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ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЕФЕКТИВНОСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ

План лекції:
1.
Суть міжнародних Ініціатив та критеріїв ефективності
корпоративної соціальної відповідальності.
2.
Фактори ефективності функціонування інструментів КСВ в
управлінні організацією.
3.
Різні і показники соціальної відповідальності бізнесу.
Рекомендована література:
Основна література:
1.
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посібник К.:НТУУ «КПІ», 2015. – 180с.
2.
В.К. Грищук Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 152 с.
3.
О.І.
Гарасимів
Філософсько-правовий
аспект
соціальної
відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : монографія Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 188 с.
4.
В.К. Грищук
Філософсько-правове розуміння відповідальності
людини : монографія Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. та права, 2012. - 736
с.
5.
В.М. Діденко Менеджмент : підручник К. : Кондор, 2008. - 584 с.
6.
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Правова
держава : щорічник наук. праць / редкол.: Ю.С.Шемшученко (гол. ред.) та ін.К.
: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1992- . 2009. Вип.20 - 2009. - 584
с.
7.
О.В. Носова, В.К. Васенко, О.М. Литвинов та ін.; за заг. ред. О.В.
Національна економіка : підручник К. : Центр учб. літ., 2013. - 512 с.
8.
Е.В. Рудинская, С.А. Яромич -Корпоративный менеджмент : учеб.
пособие К. : КНТ: Эльга-Н, 2008. - 414 с.
9.
В.І. Франчук Корпоративна безпека: теоретичні засади :
монографіяЛьвів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. - 176 с.
10. В.І. Франчук Теорія безпеки соціальних систем : підручник Львів :
ЛьвДУВС, 2016. - 215 с.
11. О.В. Димченко та ін. Економічні проблеми та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали V міжнар.
наук.-практ. конф. (Харків, 24-26 трав. 2017 р.) Харків : ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова, 2017. - 182 с.
Допоміжна література:
1.
Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /
[Лазоренко О., Колишко Р. та ін.] – К.: Вид-во „Енергія”, 2008. – 96 с.
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Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и
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управлении компаниями / Баффетт У. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 268 с.
3.
Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція
поглядів на проблему / К.С.Белявська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. –
2011. – №1. – С.228-234.
4.
Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред.
А.А.Нещадина. – Москва: Вершина, 2006. – 256 с.
5.
Благов Ю.Е. Бизнес и общество: новая парадигма исследований.
Рецензия на книгу: Post J.E., Preston L.E., Sachs S. Redefining the Corporation:
Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press:
Stanford, 2002 / Ю.Е.Благов // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2.
– С.151-159.
6.
Благов
Ю.Е.
Концепция
корпоративной
социальной
ответственности и стратегическое управление / Ю.Е.Благов // Российский
журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С.17-34.
7.
Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи
розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Автори:
[О.В.Безпалько, Ю.М.Галустян, А.В.Гулевська-Черниш, Г.М.Лактіонова,
Л.Б.Магдюк, Д.В.Непочатова, Л.М.Паливода, Г.О.Притиск]; за заг. ред.
А.В.Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. – 120 с.
8.
Блинов А.О., Шапкин И.Н. Предпринимательство на пороге
третьего тысячелетия / А.О.Блинов, И.Н.Шапкин. – М.: МАЭП, ИИК «Калита»,
2000. – 152 с.
9.
Богма Ю.К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної
відповідальності бізнесу в Україні / Ю.К.Бегма, О.Ю.Вінніков, О.І.Редько. – К.:
2006.
10. Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между
государственной политикой и политикой предприятий / Т.Брэдгард // SPERO. –
2005. – №2. – С.50-70.
11. Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її
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№7(572). – С.74-85.
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13. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы / Виссема X. –
М.: Инфра-М, 1996.
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15. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? /
Воробей В. // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – № 10. – С. 25-36.
16. Галушка З.І. Соціальна відповідальність як функція держави у
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– К.: 2000.
27. Дмитриева Е. Корпоративная социальная отчетность [Электронный
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Жаліло Я.А., Акімова І.М., Ляпін Д.В. – К.: МСД, 2007. – 123 с.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
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Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000)
www.globalcompact.org.ua
2.
Державний комітет статистики України / Режим доступу:
[http://www.ukrstat.gov.ua]
3.
Державна фіскальна служба України / Режим доступу:
[http://www.sts.gov.ua]
4.
Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності»:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.ht
m.
5.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Режим
доступу: [ http://www.me.gov.ua]
6.
Національний
банк
України
/
Режим
доступу:
[http://www.bank.gov.ua]
7.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим
доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
8.
Система стандартів екологічного менеджменту. – Режим доступу:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/.
9.
Соціальна відповідальність бізнесу. –
Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/economy/.
10. Соціальна відповідальність бізнесу: Центр перспективних
соціальних досліджень НАНУ. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php.
11. Соціально відповідальний бізнес в Україні. – Режим доступу:
http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.
12. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]
Текст лекції:
1.
Суть міжнародних Ініціатив та критеріїв ефективності
корпоративної соціальної відповідальності
Упровадження та оцінка результативності корпоративної соціальної
відповідальності

