСВ підприємства, яка на сьогодні прак-
тично не розглядається науковцями. Вона буде 
слугувати інформаційною базою для прийнят-
тя управлінських рішень та виявлення ризиків 
на етапі реалізації цілей визначених стратегією 
розвитку в частині КСВ.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є проведення аналізу існуючих методичних під-
ходів до оцінки КСВ підприємства та форму-
вання системи показників для експрес-оцінки 
корпоративної соціальної відповідальності для 
потреб управління на проміжних етапах реалі-
зації заходів КСВ.

Виклад основного матеріалу. В класичній 
теорії корпоративної соціальної відповідальнос-
ті виділяють чотири підходи (методи) до оцінки 
КСВ підприємства [4]. Перший метод полягає 
у використанні соціальних індикаторів, зокре-
ма визначення індексу рівня життя через роз-
рахунок кількісних показників та оцінки впливу 
соціальної діяльності корпорацій на цей індекс 
(це показники стану охорони праці, стану охо-
рони здоров’я та інші). Другий метод полягає 
у розробці системи, яка включає оцінку витрат 
на соціальні програми, на їх реалізацію, а також 
оцінку їх ефективності. Третій підхід передбачає 
проведення оцінки через складання так званого 
соціального звіту, де в балансовій формі пред-
ставлялися вигоди для працівників, клієнтів, 
постачальників, громади та інших заінтересова-
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них сторін, а також соціальні витрати фірми на 
створення цих вигід. Четвертий метод – метод 
ранжування компаній відповідно до їх соціальної 
діяльності (репутаційні рейтинги).

Разом з тим, на сьогодні існує цілий ряд ме-
тодик для оцінки КСВ підприємств. Як зазначає 
в своїй статті Н.Л. Кусик, деякі дослідники для 
визначення впливу соціально відповідальної ді-
яльності підприємства використовують методи-
ку, яка розроблена за підтримки Програми роз-
витку ООН [5]. Вона передбачає вимірювання 
кількісного індексу соціальних інвестицій біз-
несу: 1) індекс питомих соціальних інвестицій 
представляє собою величину соціальних інвести-
цій компаній, що припадає на одного працівни-
ка; 2) відношення (частка) соціальних інвестицій 
компанії до сумарного обсягу їх продажів (у від-
сотках); 3) відношення (частка) соціальних інвес-
тицій компаній до сумарного обсягу їх прибутків 
до оподаткування (у відсотках). Розмір кількіс-
ного вимірювання індексу соціальних інвестиції 
не є нормованим і може мати будь-які позитивні 
значення. Високий рівень індексу підтверджує 
високий рівень соціальної активності компанії.

На відміну від кількісних індексів соціальних 
інвестицій, які створюють картину масштабу 
явища, якісний індекс соціальних інвестиції пе-
редбачає оцінку ступеня комплексності та повно-
ти такого явища, як корпоративна соціальна від-
повідальність. При цьому використовуються три 
групи критеріїв якісної оцінки соціальних інвес-
тицій, які базуються на 12 показниках та роз-
раховуються наступні види якісного індексу со-
ціальних інвестицій: якісний індекс соціальних 
інвестицій компанії, який показує рівень систем-
ності соціальної діяльності компанії; якісний ін-
декс соціальних інвестицій за якісною ознакою 
та показує ступінь її присутності у вибірці ком-
паній – респондентів; загальний якісний індекс 
соціальних інвестицій компанії, який показує рі-
вень комплексності соціальної діяльності дослі-
джуваної компанії. Всі три різновиди якісного ін-
дексу соціальних інвестицій нормовані і можуть 
приймати значення від 0 до 100%. Чим більше 
значення індексу, тим більш цілісною і комплек-
сною є соціальна політика компанії [5].

Як зазначає автор згаданої вище статті, дана 
методика може використовуватися для побудо-
ви рейтингу серед підприємств, що займаються 
соціально відповідальною діяльністю, але більш 
доцільною до застосування вважає розгляну-
ту Н.М. Шмиголь модель оцінки ефективності 
соціальних інвестицій та корпоративної соці-
альної відповідальності, яка розроблена вчени-
ми «Інституту економіки міста» і являє собою 
розрахунок комплексного показника (індексу) 
[6]. Комплексний індекс розраховується як від-
ношення суми виплачених податків, інвестицій 
в основний капітал, соціальних видатків підпри-
ємства до поточних витрат виробничого призна-
чення. Окрім того, розраховують ще індикатор 
перспективного розвитку як відношення суми 
інвестицій в основний капітал та соціальних ви-
датків до чистого прибутку підприємства. Інди-
катор соціальних видатків розраховують як від-
ношення обсягу соціальних видатків до чистого 
прибутку у звітному періоді (нормальним вва-
жається показник у розмірі 1%).

