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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА БІЗНЕСУ

Ще в недалекому минулому поняття корпоративної соціальної
відповідальності було надзвичайно рідкісним у соціальній полі-
тиці вітчизняних компаній. У середовищі бізнесу практично не
приділялось уваги соціальній відповідальності та соціальним
стратегіям його розвитку. Однак активний розвиток українського
бізнесу та його експансія на світові ринки потребує кардинально-
го перегляду підходів до взаємовідношення із суспільством і від-
повідальності перед ним. Останнім часом все більше компаній
почали приділяти увагу і використовувати у своїй діяльності за-
хідні підходи корпоративної соціальної відповідальності.

Провідні вітчизняні і транснаціональні компанії, що є в Украї-
ні, продемонстрували нові принципи корпоративної соціальної
відповідальності. Корпоративна соціальна відповідальність стала
невід’ємною частиною виробничих, соціальних, екологічних по-
літик великих вітчизняних підприємств. Реалізація принципів кор-
поративної соціальної відповідальності забезпечує компаніям на-
ступні переваги: зниження соціальних, екологічних і політичних
ризиків, сприяння довгостроковому і стійкому розвитку, поліп-
шення взаємовідносин із зацікавленими сторонами, зростання
капіталізації бізнесу. Соціальна відповідальність має стати не-
від’ємною частиною бізнес-стратегії і проявлятися на всіх етапах
та в усіх сферах життєдіяльності компаній. Так, корпоративна
соціальна відповідальність по відношенню до: продукції і спожи-
вачів — передбачає необхідність дотримання найкращої якості
продукції при оптимальних цінах; по відношенню до держави і
суспільства — це виконання зобов’язань перед співробітниками,
клієнтами, партнерами (збереження робочих місць, забезпечення
соціальних преференцій співробітникам, впровадження клієнто-
орієнтованої стратегії); по відношенню до екології — випуск та-
кої продукції, яка в процесі її використання не буде наносити ве-
ликої шкоди навколишньому середовищу; по відношенню до
співробітників — упровадження політики розвитку персоналу
(розробка комплексних програм навчання і розвитку співробіт-
ників і програм управлінського розвитку).
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У розвинутих країнах світу питання вимірювання результатів
соціально відповідальних корпорацій у науково-практичній пло-
щині почали застосовувати починаючи з 1990 року. Як свідчать
дослідження західних науковців, у світі формуються нові ринкові
структури з надзвичайно високим рівнем соціальної відповідаль-
ності. На думку спеціалістів бостонської дослідницької компанії
KLD, у соціально активних компаній доходність продажів на 3 %
вища, активів — на 4 %, капіталу і акцій — більша на 10 % порів-
няно із структурами, які не проявляють себе у сфері корпоратив-
ної соціальної відповідальності. Науковцями також доведено, що
існує суттєва позитивна кореляція між доходністю активів, про-
дажу, капіталу, акцій і соціальною активністю компаній. Загаль-
ний прибуток корпорацій, що мають високі фінансові і соціальні
показники, за останні 15 років виріс на 43 %. При цьому названий
показник для «звичайних» фінансово успішних компаній зріс
лише на 19 % [1, 2].

У світовій практиці давно використовується система індексів
стійкого розвитку і соціальної активності компаній. При цьому
використовуються кілька десятків різноманітних показників. Їх
аналіз свідчить про те, що активні компанії у сфері соціальної
відповідальності мають суттєві переваги порівняно із соціально
пасивними структурами. Капіталізація соціально відповідальних
компаній у середньому на 20—30 % вища, ніж в інших, а в умо-
вах падіння світових бірж акції соціально активних компаній па-
дають в ціні значно менше і передбачається, що вони першими
почнуть повертати втрачені позиції.