вимагає

встановлення

певних

критеріїв

визначення

ефективності соціальної відповідальності.
На сьогодні є 217 міжнародних ініціатив у сфері корпоративної
соціальної відповідальності. Разом з тим дослідження міжнародної практики
свідчать, що єдиного визнаного індикатора ефективності корпоративної
соціальної відповідальності немає. Більше того, критерії корпоративної
соціальної відповідальності важко визначити (за винятком законодавчих
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обов'язків), тому що вони є умовними: те, що для однієї діючої особи
вважається відповідальним, інші можуть сприймати по-іншому.
Пошук індикаторів, що найбільш повно й точно відображують стан
корпоративної соціальної відповідальності, триває.
Загалом критерії ефективності корпоративної соціальної відповідальності
відображені в індексах фондових ринків, розроблених стандартах та принципах
корпоративної соціальної відповідальності.
До найавторитетніших та найпоширеніших у світі стандартів соціально
відповідального бізнесу належать такі
1. Стандарт SA8000, або «Соціальна відповідальність 8000» (Social
Accountability International)
Свого часу цей стандарт став першим кроком у напрямі виміру соціальної
відповідальності бізнесу. Його розроблено в 1996 році як стандарт сертифікації
компаній у сфері дотримання прав працівників, прав людини, побудови
добропорядної та надійної системи управління «людським капіталом».
Стандарт SA8000 містить показники, що підлягають перевірці, та
необхідні для її здійснення процедури сертифікації. Аудитор, який працює в
системі

SA8000,

зазвичай

контактує

з

громадськими

організаціями,

профспілками та іншими представниками місцевої громади: адже верифікація
соціальної відповідальності не може базуватися лише на вивченні документів
фірми та на розмовах з ЇЇ менеджерами.
Компанія, що добровільно проходить таку перевірку й отримує
сертифікат, має у всьому світі підтверджену характеристику фірми, яка на всіх
етапах створення вартості продукції чи послуг враховує права працівників.
2. Стандарт серії АА1000 (AccountAbility 1000)
Розробником цього стандарту є Інститут соціальної та етичної звітності
(Лондон, 1999 p.). АА1000 дає основу для комплексної верифікації всієї
соціальної звітності компанії. Він визначає вимоги щодо розкриття інформації
про соціальну ефективність компанії на всіх ділянках ЇЇ діяльності, а також
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встановлює тверді вимоги щодо звітності та вимірів, проведених усередині
компанії.
Важливо, що цей стандарт дає можливість врахувати в системі
управління соціальними аспектами діяльності компанії запити й очікування
всіх ключових груп інтересантів: це підвищує його практичну та прогностичну
цінність.
Згідно з вимогами стандарту АА1000 основними етапами процесу
соціальної звітності є:
1) планування (ідентифікація всіх груп інтересантів, визначення чи
уточнення корпоративно-етичних цінностей компанії);
2) звітність (виявлення найактуальніших питань, визначення індикаторів
оцінки, збір та аналіз інформації);
3) підготовка звіту;
4) здійснення аудиту зовнішньою організацією.
Стандарти АА1000 є сумісними з низкою інших стандартів; найчастіше
його використовують разом із стандартами SA8000 та GRI. Принципова
відмінність стандартів серії АА1000 від стандартів серії SA та ISO. полягає в
тому, що найважливішим елементом соціально-етичної звітності вважається
саме взаємодія (діалог) з інтересантами.
3. GRI - Рекомендації з урахування показників сталого розвитку
Глобальної ініціативи у звітності
«Глобальну