Варто погодитися із Т.Б. Хлевицькою, яка 
зазначає, що необхідно застосовувати комплек-
сну, інтегральну оцінку сукупності окремих по-
казників, які найбільшою мірою відображають 
ключові аспекти діяльності підприємства в сфері 
КСВ. Запропонована нею методика передбачає 
розрахунок проміжних інтегральних показників 
(показників економічної ефективності діяльності 
у сфері КСВ, соціальної ефективності діяльності 
у сфері КСВ, екологічної ефективності у сфері 
КСВ) та узагальнюючий інтегральний показник 
ефективності КСВ діяльності [7]. Автор статті 
найдоцільнішим вважає визначення значущості 
показників експертним шляхом, що применшує 
об’єктивність проведених розрахунків. На нашу 
думку, для визначення узгодженості думок біль-
ше чим двох експертів, варто застосувати в роз-
рахунках коефіцієнт конкордації. При інтерпре-
тації отриманих результатів інтегральної оцінки 
ефективності діяльності в сфері КСВ та за умо-
ви дотримання підприємством усіх нормативних 
значень, значення інтегрального показника до-
рівнює 1. Методика запропонована Т.В. Хлевиць-
кою формує загальний інтегральний показник. 
Разом з тим, ця методика є достатньо трудоміст-
кою та вимагає залучення експертів.

На нашу думку, при проведенні оцінки КСВ, 
впершу чергу, варто визначити цілі проведення 
такої оцінки та підібрати методи та використову-
вати методики як за цілями (стратегічні, поточні, 
експрес-аналіз) напрямами діяльності (внутріш-
ня КСВ та зовнішня КСВ), так і за потребами 
користувачів (власників, інвесторів, менеджерів, 
держави, інших стейкхолдерів). При цьому по-
казники повинні бути як кількісними, так і якіс-
ними. Важливою є зовнішня рейтингова оцінка 
ділової репутації компаній. На сьогодні існує ці-
лий ряд рейтингів у всьому світі зі своїми крите-
ріями оцінок. Але варто відмітити, що оцінка пе-
реважно проводиться по інноваціях, персоналу, 
використанню корпоративних активів, соціальній 
відповідальності, якості управління, фінансовій 
стабільності, довгострокових інвестиціях, якості 
продукції та послуг тощо. Інформація про актив-
ність компанії, як зазначалося вище, в переваж-
ній більшості представляється у вигляді індек-
сів (розрахункових показників), які дозволяють 
перетворити суспільну думку про відповідність 
компанії етичним, соціальним вимогам в кон-
кретний показник. Це соціальні індекси, фондові 
і не фондові. В концепції стійкого розвитку ви-
діляють три напрями, які застосовуються при 
формуванні рейтингів та відповідають концепції 
КСВ: 1) позитивні характеристики виробничої 
і господарської діяльності компанії (економічна 
складова); 2) екологічні характеристики та зни-
ження негативного впливу на навколишнє серед-
овище (екологічна складова); 3) соціальний роз-
виток компанії і реалізація її соціальної політики 
(соціальна складова).

Ще один важливий момент, це впровадження 
та дотримання стандартів КСВ, які якраз впли-
вають на формування індикаторів у сфері КСВ.

Розробка стратегії соціально відповідаль-
них заходів та її інтеграція в стратегію розви-
тку підприємства є обов’язковою. Важливим є її 
включення в стратегічну карту розвитку під-
приємства. Тоді проводити оцінку внутрішньої 
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та зовнішньої КСВ можна буде в рамках кожної 
стратегічної перспективи («Споживачі», «Про-
цеси», «Фінанси», «Персонал») за економічною, 
соціальною та екологічною складовими КСВ уза-
гальнивши їх в перспективу «Соціальна відпові-
дальність компанії». Система показників підпри-
ємства буде включати за кожною перспективою 
крім загальних показників розвитку і показни-
ки КСВ. Для стратегічного рівня – це індикато-
ри розвитку КСВ, які мають бути орієнтовані 
на елементи стандарту GRI G4 (Керівництво по 
звітності в умовах стійкого розвитку GR4 [8].). Це 
дозволить управлінцям не тільки планувати, а 
й аналізувати, проводити оцінку в рамках контр-
олю за досягненням поставлених цілей та вчасно 
реагувати і приймати управлінські рішення.

