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Постановка проблеми. Становлення нової пара-
дигми сталого еколого-соціально-економічного роз-
витку країн та регіонів підвищує актуальність та 
роль нематеріальних факторів суспільного прогресу. 
У сучасному суспільстві базовою передумовою зрос-
тання економічного потенціалу держави є не наяв-
ність природних ресурсів, а високий рівень ділової 
культури, професійної етики, економічної освіти, 
відповідно їх відсутність є ключовою перешкодою у 
побудові конкурентоспроможної ринкової економіки.

Формування на вітчизняних підприємствах орга-
нізаційної культури, адекватної вимогам ХХІ ст., 
ускладнюється необхідністю відновлення втрачених 
традицій підприємництва, а також загальною тен-
денцією до релятивізації моральних норм. У таких 
умовах на перший план серед факторів розвитку біз-
несу в Україні виходить необхідність становлення 
фундаментальної основи функціонування підприєм-
ства – організаційної культури – на основі загаль-
нолюдських цінностей, поваги до прав людини, 
усвідомлення відповідальності ділових кіл за стан 
суспільства і навколишнього середовища, їх орієн-
тацію на досягнення цілей сталого розвитку, тобто 
на основі соціальної відповідальності бізнесу (далі – 
СВБ). Залежність економічного успіху від суспіль-
ного консенсусу та добробуту є аксіомою для ділових 
кіл європейських країн та США, де СВБ еволюціо-
нувала від періодичної благодійності та соціальних 
пакетів для персоналу до засадничого принципу кор-
поративної культури, який, поряд з економічною 

доцільністю, неодмінно враховується при ухваленні 
рішень на всіх рівнях управління.

Досягнення відчутного прогресу у становленні 
СВБ як невід’ємної складової організаційної куль-
тури в нашій державі гальмується, зокрема, відсут-
ністю у вітчизняних підприємців та менеджерів чіт-
ких орієнтирів відносно суспільних очікувань щодо 
бізнесу, а також складністю у вимірюванні та пред-
ставленні результатів прогресу підприємства у цьому 
напрямі. Саме тому постає необхідність формування 
системи оцінювання організаційної культури за рів-
нем СВБ, що виконуватиме функції як інструмента 
виявлення «вузьких місць» у корпоративній полі-
тиці, так і індикатора рівня відповідальності та під-
звітності бізнесу для громадськості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання визначення ролі СВБ у формуванні органі-
заційної культури сучасного підприємства знайшло 
відображення у працях О. Дениса [1], Д. Ліфін-
цева [2], А. Макєєва [3] та ін. Проблеми інтеграції 
принципів СВБ в корпоративне управління та куль-
туру організації розглянуті Ю. Благовим [4], А. Гіз-
затуліним [5] та ін. Теоретичні підходи до оцінки 
організаційної культури з точки зору СВБ розро-
блено Л. Корчевною, В. Новіковим, В. Домницькою, 
В. Жогло [6], А. Нагорновим,  М. Солнцевою [7] та 
ін. Якісна оцінка місця СВБ у корпоративній куль-
турі вітчизняних підприємств здійснена Ю. Саєнком 
[8], А. Зінченко, М. Саприкіною [9]. Проте питання 
теоретичного обґрунтування та розробки методики 
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оцінювання відповідності організаційної культури 
критеріям СВБ залишається невирішеним, що зумов-
лює актуальність даного дослідження.

Постановка завдання. Завданням дослідження 
є теоретичне обґрунтування та розробка методики 
оцінювання організаційної культури за СВБ, яка б: 
уможливлювала характеристику особливостей куль-
тури підприємства за СВБ незалежно від сфери діяль-
ності, розміру, організаційно-правової форми тощо; 
була простою і зручною, включала обмежену кіль-
кість важливих з точки зору СВБ показників; ґрунту-
валася на загальнодоступних та достовірних кількісно 
вимірюваних критеріях як основі об’єктивного порів-
няння; охоплювала усі сфери СВБ, що дало б змогу 
визначати як інтегральну оцінку, так і узагальнені – 
за кожною із сфер; була зорієнтованою на формування 
обґрунтованих пропозицій керівництву підприємства, 
а також органам державної влади, залученим до про-
цесу реалізації державної політики забезпечення СВБ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Органі-
заційна культура є унікальним комплексом ціннос-
тей, що поділяються членами організації та визнача-
ють правила їх поведінки. Ефективна організаційна 
культура має задавати поведінку членів організації, 
адекватну як внутрішнім, так і зовнішнім умовам її 
функціонування, гнучко адаптуватися до суспільних 
запитів та потреб, що швидко змінюються.

Одним із актуальних викликів, який постає перед 
комерційними структурами, є суспільна вимога керу-
ватися критеріями не лише економічної, а й соці-
альної та екологічної ефективності. Усвідомлення 
бізнесом власної ролі не тільки як роботодавця та 
платника податків, а, перш за все, розпорядника 
суспільних ресурсів, що несе відповідальність за їх 
використання на благо усіх членів суспільства, вима-
гає докорінних змін ціннісного ядра організаційної 
культури вітчизняних підприємств, перебудови її на 
засадах соціальної відповідальності.