Ініціативу

звітності»

(Global

Reporting

Initiative)

започаткувала в 1997 році Коаліція за екологічно відповідальний бізнес. Першу
версію Рекомендацій GRI, що містила набір критеріїв звітності з економічної,
екологічної та соціальної результативності компаній, випробували на практиці
20 великих компаній; нині ж GRJ використовують понад 2 000 великих
комерційних компаній світу. В 2006 році з'явилася нова, третя версія
Рекомендацій (G3). Вона містить структуру звіту, а також набір показників та
елементів, що демонструють підходи менеджменту. Версія G3 фокусується на
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результативності, вона дозволяє показати динаміку змін у стратегії й управлінні
компанією.
Так само, як і стандарт АА1000, рекомендації GRI передбачають
підготовку звіту на основі діалогу з усіма інтересантами. Однак, на відміну від
стандарту AA1000, рекомендації GR1 містять набір чітких конкретних, тем та
індикаторів.
Переваги рекомендацій GR1 перед іншими стандартами полягають у
тому, що їх можна використовувати поетапно. Це означає, що організація, яка
щойно розпочала свою корпоративну соціальну відповідальність, може
спочатку користуватися лише базовими, загальними принципами документа, а
вже пізніше - переходити до оцінки своєї діяльності за більш детальними,
поглибленими критеріями.
Рекомендації GRI мають одну цікаву особливість для українського
бізнесу: коли компанія складає свій соціальний звіт за вимогами й критеріями
GRI, у багатьох керівників буквально «відкриваються очі» на ті переваги й
потенціал, про які вони раніше навіть не здогадувалися.
4. Серія стандартів ISO 9000
Цю серію вперше випустила Міжнародна організація стандартизації (ISO)
у 80-х роках XX століття. У них сформульовано вимоги до підприємства, що
виходить на ринок. ISO виходила з того, що 100-відсотковий контроль
продукції та послуг підприємства здійснити неможливо; однак можна
сформулювати певні вимоги до менеджменту підприємства, щоб бути
впевненим, що воно здатне упродовж довшого часу стабільно надавати
продукцію із заданою якістю. Запровадження стандартів ISO 9000 є
добровільним для кожного підприємства.
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2.

Фактори ефективності функціонування інструментів КСВ в

управлінні організацією
Протягом останніх декількох десятиліть на перший план в менеджменті
виходили різні інструменти КСВ. Це пов'язано і з економічною ситуацією
(стабільність чи криза), з характером діяльності організації (комерційна,
громадська чи державна), з іншими причинами.
Найбільш відомими інструменти КСВ є такі: етичні кодекси, карти етики,
комітети з етики, соціальні ревізії, соціальні звіти, навчання етичній поведінці
(тренінги), етичні експертизи, соціальне інвестування, система методів
морального заохочення і покарання, соціальні комунікації. Розглянемо їх
детальніше.
1)

Етичний кодекс - це зведення моральних принципів, моральних

норм і правил поведінки колективу підприємства, що визначає оцінку їхніх дій з
погляду взаємовідносин з іншими суб'єктами бізнесу, відносин у колективі і в
суспільстві на основі дотримання моральних норм і принципів, які розділяються
ними.
Виділяють такі типи етичних кодексів:
-

регламентуючі кодекси, що містять докладно розроблені правила,

покликані регулювати відносини сторін у випадку порушень зобов'язань
(наприклад, контракти);
-

соціальні кодекси, що регулюють зобов'язання перед клієнтами,

вкладниками, акціонерами, співробітниками тощо;
-

корпоративні кодекси, що включають положення про цінності

організації, її філософію та цілі (формують основи корпоративної культури);
-

професійні кодекси, що визначають міжособистісні стосунки в

організації і погоджують інтереси працівників та організації.
2)

