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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Визначення інституційних факторів підвищення ре)

зультативності та конкурентоздатності підприємств є

одним з актуальних питань сучасного етапу розвитку

теорій підприємництва, корпоративного управління, ста)

новлення корпоративної культури на підприємстві. Кор)

поративна соціальна відповідальність (КСВ) є одним з

засобів досягнення мети та цілей підприємства [1]. Ус)

відомлення значення соціально)економічних відносин

підприємства, аспектів управління ними та необхідність

КСВ сприяли розвитку досліджень з цих питань.

Відповідно до існуючої думки світових і вітчизняних

науковців, проблематика КСВ настільки посилилась в ук)

раїнській корпоративній дійсності, що навіть економічні

негаразди суттєво не вплинули на подальший розвиток

цієї теми. Кризові економічні наслідки 2009—2010 років

стали тестом на фінансову стійкість підприємств України

в цілому, а також на життєздатність та практичність КСВ,

зокрема її окремих моделей та концепцій.

Аналіз досліджень вітчизняних та закордонних на)

уковців свідчить про активний розвиток концепцій у

сфері КСВ [2; 3; 4; 5]. Не дивлячись на це, науковці май)

же не досліджують механізм впровадження КСВ та його
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оцінку, а також залишають поза увагою аналіз взаємо)

зв'язку показників діяльності підприємства та КСВ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Актуальною залишається і проблема значення впро)

вадження КСВ для вітчизняних підприємств. Ключови)

ми індикаторами раціональності здійснення впроваджу)

вальних процедур є економічний та соціальний ефекти.

Серед економічних показників ефективності функ)

ціонування корпоративних)соціальних відносин виділя)

ють показники прибутку і прибутковості, а також похідні

від них — показники ефекту і ефективності [6]. Таким

чином, у поданій статті означені наступні завдання: виз)

начити алгоритм контролю за реалізацією механізму

впровадження КСВ та встановити зв'язок вартості

підприємства з рівнем КСВ, що забезпечить визначен)

ня раціональності побудови механізму впровадження

КСВ на підприємстві.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найважливішою основою впровадження процесів

КСВ є постійна наявність чистого прибутку у підпри)

ємств. Це необхідно тому, що саме вони є фінансовими
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донорами для задоволення соціальних

потреб суспільства. Прибуткова діяль)

ність значною мірою впливає на підви)

щення вартості підприємств, а це стиму)

лює власників вкладати кошти у розви)

ток власних підприємницьких структур.

Однак не завжди лише надприбутки

дозволяють підприємствам підвищува)

ти власну вартість. Серед найважливі)

ших суспільних складових, які вплива)

ють на вартість підприємств, ми виділяє)

мо імідж підприємства, ступінь актив)

ності у зниженні негативного впливу

підприємства на навколишнє середови)

ще, психофізіологічній стабілізації пер)

соналу підприємства і членів їх родин

тощо. Вони значною мірою стосуються

аспектів саме КСВ, що повинна бути

максимально забезпечена.

Оптимальність корпоративних со)

ціально)відповідальних взаємовідносин

визначається не тільки масштабами со)

ціальних проектів, а і значною мірою

ефективністю їх реалізації [7]. Особли)

ве місце у системі їх управління займає

підсистема контролю. Дана підсистема,

у першу чергу, будується і функціоную

залежно від сукупності попередньо виз)

начених критеріїв і показників ефектив)

ності. Ці критерії і показники ранжують)

ся за рівнем значимості та встановлю)

ються як обмеження системи управлін)

ня корпоративними соціальними проек)

тами. У разі потреби здійснюється пе)

регляд критеріїв ефективності корпора)

тивного контролю при втраті чутливості

показників до реальних процесів у

діяльності підприємства (рис. 1).

Кількісна оцінка критеріїв ефектив)

ності контролю механізму впроваджен)

ня КСВ може формуватися як точними,

так і наближеними методами. Однак не

до всіх показників можна застосувати кількісну оцінку.