Як зазначає фахівець в сфері КСВ Ростислав 
Куринько, все залежить від зрілості та розвитку 
компанії. Якщо компанія тільки розпочинає свою 
діяльність в сфері КСВ, то варто починати із 
простих показників, поєднуючи і фінансові і не-
фінансові показники. Наприклад, він вважає, що 
можна розпочинати із спрощеного варіанту GRI, 
поступово його розширяючи із розвитком ком-
панії [9]. На нашу думку, такий гібридний фор-
мат дозволить не тільки аналізувати показники, 
а відразу і їх представляти у соціальному звіті 
хоча б для стейкхолдерів, тільки ті, які компанія 
вважає суттєвими, і в той же час не показувати 
тих, які містять комерційну таємницю, являють-
ся конфіденційними. Цікавим рішенням є комбі-
новані та/або інтегровані звіти, з яких можна ви-
брати систему показників. Цей підхід передбачає 
використання елементів нефінансової звітності 
в рамках річного звіту, а також фінансової звіт-
ності, для розрахунку фінансових показників, які 
є основою оцінки можливостей КСВ в сьогодніш-
ніх умовах господарювання.

Вважаємо, що кількісними показниками для 
проведення такого експрес-аналізу можуть бути 
такі групи показників за складовими, визначени-
ми форматом стійкого розвитку:

1. Економічна складова.
1.1. Показники фінансової стійкості підпри-

ємства та показники відповідальності перед ак-
ціонерами та власниками (поточна ліквідність, 
абсолютна ліквідність, рентабельність активів, 
коефіцієнт автономії);

1.2. Показники інноваційної активності 
та якості продукції (коефіцієнт оновлення про-
дукції, рівень наукоємності виробництва, експор-
тоспроможність продукції);

2. Соціальна складова.
2.1. Показники соціальних інвестицій та ефек-

тивності витрат на оплату праці (коефіцієнт 
співвідношення середньої заробітної плати на 
підприємстві до середньої заробітної плати в ре-
гіоні, коефіцієнт співвідношення обсягу соціаль-
них інвестицій до доходу підприємства, коефіці-
єнт співвідношення обсягу соціальних інвестицій 
до чистого прибутку підприємства, коефіцієнт 
співвідношення доходу підприємства до фонду 
оплати праці);

2.2. Показники витрат на охорону праці, забез-
печення промислової безпеки та навчання в цій 
сфері (частка витрат на охорону праці по відно-
шенню до фонду оплати праці (не менш як 0,5%), 
частка витрат на охорону праці у загальновироб-

ничих витратах підприємства, коефіцієнт вироб-
ничого травматизму (має зворотній ефект));

2.3. Показники найму та розвитку персона-
лу (коефіцієнт плинності кадрів (має зворотній 
ефект); частка працевлаштованих молодих спе-
ціалістів в середньообліковій чисельності пра-
цюючих; частка працівників підприємства, які 
пройшли підвищення кваліфікації, професійні 
навчання, тренінги протягом року; кількість сту-
дентів, які проходили практику на підприємстві);

2.4. Антикорупційна діяльність (кількість під-
тверджених випадків корупції та прийнятих за-
ходів, розмір штрафів, нарахованих за порушен-
ня антикорупційного законодавства (показники 
мають зворотній ефект));

3. Екологічна складова.
3.1. Показники витрат на охорону навколиш-

нього середовища, екологічні платежі і штрафи 
за порушення природоохоронного законодавства 
(частка витрат на природоохоронну діяльність 
у загальновиробничих витратах підприємства, 
розмір інвестицій підприємства в охорону навко-
лишнього середовища; кількість порушень при-
родоохоронного законодавства, розмір штрафів, 
нарахованих за порушення природоохоронного 
законодавства (останні показники мають зворот-
ній ефект));

3.2. Показники впливу на навколишнє серед-
овище та заходи енергозбереження (обсяг вики-
дів в атмосферу шкідливих речовин, обсяг ви-
кидів СО2 елементу (показники мають зворотній 
ефект); кількість впроваджених заходів з енер-
гозбереження, ефективного природокористуван-
ня, утилізації відходів, безвідходного виробни-
цтва; скорочення витрат енергоспоживання).