«Карти етики» являють собою набір етичних правил і

рекомендацій, що конкретизують етичний кодекс корпорації для кожного
співробітника компанії. Вони містять ім'я і телефон консультанта компанії з
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етичних питань (адвоката з етики). Найбільшого поширення «карти етики»
отримали в Японії.
Комітети з етики створюються як постійно діючі (для оцінки

3)

повсякденної практики з точки зору етики), так і тимчасові (при необхідності
вирішити виниклу моральну проблему). Майже всі члени таких комітетів керівники вищого рівня.
Соціальні ревізії створюються для оцінки і складання звітів про

4)

соціальний вплив дій і програм організації.
Соціальна звітність – документально оформлена сукупність даних

5)

комерційної організації, що відображають середовище функціонування компанії,
принципи та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії
в економічній, соціальній, екологічній сфері життя суспільства.
Навчання етичної поведінки – проведення тренінгів з

6)

вирішення моральних проблем бізнесу.
7)

Етичні експертизи – це діяльність, спрямована на перевірку, аналіз і

оцінку змісту, мети діяльності та очікуваних результатів на основі пошуку
чесних, відповідальних, гуманних, справедливих рішень питань, важливих з
точки зору моралі і таких, що пов'язані з морально - психологічними
ускладненнями.
8)

Соціальне інвестування – використання і залучення зовнішніх та

внутрішніх ресурсів територіальних громад в інтересах їхнього соціальноекономічного, культурного розвитку, створення достатнього рівня життя для її
членів, забезпечення реалізації їхніх демократичних прав і свобод, гармонії з
навколишнім середовищем.
9)

Система методів морального заохочення і покарання, як

узагальнення підсумків позитивної чи негативної оцінки дій працівника та
результатів його праці.
10)

соціальними

Соціальні комунікації - це обмін між людьми або іншими
суб'єктами

цілісними

знаковими

повідомленнями,

у

яких
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відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом
соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм
спілкування, прийнятих у даному суспільстві.
3. Різні і показники соціальної відповідальності бізнесу
Оціночні

показники

або

рейтинги

соціальної

відповідальності

відображають рівень соціальної активності організацій в рамках прийнятої
оціночної системи. Будь-яка система оцінок соціальної відповідальності бізнесу
представляється співвіднесенням соціальної активності з результатами реалізації
основних принципів соціальної відповідальності в окремій корпорації, галузі,
регіоні.
Найчастіше

при

оцінці

рівня

соціальної

відповідальності

бізнесу

застосовують поділ показників на три групи:
1.

Економічні показники;

2.

Екологічні показники;

3.

Соціальні показники.

До економічних показників відносять величину соціальних інвестицій на
одного працівника, відношення соціальних інвестицій до прибутку і т.д. У групі
екологічних

показників

найчастіше

зустрічаються

кількість

випадків

перевищення екологічних норм, кількість порушень технологічних регламентів.
До соціальних показників відносять плинність кадрів, дефіцит робочої сили,
оцінку внеску підприємства в соціальну сферу.
Крім методик оцінювання кількісних та якісних показників існують
методики, що беруть до уваги взаємини зі стейкхолдерами (групами
зацікавлених осіб):
-

Економічна результативність;

-

Організаційне управління;

-

Екологія та охорона навколишнього середовища;

-

Взаємодія зі споживачем;

16

-

Взаємодія з суспільством;

-

Трудові відносини.

