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– реалізація програми кредитування створення нових підпри-
ємств малого бізнесу, технопарків, технополісів тощо.
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»)

Сьогодні треба визнати і констатувати затребуваність системного
бачення і різноманітних досліджень у сфері соціальної відповідаль-
ності українського підприємництва.

Гострими проблемами сфери залізничних перевезень в Україні стали:
1) відсутність науково обґрунтованої концепції соціальної полі-

тики та місця і ролі в ній соціальної відповідальності як інституту
сучасного демократичного управління великим бізнесом;

2) несформованість чіткого взаємозв’язку і взаємозумовленості
між баченням конкурентних переваг Укрзалізниці і можливостями
соціальної відповідальності як концептуальної тези всієї бізнес-
стратегії;
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3) відсутність системності в питаннях соціальної відповідальнос-
ті залізниці як галузі та монополіста перед суспільством, регіональ-
ними спільнотами, контрагентами, своїми працівниками, тобто різ-
номанітними групами стейкхолдерів;

4) відсутність взаємозв’язку між формованою ціновою політи-
кою (тарифною) і розумінням соціальної відповідальності як такої.
Неврахування очікувань суспільства щодо соціальної відповідаль-
ності найбільшого монополіста українського ринку. В результаті
формується системне нерозуміння унікальних можливостей Укрза-
лізниці як ключового фактора довгострокової стратегії успіху
України в сучасному глобалізованому логістичному просторі.

Отже, в сучасних умовах особливе місце посідає проблематика
підвищення конкурентоспроможності підприємств і галузей за ра-
хунок нових підходів і технологій у формуванні соціальної відпові-
дальності, її системному і цілісному розвитку (В.І. Захарченко [1],
О.В. Балахонова [2])

Соціальній відповідальності на Укрзалізниці сьогодні приділя-
ється особлива увага. Йдеться про визначення і характеристику тих
причини, які є важливими і формують стратегічне розуміння перс-
пектив розвитку залізничного транспорту. Це такі групи причин:

1)  внутрішньокорпоративні. Зростання і стрімкі зміни впливу
корпорації – Укрзалізниці; зростання соціальної та громадянської
активності персоналу; формування і розвиток нових стандартів кор-
поративної культури і місця в ній соціальної відповідальності; зрос-
тання професіоналізму персоналу та ін;

2) зовнішні причини. Наростання процесів глобалізації та інтер-
націоналізації у господарському середовищі; вливання українського
транспортного ринку у світове ринкове середовище і, в першу чергу,
в європейську транспортну систему; загострення конкуренції на
транспортному ринку України; війни за персонал у рамках націона-
льного ринку праці; зростання ролі і значення нематеріальних акти-
вів в економічному статусі підприємств – ділової репутації, іміджу,
брендових технологій; скорочення впливу держави на діяльність
монополій і великого бізнесу; процеси соціалізації в державному та
галузевому управлінні; формування інститутів соціальної відповіда-
льності Укрзалізниці.

Укрзалізниця ставить для себе соціальний  пріоритет – підтримку
людей, які присвятили залізничному транспорту свій кар’єрний
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шлях. Щороку в рамках Галузевої угодидля них організовуєтьсявід-
починок та лікування у відомчих оздоровницях, надається матеріа-
льна допомога та проводяться благодійні акції.

На підтримку найменш соціально захищених залізничників і
членів їх родин галузь щороку спрямовує понад 100 млнгрн, у 2014
році – понад 190 млн грн. Старші колегиактивно долучаються до
просвітницької, виховної, профорієнтаційної та іншої громадської
роботи в колективах Укрзалізниці і серед населення, підтримують
пенсіонерів-залізничників у вирішенні соціальних питань. [3].

Отже, соціальна відповідальність є складовою іміджу і ділової ре-
путації держави, регіонів, ринкового середовища. Укрзалізниця має
ставити перед собою відповідні економічні та соціальні цілі, досягати
їх, діагностувати їх виконання і навіть мати незалежний аудиторський
висновок з даних питань, а не тільки ставити перед собою цілі на рівні
підтвердження монопольного статусу – прибутковості і капіталізації.
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ПРИЧИНА НЕЗАДОВІЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В УКРАЇНІ

Процес розподілу національного доходу є одним із провідних у
життєдіяльності суспільства й держави, оскільки його соціально-
економічні наслідки фактично визначають ефективність тих видів