Переважна частина науковців і практиків вважає, що корпора-
тивна соціальна відповідальність є характерною для економічно
розвинених країн. В слаборозвинених країнах підприємці більш
за все зацікавлені у збільшенні своїх прибутків, накопиченні ка-
піталу. І лише при завершенні цього етапу з’являється потреба не
лише у виробництві якісної продукції та послуг, але й реалізації
їх у відповідності до стандартів охорони навколишнього середо-
вища, розвитку ринку праці, соціального забезпечення та розвит-
ку робочої сили, норм якості і обслуговування клієнтів. Останнє,
в свою чергу, передбачає можливості підприємствам отримувати
певні конкурентні переваги.

У деяких країнах світу вирізняють три групи соціально відпо-
відального бізнесу: початкову, середню і розвинену. Наприклад,
у Польщі в групу «початківців» (початковий рівень), увійшло
40 % компаній переважно малого і середнього бізнесу, діяльність
яких характеризується недостатніми знаннями в галузі соціальної
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відповідальності і незначною активністю у цій сфері. 45 % під-
приємств складають групу «спостерігачів» (середній рівень), ці
організації, як правило, використовують ситуаційний діалог із
стейкхолдерами і сприймають корпоративну соціальну відпові-
дальність на місцевому рівні. І лише незначна група «піонерів»
(розвинений рівень) — 15 % розглядають корпоративну соціаль-
ну відповідальність як стратегічну частину розвитку їх загальної
бізнес-стратегії, намагаються впроваджувати все нове і прогреси-
вне у сфері управління соціальним розвитком організації.

На превеликий жаль, в Україні подібної статистики не існує.
Соціальна політика вітчизняних компаній, як правило, носить
безсистемний характер і не являється складовою частиною роз-
витку їх загальної бізнес-стратегії. При цьому фінансування про-
ектів корпоративної соціальної відповідальності здійснюється
переважно з метою поліпшення корпоративного іміджу і просу-
вання власних брендів. Підприємці розглядають соціальну відпо-
відальність як частину стратегії спрямовану на забезпечення
стійкого розвитку бізнесу та підвищення вартості власних акти-
вів. При цьому витрати на підтримку реалізації програмних захо-
дів щодо корпоративної соціальної відповідальності приносять
компанії відповідні вигоди. Але стандартів соціальної відповідаль-
ності в тій чи іншій мірі дотримуються лише великі корпорації і
представництва іноземних компаній. У сфері як малого, так і се-
реднього бізнесу практика корпоративної соціальної відповідаль-
ності в Україні практично відсутня.

За типом реалізації політики соціальної відповідальності мож-
на поділити українські компанії на три групи:

перша — промислові підприємства гірничо-металургійного
комплексу, хімічної галузі, машинобудування і енергетики. Це
підприємства великого бізнесу, що виросли із колишньої гос-
подарської системи радянського періоду, суттєве навантаження
у сфері соціальної політики в даному випадку зумовлено пев-
ними галузевими та історичними особливостями їх розвитку;
суттєві зміни останнім часом у сфері соціальних зобов’язань
цих підприємств відбулися внаслідок поліпшення кон’юнктури
світових ринків;

друга — компанії із зарубіжним капіталом, які являються най-
більш послідовними реалізаторами корпоративної соціальної
відповідальності в Україні. Найбільше підприємств такого типу
спостерігається у банківській сфері, страховій галузі, агропромис-
ловому комплексі. Ці компанії мають можливості переймати до-
свід материнських структур і спроможні більш комплексно фор-
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мувати відносини з усіх напрямів корпоративної соціальної від-
повідальності, проявляти високу активність у різних соціальних
ініціативах. У значної частини таких підприємств є довгострокові
корпоративні стратегії, складовою частиною яких є соціальна по-
літика;

третя — це українські компанії нового періоду з вітчизняним
капіталом, які являються лідерами розвитку високотехнологічних
галузей економіки, вони найбільш мобільні у сфері впроваджен-
ня корпоративної соціальної відповідальності. Останнє зумовлю-
ється відсутністю у них, перш за все, зобов’язань перед соціаль-
ними структурами подібно підприємствам радянського періоду, а
також залежності від материнських компаній подібно бізнесу за-
рубіжного походження. Ці компанії вимушені розробляти страте-
гії корпоративної соціальної відповідальності з урахуванням сві-
тових стандартів ведення бізнесу, що зумовлено їх виходом на
міжнародні ринки і входженням у сферу цивілізованого бізнесу,
потребами співробітництва із зарубіжними бізнес-партнерами та
необхідністю відповідати очікуванням західних споживачів.