При оцінці ефективності соціальної відповідальності держави слід
враховувати, яку політику вона проводить:
1)

якщо держава проводить продуману соціальну та економічну політику,

то: бізнес-структури дотримуються законодавства, допомагають у реалізації
державних програм; суспільство підтримує уряд та допомагає в управлінні
країною;
2)

якщо держава проводить жорстку політику, то наслідком є зниження

рівня соціальної відповідальності.
Максимальна соціальна відповідальність держави полягає у турботі про всі
об'єкти соціальної відповідальності. Для людини максимумом соціальної
відповідальності є відповідальність перед людиною, природою, культурою,
державою, а мінімум - перед людиною і державою. Допустимим рівнем
відповідальності людини буде вважатися відповідальність перед собою і іншою
людиною.
Для

бізнесу

максимальної

соціальною

відповідальністю

буде

відповідальність перед усіма об'єктами; мінімальною - перед суспільством,
державою, природою. Допустимий рівень може бути менше мінімального, але
доцільним і поширюватися не на весь бізнес (наприклад, невеликий, середній), а
відповідальність буде виражатися перед суспільством і державою.
Оскільки ті чи інші соціально відповідальні дії не завжди можуть
призвести до певного бажаного (цільовим) результату, то залежно від
результативності соціально відповідальних дій суб'єктів можна виділити:
1)

реальну відповідальність - це соціальна відповідальність, яка приносить

реальний ефект (результат) від скоєних дій суб'єктами об'єктам, на які вона
спрямована;
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формальну відповідальність - соціально відповідальні дії, спрямовані

2)

суб'єктом на об'єкт соціальної відповідальності, які принесли не запланований
результат, або не принесли результату зовсім.
Отже реальним результатом вважається результат, який очікувався від
соціально відповідальних дій.
Залежно від тривалості соціально відповідальних дій можна виділити
часовий інтервал:
короткостроковий - проміжок часу, в якому соціально відповідальні дії,

1)

здійснювані тим чи іншим суб'єктом, забезпечили реальний результат протягом
одного року;
середньостроковий - проміжок часу, при якому здійснення циклів

2)

соціально відповідальних дій або реальний результат від них очікується
(відбувається) в середньостроковому періоді (до 3-5 років);
довгостроковий - односторонній цикл соціальної відповідальності,

3)

орієнтований на майбутнє, тому може бути відсутній результат або одержувач
результату (природні ресурси, екологія).
За

охопленням

соціальну

відповідальність

можна

класифікувати

наступним чином:
1)

мікровідповідальність, тобто на рівні конкретного підприємства у всіх

її проявах;
2)

мезовідповідальність, тобто на рівні регіону. Соціальна відповідальність

перед жителями регіону у всіх її проявах;
3)

макровідповідальність, тобто на рівні національної економіки.

Потоки створення цінності (ПСЦ) пронизують всі рівні операційної
системи, визначаючи її здатність трансформувати "вхідні" ресурси у "вихід",
що виражається в отриманні бажаної цінності всіма учасниками ланцюга
створення цінності. Упорядкування та організація потоку створення цінності
має важливе значення, адже дозволяє чітко розподілити і прослідкувати
процеси, що мають взаємоузгоджено проходити на відповідних рівнях
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операційної системи. Згідно ціннісного підходу головне завдання управління
ПСЦ в межах операційної системи компанії полягає у забезпеченні цінності для
споживача і для виробника. На сьогодні особливого значення набуває
встановлення якісних та взаємовигідних зв'язків підприємства із суспільством,
що передбачає розвиток відносин зі споживачами, працівниками і суспільством
в цілому, дотримання принципів екологічної безпеки.
Економічне оцінювання ПСЦ є важливим аспектом управління ПСЦ в
межах операційної системи і передбачає встановлення критеріїв, які
виступають інтегральними характеристиками роботи операційної системи,
дозволяють оцінити її через призму забезпечення нею цінності для споживача
та виробника. В якості таких критеріїв, які виступають інструментами
кількісної інтерпретації цілей та напрямків управління ПСЦ, пропонуємо
використовувати індикатори цінності, що створюється в межах операційної
системи.
Оскільки ПСЦ компанії інтегрує такі його складові, як технікотехнологічний, ресурсний, фінансовий та інформаційний потоки, то для
забезпечення адекватної оцінки ПСЦ, визнали за доцільне використовувати такі
індикатори:
1) Індикатор
результативність

Операційної

Цінності

трансформаційних

–

процесів

показник, що
з

відображає

перетворення

"входу"

операційної системи відповідного рівня у її "вихід". Цінність, що при цьому
створюється, характеризує ефективність основних виробничих процесів,
починаючи з рівня технологічних ліній і закінчуючи компанією в цілому. У
зв'язку з цим, залежно від місця в ієрархічній структурі операційної системи
доцільно виділяти Індикатор Операційної Цінності на рівні технологічної лінії ,
Індикатор Операційної Цінності на рівні цеху
Цінності на рівні компанії .