З точки зору організаційної культури, СВБ – це 
сучасна філософія господарської діяльності, сукуп-
ність принципів ведення бізнесу, зорієнтованих на вра-
хування інтересів суспільства та окремих його членів, 
забезпечення суспільного добробуту та сталого розвитку.

Зміна культури є складним і тривалим процесом та 
неминуче викликає значний опір на усіх організацій-
них рівнях. Його подолання в процесі вибудовування 
нової організаційної культури потребує чітких орієн-
тирів та критеріїв ефективності, що є неможливим без 
якісного та кількісного аналізу СВБ.

Зокрема доцільним є виділення 
конкретних сфер СВБ (економічної, 
трудової, екологічної, споживчої, 
філантропічної) як показника сту-
пеня зорієнтованості організаційної 
культури та корпоративної полі-
тики на задоволення інтересів пев-
ної групи зацікавлених сторін, що 
формує унікальний профіль СВБ для 
конкретного підприємства та потре-
бує відповідного оцінювання.

Слід також відзначити, що сві-
дома та послідовна увага бізнесу до 
інтересів суспільства повинна перед-
бачати як безумовне дотримання 
господарюючими суб’єктами вимог 
законодавства, так і добровільну іні-
ціативу, яка перевищує такі вимоги 
та є власним вибором бізнесу. Спів-
відношення рівня обов’язкової та 
добровільної СВБ є показником сту-

пеня та форми інтеграції СВБ в організаційну куль-
туру та дозволяє виділити чотири базових типи орга-
нізаційної культури (рис. 1). 

Проблема ідентифікації рівня, сфер та співвідно-
шення складових СВБ потребує вирішення шляхом 
кількісного оцінювання організаційної культури за 
рівнем СВБ. Поширеним у міжнародній практиці є 
використання різноманітних стандартів звітності 
з СВБ (G3.1 GRI, SA 8000, АА1000 SES, ISO 26000 
та ін.), що є зручними інструментами представлення 
прогресу організації в соціальній та екологічній сфері. 
Проте, загальними недоліки зазначених методик є 
орієнтація на окремі аспекти СВБ (взаємодію із заці-
кавленими сторонами, забезпечення сталого розвитку 
чи трудові відносини); використання якісних показ-
ників, що не піддаються порівнянню, узагальненню 
чи перевірці; неузгодженість щодо визначення сфер 
чи аспектів СВБ; орієнтація перш за все не на оці-
нювання, а на представлення інформації з PR-метою.

Враховуючи зазначені недоліки розроблено мето-
дику кількісного вимірювання рівня СВБ (рис. 2) та 
визначено ключові критерії оцінювання (табл. 1). 
Пропонована методика включає 23 показники, що 
характеризують основні аспекти врахування підпри-
ємством суспільних інтересів та охоплює п’ять сфер 
СВБ. Схема побудови інтегрального індексу СВБ 
передбачає 3-етапний процес відповідно до 3-рівневої 
ієрархічної системи показників (часткових, узагаль-
нених та інтегрального). Усі часткові показники СВБ 
для забезпечення інформаційної односпрямованості 
поділяються на стимулятори та дестимулятори. Їх 
нормування базується на використанні теоретичного 
розмаху варіації, зокрема, для стимуляторів:
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для дестимуляторів:
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де zij – нормоване значення j-го часткового показ-
ника на i-му підприємстві;

xij – фактичне значення j-го часткового показника 
на i-му підприємстві;

xj
max, xj

min – максимальне та мінімальне значення 
j-го часткового показника.

Визначення узагальнених показників СВБ за кож-
ною з п’яти груп варто здійснювати за методикою бага-
товимірної простої середньої:

ІІІ ІV

Добровільна реакція на 
суспільні потреби

+ –
Організаційна 

культура з низьким 
рівнем СВБ

– –
Організаційна культура

безвідповідального
бізнесу

ІІ

– +
Організаційна 

культура з середнім 
рівнем СВБ 

+ +
Організаційна 

культура з високим 
рівнем СВБ

І
Дотримання 
законодавчих вимог

Рис. 1. Типи організаційної культури за врахуванням  
обов’язкової і добровільної складових СВБ
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 – узагальнений 
показник k-ї групи часткових 
показників СВБ на i-му під-
приємстві;
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 – нормоване значення 
j-го часткового показника k-ї 
групи на i-му підприємстві;

k – номер групи показни-
ків; k = 1,5; 

mk – кількість показників 
k-ї групи.

Інтегральний показник 
рівня СВБ і-го підприємства 
(ІпРСВБі) розраховується з 
використанням багатовимір-
ної зваженої середньої:
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,       (4)

де wk – ваговий коефіцієнт 
k-ої сфери СВБ.