Головною перешкодою впровадження корпоративної соціаль-
ної відповідальності, безумовно, являється стан економічного
розвитку. На корпоративну соціальну відповідальність підпри-
ємств справляє вплив несприятлива цінова кон’юнктура, знижен-
ня попиту на вироблену продукцію і послуги, затримки у розра-
хунках із споживачами, зниження обсягів виробництва і доступ-
ність зовнішніх фінансових ресурсів, зростання напруги на ринку
праці, інфляційні процеси. За таких умов підприємці намагають-
ся скорочувати витрати, в першу чергу, на основі оптимізації ви-
трат на оплату праці, включаючи скорочення чисельності персо-
налу і рівня оплати його праці. Поряд з цим здійснюється
оптимізація витрат на розвиток персоналу, соціальні і благодій-
ницькі програми. Скорочення соціальних бюджетів і програм
відбувається, як правило, на фоні зростання складності збере-
ження соціальної стабільності і нормального морально — психо-
логічного клімату в трудових колективах.

У період зростання безробіття, зменшення доходів населення і
скорочення державного фінансування соціальної сфери роль корпо-
ративної соціальної відповідальності суттєво зростає. В економічно
розвинених країнах у період кризи влада на загальнодержавному рів-
ні примушує бізнес зберігати фінансування соціальних ініціатив. В
Україні ж власники підприємств, які здійснюють фінансування со-
ціальних проектів за рахунок прибутків в умовах економічного спа-
ду скорочують підтримку означених програм.
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Безумовно, повноцінне функціонування принципів корпора-
тивної соціальної відповідальності може здійснюватись лише в
умовах розвиненої економіки. Вітчизняний бізнес ще не став на-
стільки прибутковим і стійким, щоб значну частину своїх доходів
спрямовувати на підтримування соціальних проектів і навіть при
наявності будь-яких побажань не може бути соціально відповідаль-
ним. Доля компаній в Україні, які здійснюють планомірне фінан-
сування програм корпоративної соціальної відповідальності поки
що незначна. Однак за останній період український бізнес пев-
ним чином просунувся в застосуванні системного підходу до ко-
рпоративної соціальної відповідальності. Каталізатором цього
процесу стало впровадження в Україні з 2006 року принципів
Глобального договору ООН і приєднання до нього вітчизняних
зарубіжних компаній, що працюють в Україні.

Як свідчать дослідження, соціальні очікування перш за все
стосуються поліпшення умов праці, справедливого ставлення до
працівників дотримання основних норм і добровільних зо-
бов’язань, що підвищує мотивацію персоналу, ефективність його
роботи і сприяє зростанню конкурентоспроможності бізнесу на
ринку праці.

Суттєве значення в даному випадку відіграє політика держави.
На загальнодержавному рівні має реалізовуватись чітка система
оподаткування, яка б не давала можливості ухилення від сплати
податків і зборів, політика податкових пільг і компенсацій для
соціально відповідальних компаній.

У сфері соціальної відповідальності також варто розглядати
поведінку компаній по відношенню до звільнених працівників.
Це стосується питання перенавчання і працевлаштування звіль-
нених співробітників, створення фондів для підтримання праців-
ників і їх сімей у складний період. Це має бути нормою поведін-
ки підприємств середнього і малого бізнесу.

Широку підтримку повинні мати ініціативи соціальної відпо-
відальності, пов’язані з проектами, спрямованими на підтримку
місцевих територій. Це стосується благодійництва у сфері під-
тримки дитячих і лікувальних закладів, територій з високим від-
сотком безробіття. Місцевий бізнес має здійснювати підтримку
цих організацій і регіонів, закупівлею комп’ютерної техніки, фі-
нансуванням утримання дітей, забезпечення їх одягом, організа-
цією відпочинку тощо.