й Індикатор Операційної
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2) Індикатор Економічної Цінності – критерій здатності операційної
системи формувати вартість підприємства як маржинального втілення цінності,
що створюється в межах його операційної системи. Цей індикатор дозволяє
оцінити конкурентні позиції компанії на ринку, визначити вплив створюваної
нею економічної цінності на перспективи подальшої діяльності підприємства.
3) Індикатор Соціальної Цінності – показник, що характеризує рівень
соціальної відповідальності ділової практики компанії та результативність її
взаємодії зі споживачами, суспільством і працівниками з точки зору здатності
операційної системи створювати соціально значимі цінності.
Ці ключові критерії економічного оцінювання ПСЦ у взаємозв'язку
формують результуючий показник – Ефективність Потоку створення Цінності,
– узагальнюючий індикатор функціонування
ПСЦ, який об'єднує результати оцінки за ключовими критеріями та
відображає ефективність функціонування операційної системи з позицій
ціннісного підходу в розрізі її ієрархічних рівнів, що, в свою чергу, дає
можливість здійснювати динамічний аналіз роботи компанії та співставну
оцінку процесів створення цінності у порівнянні з іншими компаніямипредставниками галузі.
Ці

індикатори

дозволяють

найбільш

повно

охопити

в

процесі

економічного оцінювання основні складові ПСЦ, проаналізувати їх стан та
сформувати

комплекс

управлінських

рішень

щодо

fit

регулювання.

Взаємозв'язок між індикаторами, що виступають ключовими критеріями
економічної оцінки ПСЦ.
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Комплексним

показником

рівня

соціальної

відповідальності

та

корпоративної культури компанії є Індикатор Соціальної Цінності. Він
розраховується за такими напрямками соціальної взаємодії компанії:
– "Працівники" – передбачає визначення, рівня мотивації та оплати праці,
ефективності використання робочого часу, рівня кваліфікації працівників,
ступеня задоволення персоналом умовами праці тощо;
– "Споживачі" – передбачає оцінювання сприйняття споживачами і
відповідності їхнім очікуванням якості та безпеки продукції, ступеня втрат від
браку, відповідності властивостей продукції стандартам якості;
Соціальна цінність та її прояв в різних напрямках соціальної взаємодії
підприємства
– "Екологія / Суспільство" – передбачає розрахунок показників, що
характеризують участь компанії в соціальних програмах, інвестуванні заходів
щодо захисту навколишнього середовища, сприяння розвитку регіонів їх
присутності тощо.
В межах кожного з даних напрямків розраховуються індивідуальні
показники,

що

відносяться

до

тих

або

інших

аспектів

соціальної

відповідальності, які в сукупності дають значення зведеного показника
соціальної цінності відповідного напрямку. У свою чергу, об'єднання зведених
показників за трьома основними напрямками дозволяє отримати результуючий
показник соціальної цінності – Індикатор Соціальної Цінності (SVI).
Методика розрахунку Індикатора Соціальної Цінності (SVI) включає такі
кроки:
I. Розрахунок індивідуальних показників у розрізі основних напрямків
соціальної відповідальності підприємства. При цьому, індивідуальні показники
– це показники, що характеризують конкретні аспекти прояву соціальної
взаємодії компанії з працівниками, споживачами та суспільством.
II. Визначення зведених показників соціальної цінності певних напрямків
соціальної взаємодії підприємства. Зведені показники соціальної цінності
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представляють собою суму відповідних їм індивідуальних показників,
розрахованих в межах певного напрямку соціальної взаємодії.
ІII. Розрахунок результуючого показника соціальної цінності – показника,
що узагальнює значення зведених показників за напрямками "Працівники",
"Споживачі", "Екологія/Суспільство" і дозволяє зробити висновок про ступінь
досягнення соціальної відповідальності компанії.
Розкриємо внутрішнє наповнення кожного із зазначених кроків методики
визначення SVI з розподілом показників за напрямками соціальної взаємодії
підприємства, що дозволить відтворити логіку формування та взаємозв'язок між
основними показниками.
На першому кроці розраховуються індивідуальні показники соціальної
цінності (SV- Social Value) за такими напрямками:
(1) "Працівники" (Р – Personnel):
1.1. Індекс середньої заробітної плати