Для розрахунку інтеграль-
ного показника ваги узагаль-
нених показників визнача-
ються за коефіцієнтами парної 
кореляції між ними. Якщо 
wk – коефіцієнт парної кореля-
ції між k-м та j-м показниками 
СВБ (k, j = 1,2,…5), то ваги роз-
раховуються за формулою:
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Пропонована методика 
може бути зручними інстру-
ментом як для визначення 
динаміки рівня СВБ окремого 
підприємства, так і для галузе-
вих і регіональних зіставлень. 
Особливістю методики є орі-
єнтація на вітчизняну статис-
тичну базу, що дозволяє прово-
дити відповідні розрахунки не 
лише на мікро-, а й на мезо- та 
макрорівнях за результатами 
статистичних спостережень.

Визначення мети та завдань оцінки організаційної культури за СВБ 

Вибір методів оцінювання

Розрахунок інтегрального показника СВБ 

Визначення сфер оцінювання культури підприємства за СВБ 

Вибір системи часткових показників для оцінки культури підприємства
за рівнем розвитку кожної сфери СВБ 

економічна
(4 показників)

екологічна 
(6 показників)

споживча
(5 показники)

філантропічна
(2 показники)

трудова
(6 показників)

Нормування часткових показників СВБ 

Розрахунок узагальнених показників для кожної сфери СВБ 

Оцінка організаційної 
культури з точки зору 

співвідношення 
обов’язкової та 

добровільної 
складових СВБ 

Визначення 
проблемних 

сфер 
забезпечення 

СВБ

економічна екологічна споживча філантропічнатрудова

економічна екологічна споживча філантропічнатрудова

Визначення 
динаміки 

індикаторів 
СВБ для 

підприємства

Співставлення рівня СВБ 
з цільовими параметрами, 
середньогалузевим рівнем, 
показниками конкурентів. 
Ранжування підприємств 

за СВБ

Удосконалення корпоративної політики та 
організаційної культури

Формування державної політики підтримки 
СВБ

Рис. 2. Методичні засади оцінювання організаційної культури за СВБ

Таблиця 1
Показники обов’язкової (господарсько-правової) та добровільної (морально-етичної)  

складових соціальної відповідальності бізнесу регіону

Сфера СВБ
Показники

обов’язкової складової СВБ добровільної складової СВБ

економічна
порушення господарського законодавства; платежі 
до бюджетів; прострочена заборгованість за креди-
тами; 

рентабельність операційної діяльності; 

трудова
порушення трудового законодавства; заборгованість 
з виплати заробітної плати; рівень травматизму на 
виробництві;

кількість створених нових робочих місць; розмір 
середньомісячної заробітної плати; витрати на роз-
виток персоналу;

екологічна

порушення екологічного законодавства; викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу; скидання 
забруднених вод у водні об'єкти; утворення твердих 
відходів;

інвестиції та витрати підприємства на охорону при-
родних ресурсів; 
впровадження маловідходних, ресурсозберігаючих 
та безвідходних технологій;

споживча

порушення законодавства в галузі стандартизації, 
якості продукції, метрології та сертифікації; рівень 
браку; 
кількість рекламацій;

сертифікація продукції за ISO 9001; нагороди 
вітчизняних та міжнародних конкурсів якості про-
дукції;

філантро-
пічна

витрати на благодійність; участь в діяльності благо-
дійних та громадських організацій.
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Висновки. СВБ має бути засадничим принципом 

організаційної культури сучасного підприємства. 
Проте у практиці бізнесу спостерігається різнома-
нітні точки зору щодо необхідності відповідальності 
та підзвітності бізнесу: від невиконання навіть зако-
нодавчо визначених зобов’язань підприємства до сві-
домого перевищення таких вимог через проведення 
власної соціальної політики щодо внутрішніх та 
зовнішніх зацікавлених осіб. Розроблена методика 
оцінювання організаційної культури дозволяє оці-
нити загальний рівень соціальної відповідальності 
підприємств, визначити її проблемні сфери та дина-
міку, а отже є основою для удосконалення корпо-
ративного управління на засадах СВБ, формування 
нового сприйняття СВБ у контексті організаційної 
культури, а також суспільного моніторингу рівня 
СВБ. Серед актуальних напрямів подальших дослі-
джень у цій сфері варто відзначити удосконалення 
методики для використання з метою оцінки рівня 
СВБ у регіональному та загальнодержавному масш-
табі, розробку механізмів інтеграції принципів СВБ 
в організаційну культуру вітчизняних підприємств, 
визначення засад державної політики розвитку СВБ.
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досліджено питання щодо мотивації працівників. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи управління персо-
налом в організації.
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В статье освещены теоретические аспекты управления персоналом в организации. Определена сущность управления пер-
соналом и исследованы вопросы, которые касаются мотивации работников. Предложены рекомендации по усовершенствова-
нию системы управления персоналом в организации.
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