Для оцінки якісних показників можуть застосовуватися

методи експертних оцінок.

Для з'ясування рівня змін на підприємствах, які

здійснюють заходи з введення КСВ, проводиться вив)

чення динаміки економічних і соціальних показників

діяльності групи підприємств з виробництва обладнан)

ня для машинобудування. За базовий інтегральний по)

казник оцінки економічних процесів на підприємстві

обрано його вартість, а саме — вартість чистих активів

(ВЧА). Взято за основу саме цей показник у зв'язку з

тим, що сума чистих активів (ЧА) показує реальну еко)

номічну вартість підприємства, при цьому займаючи

більшу частку у вартості підприємства, визначеній рин)

ковими методами (у нашому випадку фондовим рин)

ком). Серед соціальних оціночних показників обрано

рівень КСВ на підприємстві.

За результатами дослідження встановлена за)

лежність між впровадженням КСВ підприємства і його

вартістю (рис.2). Однак зміна вартості підприємства має

непрямолінійний характер. Ознака збільшення вартості

має тенденцію до зміни залежно від темпів збільшення

рівня КСВ.

На основі наших даних, а саме — динаміки змін у

функціонуванні корпоративних соціальних відносин на

групі підприємств та вартості їх чистих активів, форма)

лізовано залежності цих змін. Результати такої форма)

лізації представлено у табл. 1.

На основі визначених нами залежностей вартості чи)

стих активів і рівнів корпоративних соціальних відносин

нами побудована імітаційна модель поліномінального

характеру для обраної групи підприємств. Вона у загаль)

ному вигляді має наступний вигляд:

m

j
jj

P

ii SLPaNAVNAV
1

(1),

де NAV P

i
 — ВЧА i)того підприємства до створення

на ньому механізму забезпечення КСВ; SLP
j
 — прогно)

зований рівень j)тої складової КСВ на підприємстві (виз)

начається за авторською методикою оцінювання), балів;

 
  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
   

  
  

 
 

  

   
   

  
  

 
 

 

     
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

      

 
 
 

  
 

   
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 
  

   
  

   
  

Рис. 1. Технологія оцінки ефективності підсистеми контролю
механізму впровадження КСВ
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a
j 
— константа, значення якої відповідає j)тій складовій

загального показника рівня КСВ;  — степенева кон)

станта функції, що відповідає рівню мультиплікації ЧА

певної групи підприємств.

Для нашої групи підприємств у процесі імітаційно)

го моделювання були визначені конкретні значення

констант і умовно)змінних. Отримані дані ранжувались

за максимумом і мінімумом та обирались ті, що зна)

ходяться у межах моди (табл. 2).

На основі визначених і відібра)

них трендових залежностей побудо)

ваний масив даних щодо конкрет)

них значень ЧА залежно до оцінок

рівнів КСВ. На основі даного маси)

ву даних визначений генеральний

тренд, для якого встановлено конк)

ретне значення степеневої констан)

та функції, що відповідає рівню

мультиплікації ЧА певної групи

підприємств ( ) — для нашого ви)

падку воно дорівнює 2,2351.

Константи aj змінних формули

(1) визначались шляхом визначення

ступеня впливу рівня бальної оцінки

стану корпоративних соціальних

відносин на рівень ЧА підприємства.

На основі розрахунків кореляції цих

складових ми отримали частки впли)

ву кожного з показників на загаль)

ний рівень зміни ВЧА (табл. 3).

Виходячи із вищенаведеного,

 повинно мати значення 2,2351.

З значення а конкретної складо)

вої КСВ будуть мати рівень, для

оціночного показника:

1) наявність і рівень якості

підготовки кодексу корпоратив)

ного управління — 0,0322;

2) наявність і ефективність ро)

боти посадовця (підрозділу) по

роботі з акціонерами — 0,0497;

3) ступінь повноти і прозо)

рості фінансової інформації про

діяльність підприємства — 0,1000;

4) рівень мотивування пра)

цівників підприємства — 0,1675;

5) ступінь виконання вимог

справедливості при стимулюванні

працівників — 0,1106;

6)  рівень корпоративного кон)

тролю на підприємстві — 0,1325;

7) рівень розвитку корпоратив)

ної культури на підприємстві —

0,0894;

8) рівень залучення працівників

до прийняття управлінських рішень

— 0,1648;

9) ступінь відповідності умов

праці виробничого персоналу за)

гальним вимогам — 0,1533.