Ця система показників удосконалена нами за 
[10], а саме наш авторський доробок передбачає 
групування показників, які теж змінені, за скла-
довими: економічна, соціальна, екологічна. Важ-
ливим є включення показників антикорупційної 
діяльності. Для розрахунку цих показників ви-
користовуються дані із відкритих джерел. Ін-
формаційною базою для розрахунків показників 
є річні фінансові звіти, екологічні звіти, соціальні 
звіти, звіти стійкого розвитку, інтегровані звіти 
тощо. Їх можна використовувати та відслідкову-
вати в динаміці на одному підприємстві, викорис-
товувати для побудови рейтингів підприємств.

Щодо якісних показників, то впершу чергу 
набір показників залежить від потреби користу-
вачів цієї інформації. Якщо розглядати з пози-
цій стейкхолдерського підходу, то також можна 
знайти адекватний спосіб інтеграції теорії за-
інтересованих сторін в систему методів оцінки 
ефективності управління і визначити найбільш 
важливі напрями та відповідні показники. Зо-
крема, можна виділити такі напрями: 1) оцінка 
рівня корпоративної культури компанії; 2) реа-
лізація КСВ по відношенню до своїх працівників; 
3) реалізація КСВ по відношенню до спожива-
чів; 4) реалізація КСВ по відношенню до ділових 
партнерів; 5) реалізація КСВ по відношенню до 
акціонерів (власників) та акціонерів; 6) реаліза-
ція КСВ по відношенню до держави та суспіль-
ства; 7) оцінка рівня управління КСВ тощо. Ці 
напрями та показники будуть представлені в по-
дальших наших дослідженнях. Якщо ж підпри-
ємство є підписантом Глобального договору ООН 
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або ж дотримується міжнародних стандартів 
КСВ, проявляє добровільну ініціативу, то таке 
підприємство складає нефінансовий звіт, в якому 
відповідно до Керівництва GR4 представляються 
відповідні напрями та показники.

Складання соціального (нефінансового) зві-
ту повинне стати необхідністю вижити в конку-
рентному середовищі для підприємств, причому 
ці умови повинна диктувати не тільки держава 
(хоча прийняття нормативних актів в сфері КСВ 
є необхідним), а конкурентне середовище.

Висновки і пропозиції. Запропонована нами 
система показників для експрес-оцінки КСВ під-
приємства стане важливим інструментом управ-
ління в сфері КСВ для керівництва компанії, 
оскільки дасть можливість оцінити можливості 
розвитку КСВ (фінансова складова) та оцінити 
реальний стан реалізації заходів КСВ, що важ-
ливо також для визначення стратегічних пріо-
ритетів соціальної діяльності компанії. Система 
якісних показників буде представлена в наступ-
них наших публікаціях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены существующие основные методические подходы к оценке корпоративной соци-
альной ответственности предприятия. Предложенная система количественных показателей для про-
ведения экспресс-оценки корпоративной социальной ответственности для управления на промежуточ-
ных этапах реализации мероприятий КСО. Система показателей представлена по трем составляющим: 
экономической, социальной и экологической. Рассмотрены возможные направления для проведения 
оценки по качественным показателям в соответствии из стейкхолдерским подходом.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, предприятие, показатели, оценка, коли-
чественные показатели, качественные показатели.
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METHODICAL APPROACHES TO EXPRESS-EVALUATION 
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE

Summary
The article focuses on the analysis of existing basic methodical approaches to evaluating Corporate Social 
Responsibility of the enterprise. The paper develops the system of quantitative indicators for conducting 
express-evaluation of the Corporate Social Responsibility for management needs at intermediate stages 
of CSR implementation. The system of indicators is presented in three components: economic, social and 
environmental. The article points out possible directions for conducting evaluation by qualitative indicators 
in accordance with stakeholder approach.
Keywords: corporate social responsibility, enterprise, indicators, evaluation, quantitative indicators, 
qualitative indicators.