Популярною формою соціальної відповідальності, яка отри-
мала широке розповсюдження у зарубіжних країнах, можуть ста-
ти програми так званого корпоративного волонтерства. Суть їх



132

полягає в тому, що співробітники компанії у робочий час вико-
нують певну суспільно корисну роботу — працюють у неприбут-
кових організаціях, дитячих закладах, займаються благодійницт-
вом. Доцільно відзначити, що завдяки компаніям із зарубіжним
капіталом подібна практика існує і в Україні, її використовують
деякі транснаціональні корпорації (KPMG, Microsoft).

У процесі впровадження корпоративної соціальної відповідаль-
ності професійним структурам варто розробити галузеві етичні
кодекси поведінки, які мають стати обов’язковою нормою пове-
дінки бізнесу у суспільстві. Всі підприємства окремих галузей
мають бути поставлені перед необхідністю дотримання етичних
стандартів і вести себе відповідально по відношенню до продук-
ту, споживача, партнерів, співробітників, місцевого товариства,
природних ресурсів.

У кризові періоди розвитку компаній корпоративна соціальна
відповідальність бізнесу допомагає їм вийти зі скрутного стану,
перш за все на основі її раціоналізації. А саме, раціоналізація со-
ціально відповідального бізнесу примушує компанії:

— сконцентруватися на її головних пріоритетах;
— здійснити трансформацію акцентів соціальної стратегії із

«зовнішньої» на «внутрішню» (наприклад, на збереження найбіль-
шої кількості робочих місць);

— використовувати принципи соціально відповідального біз-
несу під час розробки антикризових заходів, коли зменшення об-
сягів виробництва чи послуг буде здійснюватися виважено при
максимальному урахуванні інтересів як працівників, так і робо-
тодавців;

— пов’язувати соціальні проекти з економічною діяльністю
компанії;

— прораховувати потенційні конкурентні переваги від вико-
ристання соціального інвестування;

— здійснювати перехід від розрізнених і епізодичних спон-
сорських ініціатив до комплексних програм, які найбільшою мі-
рою відповідають стратегічним цілям бізнесу;

— забезпечувати управління ризиками, зниження рівня вироб-
ничого травматизму і захворюваності працівників, утримання і
залучення партнерів/клієнтів, підтримання регіонів бізнесу (знят-
тя соціального напруження) тощо;

— певну увагу приділяти питанням виконання як фінансових,
так і не фінансових зобов’язань — корпоративного управління,
охорони оточуючого середовища, збереження репутації (платни-
ків, контрагентів, об’єктів інвестування і т.п.).
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Компанії, які будуть дотримуватись принципів корпоратив-
ної соціальної відповідальності в скрутні періоди свого розви-
тку, зможуть зберегти довіру клієнтів і громадськості, що по-
зитивно відображатиметься на довірі споживачів до їх брендів.
Наприклад, ті фінансові заклади, які не припинятимуть обслу-
говувати своїх сучасних клієнтів, без обґрунтованого підви-
щення кредитних ставок і вчасно повертатимуть грошові кош-
ти іншим, у перспективному періоді зможуть залучити на свій
бік частину клієнтів тих банків, які своїми діями втратили до-
віру у населення.

Саме такі підходи можуть забезпечувати реалізацію найбільш
оптимістичного сценарію до формування соціальної відповідаль-
ності бізнесу і підприємництва українських компаній, сприяти-
муть можливості довгострокового стійкого розвитку як бізнесу,
так і суспільства в цілому.
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК НЕГАТИВ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Соціальна нерівність, як відомо, формується на економічній
основі, але проектується і в інші сфери громадського життя, у
тому числі й у політику, проявляючись у нерівному, різному сту-
пені участі громадян у вирішенні загальних справ і у викорис-
танні владних ресурсів держави тощо.

Можна назвати чотири основні негативні фактори впливу со-
ціальної нерівності на суспільно-політичну сферу.

По-перше, поляризація суспільства: на одному полюсі полі-
тики концентруються апатія і пасивність, а на іншому — праг-