1.2. Коефіцієнт підвищення кваліфікації персоналу

1.3. Коефіцієнт втрат робочого часу

1.4. Коефіцієнт плинності кадрів

:

:

1.5. Ступінь інвестування в медичне обслуговування і соціальне
страхування
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Після того, як розраховано всі індивідуальні показники соціальної
цінності, можна визначити зведений показник.
Зведений показник соціальної цінності, створеної підприємством, за
напрямком "Працівники"

Наступним напрямком соціальної відповідальності підприємства з
відповідними йому індивідуальними показниками є:
(2) "Споживачі" (С – Customers):
2.1. Коефіцієнт сприяння підвищенню якості продукції

2.2. Коефіцієнт внутрішнього браку продукції

:

:

2.3. Індекс фінансування процесів з моніторингу якості продукції

2.4. Коефіцієнт втрат від зовнішнього браку

2.5.

Індекс

нововведенням)

інноваційності

продукції

:

:

(підтримки

та

сприяння

:

Зведений показник соціальної цінності, створеної підприємством, за
напрямком "Споживачі"

визначається за формулою:
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Далі

визначаються

індивідуальні

показники

соціальної

цінності

підприємства за таким напрямком:
(3) "Екологія / Суспільство" (Ecology /Society):
3.1. Коефіцієнт фінансування соціальних програм

3.2. Коефіцієнт утилізації відходів

:

:

3.3. Середня вартість однієї програми зі зниження енергоспоживання і
підвищення ефективності виробництва

3.4. Середній розмір штрафів, сплачених підприємством, за забруднення
навколишнього середовища

:

3.5. Коефіцієнт фінансування програм з розвитку регіону присутності й
місцевої громади

:

Зведений показник соціальної цінності, створеної підприємством, за
напрямком "Екологія / суспільство"

:

Останній етап методики визначення Індикатора Соціальної Цінності
передбачає розрахунок результуючого показника соціальної цінності, тобто
безпосередньо Індикатор Соціальної Цінності (SVI):
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Даний індикатор відображає інтегральну оцінку ефективності соціальної
взаємодії компанії за всіма напрямками соціальної відповідальності, які
підлягали економічному оцінюванню.
Для економічного оцінювання ПСЦ використовуються такі ключові
критерії, як Індикатор Операційної Цінності, Індикатор Економічної Цінності
та Індикатор Соціальної Цінності, що в сукупності дають змогу визначити
показник Ефективності ПСЦ. Показник, що дозволяє оцінити рівень соціальної
відповідальності підприємства, є Індикатор Соціальної Цінності, який можна
визначити як суму зведених показників соціальної цінності за напрямками
соціальної взаємодії компанії з працівниками, споживачами і суспільством в
цілому, враховуючи при цьому екологічну складову такої взаємодії. Звичайно,
такий підхід до оцінювання соціальної складової потоку створення цінності не
є вичерпним і потребує подальшої розробки для виявлення його комплексності
та можливості управління ним для забезпечення відповідних цінностей для
споживача й виробника.
Актуальною та значущою тенденцією сучасності можна вважати
намагання побудувати взаємні партнерські стосунки між багатьма елементами
економічного середовища, що вимагає узгодження їхніх інтересів, врахування
власних цілей та спрямування зусиль на досягнення сформульованої єдиної
мети Вирішення даного завдання безпосередньо відбувається за рахунок
формування і реалізації концепції соціальної відповідальності (СВ), яка надає
нового змісту ролі бізнесу в вирішенні соціальних питань, усвідомленні
можливих наслідків кожного управлінського рішення на життя та добробут
суспільства. Соціально відповідальна діяльність підприємства стає основою
його ефективного функціонування та розвитку в майбутньому. Така діяльність
вимагає соціальних інвестицій, спрямованих на здійснення конкретних заходів
– благочинності, філантропії, охорони здоров'я, природоохоронних проектів,
навчання і підвищення кваліфікації персоналу, розвитку місцевих громад, в
тому числі дітей, молоді, людей похилого віку, пожертви, волонтерські роботи
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тощо. До соціальних інвестицій не можна ставитися як до марнотратства. Вони
приносять певні соціальні, економічні та іміджеві результати, які складно, але
необхідно виміряти. Таким чином, актуальним питанням є аналіз методів
вимірювання результатів соціальних заходів з метою визначення ефективності
соціально відповідальної діяльності підприємства задля розробки стратегії
розвитку на майбутній період.
Фахівці під час проведення оцінки ефективності діяльності підприємства
використовують модифіковані економічні показники, такі як:
1) показник окупності інвестицій, спрямованих на соціальні програми
(return on investment) – вказує на співвідношення між витратами на соціальну
політику та часток приросту капіталу, які виникли завдяки цій діяльності. З
одного боку, цей показник найбільш переконливий і репрезентативний, тому
що дає можливість оцінити ефективність соціальної політики, її вплив на
зростання економічних показників. З іншого боку, він найбільш складний для
виміру й тому може бути використаний далеко не в кожній сфері діяльності
компанії. Однак показник окупності добре застосовувати, наприклад, до такого
специфічного виду добродійної діяльності, як соціально відповідальний
маркетинг;
2) показник ефективності благодійної допомоги та інших соціальних
програм у порівнянні з ефективністю реклами, стимулювання продажу тощо
(efficiency measurement) – дає можливість зіставлення витрат і ефекту. Він
дозволяє зробити висновок, наприклад, про те, "більш" або "менш" ефективні
соціальні програми в порівнянні з рекламою, стимулюванням продажів. Але
цей показник не може бути виражений кількісно;
3) показник процесу реалізації соціальних програм (process measurement)
– виявляє наявність або відсутність зв'язку між соціальною політикою й
показниками основної діяльності компанії, але не показує а ні порівняльну
ефективність, а ні її кількісне вираження. Найчастіше ця залежність описується
в case-studies, що характеризують ситуацію й пояснюють, що досягнуто в
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результаті реалізації соціальних програм і що не могло б бути досягнуто, якби
вони не були здійсненні.
Для визначення впливу соціально відповідальної діяльності на результати
діяльності підприємства використовують показники: дохід з інвестицій (ROI –
Return on Investment), дохід з активів (ROA – Return on Assets), дохід з продажів
(ROS – Return on Sales), чистий прибуток (EBITA) та ін. Дослідження в цій
сфері ґрунтуються на порівнянні фінансових показників компаній, що активно
здійснюють соціальні та добродійні програми, з фінансовими показниками
компаній, менш залучених й соціальну і добродійну діяльність. Найбільш
переконливі дані можна отримати в тому випадку, якщо характеристики
основної

детальності

компаній,

що

формують

вибірки,

максимально

співпадають.
Проведений аналіз існуючих методів оцінки ефективності соціально
відповідальної діяльності підприємств дозволяє зробити висновок, що їх
використання передбачає визначення, в першу чергу, цілі оцінки, яка
обумовить вибір того чи іншого методу.
Вбачається за доцільне виділити такі можливі цілі оцінки: оцінка з метою
визначення ефективності витрачання ресурсів підприємства; оцінка з метою
визначення конкурентної позиції підприємства і місця в рейтингах; оцінка з
метою визначення рівня задоволеності потреб різних стейкхолдерів; оцінка з
метою визначення впливу здійснення соціально відповідальної діяльності на
фінансово- економічні показники роботи підприємства. Конкретизація мети
проведення оцінки ефективності СВ дозволить обрати найбільш сприятливий
метод, сформувати систему показників, визначити вимоги до необхідної вхідної
інформації, коректно провести висновки задля прийняття раціональних
управлінських рішень.