У конкретному виді, для обра)

ної нами групи підприємств, форма)

лізоване представлення моделі визначення ВЧА

підприємства на прогнозованому етапі розвитку його

КСВ буде мати наступний вигляд:

   (2),

Рис. 2. Статистичний взаємозв'язок рівня КСВ і ВЧА
підприємств (за розрахунками автора)

Таблиця 1. Формалізовані залежності ВЧА підприємств залежно
від рівня корпоративних соціальних відносин

Примітка. SLi — поточний рівень КСВ на підприємстві (визначено за авторською ме)

тодикою оцінювання), балів.

Таблиця 2. Результати ранжування залежностей ВЧА
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де SLPi  — бальна оцін)

ка рівня і)го показника КСВ

(табл. 3, де і відповідний по)

рядковий номер показника).

На основі ціє ї моделі

можна спрогнозувати рівень

ВЧА підприємств при зміні

рівня корпоративних соц)

і а л ь н о ) в і д п о в і д а л ь н и х

відносин на них. Встановив)

ши майбутню вартість

підприємства, знаючи її по)

точну вартість і маючи дані про вит)

рати на механізм впровадження

КСВ,  можна розрахувати суму

ефекту від реалізації даних соціаль)

них проектів. Логіка розрахунку

економії від впровадження КСВ

може мати такий формалізований

вигляд:

    (3),

де  — економія від запрова)

дження механізму забезпечення кор)

поративних соціально)відповідальних

відносин;  та  — ВЧА

підприємства до і після створення на

ньому механізму забезпечення КСВ відповідно;  —

затрати на створення механізму забезпечення КСВ.

У процесі формування механізму впровадження

КСВ необхідно здійснити значний обсяг дій. Кожний

конкретний комплекс заходів механізму впровадження

на кожному підприємстві визначається окремо і стає са)

мостійним проектом розвитку корпоративних соціаль)

но)відповідальних відносин на них.

З отриманих нами даних видно, що на всіх під)

приємствах повинні відбуватися покращення соці)

ально значимих процесів. Масштаби змін коливають)

ся у межах двократного підвищення рівня КСВ. Од)

нак бальна оцінка не дає характеристику економічним

змінам, що супроводжуються при впровадженні

КСВ. Для економічної оцінки соціальних змін нами

запропонована економічна модель (3) прогнозуван)

ня рівня ВЧА при удосконаленні корпоративних соц)

іально)відповідальних процесів. На попередньому

етапі запровадження КСВ спрогнозовано зміни ВЧА

(табл. 4).

ВИСНОВОК
Таким чином, при збільшенні оціночних показників

рівнів КСВ у межах 2)х разів, відбувається майже гео)

метричне збільшення (у 3 і більше разів) ВЧА даних

підприємств. Таке збільшення забезпечується не за ра)

хунок інвестицій, а за рахунок іміджевих ознак (підви)

щення інтересу покупців акцій даних підприємств як до

суб'єктів, що розвиваються на основі інтенсивних чин)

ників, принципів КСВ). Також при нарощуванні підприє)

мствами власного капіталу, що підтверджується дослі)

дженнями, збільшення їх ВЧА буде мати синергічний

ефект. Відповідно можна зробити висновок про те, що

формування механізму впровадження ефективних кор)

поративних соціально)відповідальних відносин дозво)

лить підприємствам значно підвищити власну вартість і

створити умови для їх подальшого розвитку.
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Таблиця 3. Частки впливу основних показників рівня КСВ
на рівень зміни ВЧА

Таблиця 4. Зміна ВЧА підприємств залежно від рівня КСВ


